Tävlingsregler till Odlingstävlingen den 5 september 2021
Vi hälsar alla medlemmar välkomna att delta i tävlingen. Du som vill delta, men inte är medlem kan
också tävla, men vi vill då att du är bosatt i STO-regionen.
Du ska vara fritidsodlare och odla enligt den ekologiska principen utan konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel.
Du ska uppge grödans namn t.ex. tomat – Dansk Export.
Du får lämna in upp till 5 tävlingsbidrag.

Juryn bedömer enligt följande i de respektive tävlingsklasserna.
A. Grönsaks- och rotfruktsklassen
Här tävlar morot mot morot osv. Det delas ut 5 priser i den här klassen.
 Utseende och vikt, störst behöver inte vara en vinnare.
B. Växthusklassen
Här tävlar tomater mot tomater osv. Det delas ut 5 priser i den här klassen.
 Utseende, storlek och vikt, störst behöver inte vara en vinnare.
C. I klassen för övrigt
Blommor och frukt och grönsaksarrangemang
Det delas ut 3 priser i den här klassen
 Utseende, kreativitet samt höjd på solros.
Grönsaker och frukt
Det delas ut 6 priser i den här klassen.
 Vackraste frukten t.ex. äpple/päron och den roligaste rotfrukten. Största squashen, pumpan
och kålhuvudet. Längsta bönskidan.
Besökarna får möjlighet att rösta fram sin favorit. Flest antal röster i respektive klass vinner.
Tävlingsbidragen hämtas direkt efter prisutdelningen ca klockan 13.45.
De bidrag som inte hämtats kommer att skänkas eller slängas i komposten.
Anmälan till tävlingen senast 9 augusti.
Anmälan sker via vår hemsida. Klicka på fliken Anmälan till Odlingstävling.
För er som inte har den möjligheten anmäler er till Gun ring 0739 94 20 00.
Tala om vid anmälan hur många och vilka bidrag du vill tävla med. Gun svarar även på frågor.
Våra tider för dagen är:
10-10.30
Inlämning av bidrag
10.30-11.30 Jurybedömning
11-13
Publiken röstar
13.45
Prisutdelning
Vi ser fram emot kommande odlingssäsong och höstens skördefest!
Varmt välkomna!

Tjörns Trädgårdsförening

