


SOMMARTRÄFF MED ELITAUKTION 

Den 20 juli 2019 bjuder Svenska Simmentalföreningen in till sommarträff med elitauktion av 
Simmentalhondjur.

Årets sommarträff arrangeras i södra delen av landet, närmre bestämt i två av landets syd- 
ligaste besättningar, Katslösa och Bollerup. 

På lördagen 20 juni samlas vi på Bollerup som erbjuder boende för Er som vill övernatta. 
På Bollerup lämnar vi kvar bilar och övrig packning och åker sedan gemensamt vidare med 
buss för ett gårdsbesök på Katslösa. Väl framme på Katslösa kommer det att serveras lunch 
under tiden som vi hälsas välkomna av Gert och Mikael som berättar om deras verksamhet. 
Det går även bra att ansluta direkt på Katslösa för dem som känner att det blir den enklaste 
lösningen. Dagen kommer spenderas på Katslösa och beroende på vädrets makter är det 
inplanerat ett besök på Katslösa Agro AB som bedriver en specialinriktad verksamhet inom 
vallfodersproduktion. Lördagen kommer att avslutas med Grillfest, underhållning samt vår 
sedvanliga auktion. 

För Er som önskar ansluta redan på fredagen så erbjuder Bollerup även boende mellan         
fredag-lördag.   

Auktionen kommer att innefatta ko med kalv, dräktiga kvigor och kvigkalvar födda 2019, samt 
Fritt val av någon djurkategori eller ur hela besättningen. Anmälda djur kommer att selekteras 
av avelsrådet och med datorns hjälp kommer sedan djuren att visas på foto via datorkanon 
på auktionen. Auktionskatalog med bilder, härstamningsbevis och avelsvärden kommer att 
skickas ut till alla medlemmar. Efter att ha studerat densamma finns det möjlighet att kontakta 
säljaren för besök då auktionsdjuren kan ses i den säljande besättningen.

Är du intresserad av att anmäla djur till auktionen så görs det på bifogad anmälningsblankett. 
I samband med auktionen kommer det att finnas lotter att köpa med chans att vinna en     
Simmentalkviga född 2019 från Katslösa.

Preliminärt program lördagen.

10.00 Samling Bollerup
10.30  Buss avgår till Katslösa                                                                           
11.15  Gårdsbesök Katslösa
16.00 Buss avgång Bollerup
19.00 Grillkväll på Bollerup med underhållning samt auktion.

Maten under dagen 800 kr exkl. dryck/person som betalas i samband med anmälan.

För er som vill boka lördagens program inklusive övernattning mat under dagen samt frukost 
så kostar det 1600kr per person. Medtag egna sänglinnen och handduk. Betalas i sam-
band med anmälan.

Är man intresserad av att komma redan på fredagen och vill boka två övernattningar så tar 
man kontakt och bokar med Roger Mårtensson.

Anmälan som är inbetalning för mat och boende senast 20 juni till bankgiro 195-3884.
Ange vad anmälan avser. 

Information:
Mikael Jonasson     070-387 00 99  m-jonazon@hotmail.com 
Roger Mårtensson  0708-38 50 32  roger.martensson76@gmail.com                                                                                             



Villkor för auktionen:

• Sista anmälningsdag av djur med bifogat foto – Måndag 10 juni 2019.

• Djurkategorier: Ko med kalv, dräktiga kvigor samt kvigkalvar födda -2019. Fritt val av någon 
 djurkategori eller ur hela besättningen.

• Kvigkalv född -2019 skall vid leverans vara stamboksberättigad, d.v.s. ha en assistentvägd
 200-dagarsvikt och uppfylla viktkravet för stamboksföring.   

• Auktionsdjuren selekteras utifrån index från datakörningen i maj -19, avkommor efter ”nya 
 importer” behandlas speciellt vad gäller blupindex.

• Vid många anmälningar så prioriteras djur efter semin och individprövade fäder

• Avelsrådet har mandat att avgöra vilka djur som ska delta på auktionen.

• Anmälningsavgift: 500 kr/djur.

• Säljarprovision: 5 %.

• Återropsprovision: 5 %.

• Kontant betalning eller mot faktura efter överenskommelse med säljaren.

• Efter klubbslag står köparen för risken för djuret, med undantag för kvigkalvarna där säljaren
 står för risken fram till vägning av 200-dagarsvikten. Möjlighet att direkt teckna försäkring finns.

• Köparen står för transportkostnader av djuret till den egna besättningen.

• Auktionsdjuren fotograferas av säljaren utomhus.

• Anmälan ska åtföljas av färskt H-bevis (beställ via din husdjursförening) från majkörningen 2019.

• BVD-fri besättning med intyg som gäller vid leverans av djur, samt Para TB status A1

• Köparen äger rätt att kräva prov för salmonella före leverans.

Frågor om auktionen besvaras av föreningens avelsråd: Roger Mårtensson 0708-38 50 32  
E-post roger.martensson76@gmail.com

Väl mött till en förhoppningsvis underbar sommardag med intressanta Simmentalaktiviteter!

Svenska Simmentalföreningen
Styrelse och avelsråd

Auktionsanmälan

Jag anmäler följande djur elitauktionen den 20 juli 2019. – OBS! Glöm inte bifoga foto på auktionsdjuret.

Ko med kalv  (SE och id nr)

Kvigkalv född -2019 (SE och id nr) 

Dräktig kviga (SE och id nr)

Fritt val; (Besättning och djurkategori) 

Namn:

Adress:       Postnr och ort:

Ort och datum:      Underskrift:


Skicka din anmälan till Roger Mårtensson Vagnvägen 9,  271 72 Köpingebro. 
E-post: roger.martensson76@gmail.com




