Välkommen till kundträff!
13–14 Februari 2019
Karl Burgi är en av världens främsta experter inom
klövvård. Han har en mix av teoretiskt och praktiskt
kunnande som gör honom unik och detta vill vi på
J-O Brink förmedla till våra fantastiska kunder!
För att utnyttja detta tillfälle på bästa sätt så vill vi
ge er chansen att verkligen gå på djupet när det
gäller klövhälsa och dess inverkan på era kors
välbefinnande och företagets ekonomi. Vi kommer
därför att lägga en hel dag i Karl Burgis händer, där
vi på förmiddagen börjar med ett teoripass. På
eftermiddagen fyller vi i kunskapsluckorna med
praktisk verkning så att ni verkligen får se hur Karl
jobbar samt hur en korrekt och bra verkning bör
genomföras.

Karl Burgi, USA.
En passionerad klövverkare
och föreläsare med många
bra verktyg och erfarenheter
för förbättrad klövhälsa och
ökad produktion.

Årets kundträff kommer att hållas på Gäddeholms Gård utanför Västerås. På gården
finns 300 kor samt rekrytering i nya stallar. Gården ägs av Västerås stad och arrenderas
av familjen Skure. Utöver mjölkproduktionen så tillkommer också 600 ha
KRAV-certifierad växtodling.
På årets kundträff kommer vi även lägga fokus på växtodling. Vallodlingen är en central
del på dom flesta gårdar och i år tycker vi att det är dags att belysa den lite extra. Vi har
tagit hjälp av Ulrik Lovang på Lovanggruppen för att reda ut detta. Tillsammans med
värdgården kommer Ulrik prata om lönsam växtodling på mjölkgårdar samt hur man
skall odla för att optimera avkastning och kvalité.
Under dessa två dagar kommer vi att bo på The Steam Hotel. Hotellet är beläget vid
Mälarens strand och har en mycket speciell atmosfär och originell stil. Ni hittar det på
Ångkraftsvägen 14 i Västerås.
Varmt välkomna!

PROGRAM
TISDAG 12 FEB
Välkomna att droppa in på Steam Hotel under kvällen.

ONSDAG 13 FEB
08.20
09.30
10.15
10.45
12.00
13.15

Avresa till Gäddeholms Cafe (hotellgäster)
Karl Burgi, föreläsning på Gäddeholms Cafe
Fika
Karl Burgi
Lunch
På plats på gården.
Gruppen delas upp i lagom stora grupper. Rundvandring på gården varvas med verkning.

14.30
16.30
19.00

Fika
Dagen avslutas
Trerätters middag på Steam Hotel, Västerås

TORSDAG 14 FEB
08.20
09.00
10.00
10.30
12.00

Avresa till Gäddeholms Cafe (hotellgäster)
Lönsam växtodling på mjölkgårdar, Ulrik Lovang
Fika
Ulrik Lovang, forts
Lunch och avslut

ADRESSER
The Steam Hotel:
Gäddeholms Café:

Ångkraftsvägen 14, 721 31 Västerås
Gäddeholms gård 3 C, 725 97 Västerås

KOSTNAD
PAKET 1
PAKET 2
PAKET 3

Boende 2 nätter del i dubbelrum, allt annat ingår.

4000 kr exkl. moms

Boende 1 natt del i dubbelrum, allt annat ingår.

3200 kr exkl. moms

Inget boende, allt annat ingår.
För boende i enkelrum tillkommer 500 kr per natt.

2400 kr exkl. moms

ANMÄLAN
Anmälan görs till Erik Wiklund på 070-313 23 84 eller på mejl till erik@jobrink.se,
alternativt till Anna Karlsson på 070-313 87 63 eller mejl anna@jobrink.se.

Sista anmälningsdag är fredagen den 4 januari, begränsat antal
platser.

