
  

  KALVEMØNSTRING     

        Landbruksmessa i Balsfjord.     
  

Da er det klart for ny landbruksmesse på Storsteinnes 24 og 25 juni 2017.   

Invitasjon til produsenter i Balsfjord og omegn.  

Vi ønsker dere velkommen til å delta på kalvemønstring.  

Det kan være egne unger, barnebarn, nabounger eller andre dere kjenner. Dette 

er en fin måte for barn å lære å handtere dyr, det er artig både for deltakere 

og publikum, og ikke minst: Et viktig tiltak med tanke på rekruttering til 

næringa.  

  

 Som dyreeiere må dere være forberedt på å bidra med hjelp og gode råd 

underveis, men dette er ei trivelig oppgave og vel anvendt tid. Barna som skal 

delta burde være mellom 7 og 14 år. Aldersgrensa på ungene er ikke absolutt, 

men det er viktig at størrelse og styrke på kalv og mønstrer står i forhold til 

hverandre.  

  

OM KALVEN  

• Mønstringsdagen bør kalven være mellom 1 og 6 måneder.  

• Velg om mulig en kvigekalv - da kan den kan følges til voksen ku.  

• Kalven må være kvikk, frisk og snill. Alle raser er velkomne.  

  

FORBEREDELSE  

• Det tar ca. 3 uker å trene opp kalven til mønstring.  

• Det er viktig å bruke tid med kalven. Den må vennes til å gå i grime.  

• Tren kalven til å følge når den blir leid.  

• Tren på å stille opp, gå, stoppe, starte og rygge.  

• Tren gjerne på ei hjemmelaget øving (hinderhopp e.l.) hvis du ønsker.  

• Utstyr: Rein og fin grime i lær eller nylon, og et godt leietau.  

Dere kan lese mer om kalvemønstring på www.geno.no. Alle som skal delta bør gå 

inne her, mye nyttig både om forberedelser og selve mønstringsdagen.   



  

  

Påmelding innen 25.05.17  til Johnny 

Reindholdsen, sms/mobil 91587 616. Hvis 

frakt av kalven skulle være ett problem,  Kan 

vi hjelpe til med å ordne dette.  

  

VELKOMMEN TIL KALVEMØNSTRING!  

  

          

Hilsen Balsfjord produsentlag.  

                                                            Bli kompis med en kalv!  

  


