
Skinn-SM 2023
Lördag 25 februari

kl 14.00 Inledning
”Avelsvärdering - fördelar och utmaningar” - Jan-Åke Eriksson från Växa

 “Aktuell information om parasitresistens” - Katarina Gustafsson från 
Gård & Djurhälsan

Panel med korta inlägg om avelstankar
Kaffe och gruppdiskussioner

Samling och summering
Presentation av kvällens middag av Badhotellets kock samt Mattias Dernelid, 

engagerad i Exceptionell råvara

kl 19.30 Middag

Söndag 26 februari
kl 09.00 Registrering

Utställning av skinn och produkter
Publikens röstning

Seminarier
Sammanfattning av säsongen från berederierna

Domarna har ordet
Prisutdelning

Skinnmingel med protokoll
kl 15.00 Avslutning och kaffe

Skinnpremiering – utställare – miniseminarier
Grävelsta gård och Wästanå gård delar med sig av sin kunskap

Tackakött som Exceptionell råvara – Mattias Dernelid

Kostnad
Lördag 25 feb: Seminarier, kaffe och middag 450 kr

Söndag 26 feb: Skinnpremiering, kaffe, lunch och kaffe 400 kr
Skinn till bedömning

Samtliga klasser: Avgift per skinn/produkt 80 kr 
Faktureras efter anmälan. 
Frågor: Lina 070-2213231

Efter programmet inbjuds deltagarna att besöka AB Tranås Skinnberedning och Donnia Skinn AB.
 

Varmt välkomna att delta!

Bokning av boende på Badhotellet 0140-46200 ange Skinn-SM för rabatt



• Skinnen skall komma från egen uppfödning och vara hemkomna efter skinn-SM 2022.
• Produkten skall vara eget hantverk och bestå i huvudsak av får- eller lammskinn. 
• Du ska vara medlem i Gotlandsfårsföreningen(Grå/vita skinn) och/eller Leicesterfårföreningen(vita skinn).

INLÄMNING AV TÄVLINGSSKINN/PRODUKT

Skinn och produkter lämnas eller skickas till AB Tranås Skinnberedning, Kanalgatan 4, 573 28 Tranås alt. 
lämnas eller skickas med Postpaket till Donnia Skinn AB, Sommavägen 17, 573 41 Tranås. 
Skicka godset spårbart, kontrollera att paketet kommit fram.

KLASSER

1-3: Grå plädklippta skinn    Max 3 skinn per besättning. Vilken klass (ljusgrå, grå eller   
      mörkgrå) skinnen skall tävla i, föreslås av deltagaren men  
      premieringskommittén och domarna har rätt att ändra.

4: Grå pälsklippta skinn 15-22 mm  Max 2 skinn per besättning.

(utdragen lock)  

5: Vita plädklippta skinn    Max 2 skinn per besättning.

6: Vita pälsklippta skinn 15-22 mm  Max 2 skinn per besättning.
(utdragen lock)

7: Publikens favorit Mattskinn  Max 1 skinn per besättning. Skinnen ska vara oklippta och   
      ofärgade.

8: Publikens favorit Vuxna djur  Max 1 skinn per besättning. Skinnen ska komma från får som  
      är minst 18 månader gamla vid slakt. Skinnen kan vara av   
      valfri hårlängd, men ska vara ofärgade.  

9: Publikens favorit produkt  Max 2 produkter per besättning. Ska bestå i huvudsak av   
                 skinn. Utses av publiken. Skinnerskorna delar ut hederspris i  
      klassen.

10: Publikens favorit grå plädskinn Utses av publiken i klass 1-3.

11: Publikens favorit grå pälsskinn Utses av publiken bland deltagare i klass 4.

12: Publikens favorit, vita skinn  Utses av publiken bland deltagare i klass 5 och 6.

13: Bästa besättning, grå skinn  Utses bland deltagare i klass 1–4. Besättning med högsta   
      sammanlagda poäng av 3 skinn.

14: Bästa besättning, vita skinn  Utses bland deltagare i klass 5 och 6. Besättning med högsta 
      sammanlagda poäng av 3 skinn. 

Skinn-SM 

Anmälan på www.silverlock.se senast 12 februari
Skinnen/produkten hos berederierna senast måndag den 20 februari, 

märk ”SKINN-SM”. 
Som bekräftelse på anmälan får du via mail en följesedel som skall packas tillsammans med skinn-

en. Skinn, produkter, protokoll och eventuellt priser skickas efter avslutad bedömning åter via 
berederierna. Alla kostnader faktureras. Frågor 0702213231 Lina



Vad skall man tänka på när man väljer ut skinn till skinn-SM? 

Färgens renhet
Vita skinn – Ett bra dagsljus är förutsättningen även för det vita skinnet att se renheten i den vita 
nyansen. Ett orent skinn kan ha inslag av färgade strån eller lanolin som gör att den vita färgen 
tonar i olika nyanser, vilket inte är önskvärt. Här man man lägga flera skinn intill varandra för att få 
hjälp att hitta de som är vitast. 

Gråa skinn - Ett bra dagsljus är förutsättningen att se renheten i den grå nyansen. Ett rent skinn 
skall tona i blått. Orent skinn tonar ofta i färgerna brunt, gult, lila eller grönt, vilket inte är önskvärt.

Här har man hjälp av att jämföra flera skinn som läggs intill varandra.

Färgens utbredning
Gotlandsfårskinn - Färgutbredningen ska vara så jämn som möjligt, utan starka avvikelser, utan 
fläckar ej heller peppar o salt eller på något sätt ha brokiga partier. Färgnyanserna ljusgrå, grå 
samt mörkgrå är godkända.

Leicester – Färgutbredningen ska vara jämn vit, utan fläckar.

Lockstorlek och lockkvalité
Lockstorleken bör hållas inom storleken ml – sl.

Utbredningen ska vara jämn över hela skinnet och ha en bra och tilltalande form som är hållbar 

(bra stuns) och vacker att se. Skinnet kan vara pälsklippt ca: 18 mm eller plädklippt ca: 30 mm.

Glansen 
Ska vara glansigt över hela skinnet. Här har man också hjälp av ett bra dagsljus.

Går bra att jämföra med andra skinn för att se skillnad.

Pälshårskvalitén 
Här tittar man på pälshårets silkighet och grovlek. Pälshåret ska kännas kallt och halka lätt mellan 
fingrarna och vara smutsavvisande. Pälshårets grovlek får framförallt inte vara för tunt eller kän-
nas för vekt. Gärna lite grövre med bra stabil känsla som tål gnuggmotstånd.

Helheten 
Skinnet skall kännas harmoniskt i färg och form samt vara vackert och hållbart i alla lägen.

Det går lättare om man ser på flera skinn samtidigt och i dagsljus.

      


