
Välkommen till Tjurdagar på 

Örnsro den 4-5 oktober 
 

Avdelning 9 Västergötland och VikingGenetics bjuder härmed in alla medlemmar i 

Ladugårdsförmännens Riksförbund till de klassiska tjurdagarna på Örnsro, Skara. 

Årets upplaga är på två dagar och det är valfritt att delta på den ena, den andra eller 

bägge dagarna! 

 

Missa inte detta tillfälle till intressant information och trevlig samvaro! 
 

Program dag 1, torsdagen den 4:e oktober 
Torsdagen den 4:e oktober ses vi på Skövde Bågskytteklubb kl 14:00. Vi börjar med kaffe och 

smörgås och sen blir det bågskytte ett par timmar – kanske en liten tävling? Efter ytterligare en 

slurk kaffe åker vi till Brunnsbo gästgiveri för inkvartering middag och trevlig samvaro. 

 

Program dag 2, fredagen den 5:e oktober 
Fredagen den 5:e oktober bjuder VikingGenetics in alla LR-medlemmar till den egentliga 

tjurdagen. Dagen börjar med kaffe kl 09:30. Därefter kommer Camilla Rosman med flera berätta 

om aktuella avelsfrågor och om de nya tjurarna. Vi gör avbrott för lunch och därefter tittar vi på 

några av topptjurarna innan vi fortsätter att diskutera och lyssna på VikingGenetics föreläsare. 

Dagen avslutas med kaffe ca kl 14:30. Är något speciellt du vill ta upp hör gärna av dig! 

 

Kostnader Dag 1 vid anmälan till enstaka aktiviteter 
 Bågskytte 100 kr 

 Middag exkl dryck 125 kronor 

 Övernattning i dubbelrum, inkl frukost och sänglinne 375 kr 

 Dessutom serveras fika 2 ggr under dagen till självkostnadspris (30-50 kr) 

 

Kostnader Dag 1 vid anmälan till hela dagens program: 
 Paketpris 400 kr (exkl dryck till middagen). LR sponsrar med resten 

 

Kostnader Dag 2: 
 0 kr – VikingGenetics bjuder på programmet inklusive fika och lunch 

 

Anmälan: 
 Anmälan görs till Anders Hjertberg 076-872 00 32 eller Karin Stålnert 0511-34 24 25 

senast fredag 28 september. Betalning för dag 1 sätts in på LR:s PG-konto 3 43 26-9 

 

Hjärtligt Välkomna! 


