
 

Inbjudan 

SKINNMÄSSA 2016   

Suderbys Herrgård - Söndag 22 maj   

För 7:e året i rad arrangeras Gotlands skinnmässa av föreningen Skinnriket Gotland. 
Antalet deltagande lammskinn och produkter har ökat år från år och 2015 deltog 
totalt 163 skinn och 15 produkter i de 12 olika domarbedömda tävlingsklasserna. 
Det finns även 9 klasser (P1-P9) där mässbesökarna avgör vem som vinner genom 
att rösta på publikens favorit. 

TÄVLINGSKLASSER

DOMARBEDÖMDA KLASSER PUBLIKBEDÖMDA KLASSER

1. Grå pälsklippta lammskinn
P1. Grå pälsklippta lammskinn2. Grå pälsklippta lammskinn, 

vegetabilgarvade

3. Grå plädklippta lammskinn
P2. Grå plädklippta lammskinn4. Grå plädklippta lammskinn, 

vegetabilgarvade

5. Vita pälsklippta lammskinn
P3. Vita pälsklippta lammskinn6. Vita pälsklippta lammskinn, 

vegetabilgarvade

7. Vita plädklippta lammskinn
P4. Vita plädklippta lammskinn8 Vita plädklippta lammskinn, 

vegetabilgarvade

9. Vuxna djur
P5. Vuxna djur

10. Vuxna djur, vegetabilgarvade

P6. Oklippta lammskinn

P7. Livklippta lammskinn

P8. Uppvisningsskinn (skinn av annan ras, 
korsningsskinn)

11. Sammanräknad klass: Årets 
gotländska skinnbesättning

12. Bästa produkt P9. Bästa produkt



 

Nobell Lammgård från Gammelgarn har vunnit storslam under både 
Skinnpremieringen i Tranås (SM i fårskinn) 2015 och 2016 och under gotlänningarnas 
egen skinnmässa 2015. Vi får se om någon av de andra gårdarna kan utmana i år. År 
2015 deltog 29 gårdar och var därmed med och tävlade om titeln Gotlands bästa 
besättning. 

Program för skinnmässan 

Kvaliteten på de gotländska fårskinnen är väldigt hög och gotlandsfår anses av flera 
branschfolk som världens bästa fårras för skinnproduktion. Klimatet och de kalkrika 
strandängarna gör Gotland till en perfekt plats för fåruppfödning. Kom och låt dig 
inspireras med oss på Skinnriket Gotlands skinnmässa 2016. 

Kom till Suderbys herrgård och gör detta till en härlig 
manifestation för                                                                                                       

gotländska lammskinn   
   
FRÅGOR & KONTAKTPERSON   

Kjell Nilsson, info@graute.se    070-4712999

10:00-12:00 Skinn- och produkttävling (Publiken röstar på sina favoriter)

12:00-13:00 Tid för lunch

12:15- Domarnas bedömningsprotokoll läggs ut för de skinn som inte ingår i 
prisutdelningen. De prisbelönade skinnen flyttas till ett vinnarbord.

13:00-13:45 Guldsponsorerna presenterar sig

13:45-14:30 Prisutdelning (med korandet av Gotlands bästa skinnbesättning 2016)

10:00-14:30 Mingel bland skinn och mässutställare

14:30 
Ca 15:00

Fika för inlämnare av tävlingsbidrag i avvaktan på uthämtning 
Uthämtning av tävlingsbidrag

mailto:info@graute.se

