
Hereford Ungdom Show 2013 

Landskuet i Herning dannede i år, nogle fantastiske rammer omkring det 3. Hereford Ungdom 
Show. Især tre ting havde stor betydning for dette; Bedømmelserne, der i år, foregik i 
kvægteltet, hvor forholdene er mere publikum venlig med tribune placeret helt tæt på ringen. 
Lance Leachman fra Canada med særlige kompetencer indenfor avl og genetik, dømte 
Hereford Ungdom Show 2013. Mange udstillere og dyr havde valgt at deltage i showet og 
efterfølgende hygge. Disse ting og mere til var med til at skabe et fantastisk show der vil blive 
husket i mange år frem i tiden.  

 

Alle udstillere, Lance Leachman , Shari Beamish og de to Grand Champion dyr. 

I år var der flere udstillere og dyr end tidligere års Ungdom show. 16 udstillere og i alt 37 dyr 
fra Sjælland, Fyn og Jylland, var en del af dette års Hereford Ungdom show.  under 
bedømmelserne gav dommer Lance Leachman sig god tid til at snakke med de unge udstillere 
og give deres dyr en kommentar med på vejen. Lance Leachman udpegede den unge kvie, 
Venture Schok fra Michael Ingerslev og Camilla Brand til grand champion for hundyr, mens 
grand champion for handyr blev senior tyren SMH Eliot fra Natasha Arends. Bedste 
besætningsgruppe der står i den udstilledes navn gik til Ingerslev Hereford ved Michael 
Ingerslev og Camilla Brand.     

Efter bedømmelserne stod den på en kort pause, inden det planlagte foredrag gik i gang, hvor 
Viking var sponsor for kaffe, kage og vand. Lance Leachman indledte foredraget med at 
fortælle lidt om sin farm, Big Gully Farm og 
om hvordan deres årlige rutine tager sig ud. 
Derudover kom Lance ind på fordelene ved 
krydsning mellem Hereford og Angus, de 
selektions kriterier som de bruger på Big 
Gully Farm når de skal udvælge dyr og hvilke 
termer og kriterier han bruger når han 
bedømmer dyr.  



En meget vigtig pointe som Lance kom med under sit foredrag var at man skal vælge dyr ud 
fra hvad man bedst kan lide at se på ude på marken og ikke mindst det der giver den bedste 
økonomi.    

Både bedømmelsen og foredrag vil blive lagt ud på YouTube, hvor alle kan gå ind og genhøre 
hvad der blev givet af kommentar osv. Optagelserne bliver i øjeblikket redigeret og klippet 
således at man ikke behøver se hele bedømmelsen. 

 

Publikum sidder helt tæt på ringen og har godt udsyn 

 

Udenlandske gæster samme med Lance Leachman og Shari Beamish. 



Torsdag aften spiste alle Hereford Ungdom udstillere, Lance Leachman og hans kæreste Shari 
Beamish sammen nede i camping området. Der blev hygget på allerhøjeste plan og uddelt 
pokaler til dette års champion vindere. En helt igennem fantastik afslutning på en god og 
spændende dag.     

 

Hygge og pokal overrækkelse i teltet  

Fredag havde vi igen fornøjelsen af Lance og Shari, der brugte tid på at fortælle endnu mere 
om hvilke træk og egenskaber han ser efter hos en Hereford og om hvordan han vurderer et 
dyrs fedtsætning på kroppen. Der blev stillet mange gode spørgsmål som gav en god dialog 
omkring træk og udseende af et Hereford dyr.  

Senere på dagen blev den bedste Hereford mønstrer på tværs af alder valgt. Lance Leachman 
valgte Christoffer Mortensen til bedste Hereford trækker 2013 og Pernille Sørensen blev 
reserve bedste trækker.  

  

Christoffer Mortensen og Mads Lindeman                    Nanna Frimann og Venture Mr. Mighty 



Vinder af vægt-framescore konkurrencen, der for tredje år i træk var en del af showet, blev 
Venture Mr. Mighty fra Nanna Frimann. Mr. Mighty vejede 558 kg med en framescore på 6,2.  

