
 
 
Riksmönstring Växjö 31 juli 

Efter en hel del frågetecken inför årets riksbedömningar för köttrasfår, så drog det äntligen 
igång i lördags den 31 juli med Växjö som första bedömningsplats. 
Det var god uppslutning bland riksdomarna då hela fyra stycken var på plats, Claes, Lennart, 
Richard, Tore och Torgil samt de tre aspiranterna Zandra och undertecknad som åkt ner från 
Vännäs för detta tillfälle till förkovran. Jag menar, hur kan man låta bli liksom..? Att titta på 
får är ju det bästa som finns! 
47 baggar från 10 olika besättningar synades från alla håll och vi fick se många fina djur. 
Ryggmuskeldjupet diskuterades en hel del och det var fortsatt fokus på ben och klövar. Flera 
av baggarna släpptes också lösa i ringen för att få kunna se dem i rörelse och i en mer 
avslappnad position. Det är lätt att låta sig bli förblindad av en imponerande rumpa och det 
läggs också en hel del tid på att bedöma korsets form och graden av svällande lårmuskler 
men man får aldrig glömma harmonin i djuret. 

 

 Det ska ”sitta ihop” hela vägen och en bagge ska också se ut som en 
bagge. Mattias Rickardsson, Bäckgårdens Suffolk, har gått från klarhet till 
klarhet med sin Suffolkuppfödning och idag visade dem ett riktigt 
guldkorn i 21069. De har verkligen träffat rätt med denna välbalanserade 
bagge som hade alla detaljer på plats och han blev därmed den allra 
första Suffolk som belönats med en 7:a på helhet i Sverige. Jag lyfter på 

hatten och gratulerar Bäckgårdens Suffolk – Keep up the good work! Stort grattis till er! 
 

21069 blev dagens enda 7:a men vi såg även många riktigt 
fina baggar som belönades med helhet 
6.Sammanfattningsvis var det ett bra och väl genomfört 
arrangemang med massor av goa lammentusiaster på 
plats och under dagen hördes många glada skratt.Nästa 
bedömningstillfälle sker mer på mina breddgrader då vi 
norrlänningar samlas i Lajksjöberg i Västerbottens inland 
den 14 augusti. Därefter sista omgången veckan efter, den 

21 på Norrby Gård i Kungsör. Det finns fortfarande utrymme för fler på båda platserna och 
har ni inte anmält ännu så gör det. 

Kicki Landström 
Vännäs 

 