 

Lige som tidligere år kunne dommeren uddele 
ærespræmier til nogle udstillere som han, af forskellige 
årsager, syntes fortjente en ekstra anerkendelse. Disse gik 
i år til Mike Brems, Hans Have og Nanna Frimann. 
Derudover fik begge grand champion dyr en ærespræmie. 
Mia Asbæk Andreasen er ny i Hereford Ungdom fik en 
særlig anerkendelse for hendes særlige gå-på-mod til at 
tage turen fra Sjælland for at være en del af Hereford 
Ungdom show 2013.  

 

Mia Asbæk Andreasen der trækker Gross Dunholly 

 

Hereford Ungdom show 2013 var sidste gang at tidligere formand Michael Ingerslev kunne 
være en del af showet. Som en tak for Michaels og ikke mindst hans bedre halvdel, Camillas 
store indsats for Hereford Ungdom, overrakte bestyrelsen et speciel designet spejl til evigt 
minde om Hereford Ungdom. Tusind tak til Michael og Camilla!!!! 

 

 

Hereford Ungdom har fået en Facebook side hvor ALLE kan følge med i vores aktiviteter osv. 
Besøg:  facebook.com/HerefordUngdom  og Like os!!! 

https://www.facebook.com/HerefordUngdom


Resultater Hereford Ungdom Show- Bedømmelsen 

Tyrekalve 7-15 mdr. 

1. Kristian Bloch med TAMU Vitskøl Hansen 
2. Camilla Brand og Michael Ingerslev med Ingerslev Herkules 
3. Nanna Frimann med Venture Mr. Mighty 

Juniortyre 15-24 mdr.  

1. Rasmus Winther Sørensen med Rosenkær Hattrick 
2. Tomas Jæger og Denise Andersen med Kundstrup Hal 
3. Michael Winther Sørensen med Vokslev Heino 

Seniortyre over 24 mdr. 

1. Natascha Voigt Arends med SMH Eliot 
2. Mads Lindemann med Nørby 1 Faust 

Kviekalve 7-12 mdr. 

1. Camilla Brand og Michael Ingerslev med Venture 158W Shock-lady 600S ET 
2. Christoffer Mortensen med Hawii Pearl of Woodland 
3. Camilla Brand og Michael Ingerslev med Ingerslev Future Lady 

Kvier 12-15 mdr. 

1. Tomas Jæger og Denise Andersen med Kragelund Julle 71 
2. Josephine Mortensen med Happiness Queen of Woodland 
3. Tomas Jæger og Denise Andersen med Kragelund Bine 131 

Kvier 15-17 mdr. 

1. Christoffer Mortensen med Himalaya Silk of Woodland 
2. Pernille Winther Sørensen med Rosenkær Hazel 
3. Mia Andreasen med Gross Dunholly 
4. Heine Slyk Søe med Slyks Heva 
5. Tomas Jæger og Denise Andersen Kragelunf Julle 96 
6. Nanna Frimann Jensen med Enghavens Honey 
7. Heine Slyk Søe med Slyks Helle 
8. Hans Have med Solbakkens Handmaid 
9. Josephine Mortensen med Hollywood Queen of Woodland 
10. Anne-Marie Østergaard Jørgensen med Enghavens Hollywood 

Kvier 17-27 mdr. 

1. Hans Have med Holy Preal of Woodland 
2. Tomas Jæger og Denise Andersen med Kragelund Bine 126 
3. Tomas Jæger og Denise Andersen med Kragelund Bine 124 
4. Mads Lindemann med LH Pearl 93 
5. Rasmus Winther Sørensen med Rosenkær Highness 



 

Køer med kalv 

1. Anne-Marie Østergaard Jørgensen og Nanna Frimann med Bondes 1 Freja 
2. Mike Brems med Moeskær Mira 
3. Michael Winther Sørensen med Rosenkær Elica 
4. Mads Lindemann med Moeskær Pearl  

 


