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Forord 

 

 

Velkommen til dette års ungdomsshow. Dette er mit første ungdomsshow som formand fra start 

til slut, og det er, har været en stor oplevelse og være med. Der har været en nogle enkelte 

udfordringer i år, da vi kun pt. Er 4 medlemmer i udvalget, og nogle af os har haft eksmaner op til 

dyreskuet, så vi har været lidt presset, men jeg føler at vi har nået og få styr på det nødvendige for 

at få endnu et super ungdomsshow. Jeg vil takke alle de mennesker som har hjulet med til 

fornedrelserne af show, men ikke mindst vil jeg også takke alle sponsorerne som har valgt og 

støtte Hereford-ungdom. Uden disse mennesker, ville det ikke være muligt    

Det er mig en glæde at kunne byde velkommen til Josh Taylor fra USA, som er årets dommer af 

ungdomsshowet. Det er altid en fornøjelse og byde gæster fra udlandet velkommen til vores 

ydmyge show, som dog er ved og være kendt vidt omkring. Det er tradition at der kommer 

dommer ude fra til at bedømme Ungdoms dyrene, det er en tradition, jeg er glad for at kunne 

forsætte. 

Vi har også oplevet en større interesse for unge som vil og opleve kvægkulturen i udlandet. Det er 

noget vi sætter meget pris. Det er godt for unge og komme ud og opleve, se og prøve noget nyt. 

For de vil helt sikkert kunne komme med nye ideer til kvæg industrien som vi kender den.  

Vi var f.eks. en gruppe unge mennesker som tog til Denver i januar, for at se et af de mest kendte 

dyreskuer, der findes i Nordamerika. Det var en kæmpe oplevelse, som jeg håber, vi kan gøre igen, 

når der bliver mulighed igen 

Hvis man går jeg leger med tanken og at komme udlands, så vil vi hjertens gerne hjælpe en i gang 

og evt. hjælpe med og finde det rette sted. 

Jeg vil slutte af med og ønske alle et godt dyreskue og Ungdomsshow, håber vi ses 

Mads Lindemann 
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Engelske betegnelser for kødkvægs krop 
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Program 

Dette program er et foreløbigt program hvor der kan forekomme ændringer, for at 

højde for vejret eller andre aktiviteter. I Hereford Ungdoms stand kan du finde en 

tavle hvor du kan holde dig opdateret på programmet og se evt. beskeder. 

Torsdag: 

Kl 18.00 : Informations møde. 

Alle udstillere mødes ved Hereford Ungdoms stand. T-shirt udleveres til 

dem der har bestilt det. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål osv. 

Fredag: 

Kl. ca. 13-14:  Hereford Ungdom show – bedømmelser. Ring II 

Efter showet: Lige efter showet tages et fællesbillede, alle skal have 

Hereford Ungdom T-shirt på. Hereford Ungdom 

Standen. 

Kl. 19.00:  Grillaften med helstegt pattegris, i telt. 

Lørdag: 

Kl. 12.30:  Dommer, Josh Taylor giver en karakteristik af 

kødkvæg til alle dem der ønsker det – alle racer. 

Kl. 14.00:  Hvornår er min ko syg? Anne-Marie Østergaard og 

Nanna Frimann, svare på spørgsmål omkring koens 

sundhed. Der vil være mulighed for at lytte til koens 

fire maver, hjerte og lunger. HU standen. 

Søndag: 

Kl. 9.00:  Mønstringskonkurrence for alle racer 

Evt. over middag Klargøring og klipning af dyr, Hereford Ungdom 

standen 
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Dommer 

 

Hereford Ungdom Show 2014  
 
Josh Taylor på 38 år, fra Oklahoma USA 
har 
sagt ja til invitationen om at komme til 
Danmark og dømme 
Hereford Ungdom Show. 
 
Josh er opvokset på en medium størrelse 
farm med kødkvæg og afgrøder i den 
centrale del af staten Illinois. 
Begge sider af hans familie 
har i over 70 år beskæftiget sig med 
avl og produktion af Hereford, så omgang 
med kødkvæg og i særdeleshed Hereford er noget Josh har stort kendskab til. 
 
Efter college har han arbejdet med stort set hver eneste kødkvæg race i 
forskellige jobs, tværs over USA og også nogle enkelte malkekvægs racer. 
I 1999 startede han som en del af et manager-team på 3, på det vi i dag kender 
som Star Lake Herefords / Cattle Ranch. 
 
Star Lake har nok været et af de mest toneangivende, progressive og 
nytænkende setup´s i Hereford branchen verden over. Stort set alle Hereford 
folk over hele kloden har hørt navnet, eller kender til Star Lake. 
Dette job havde han indtil efteråret 2012, hvor Star Lake havde ophør og 
solgte ud af alt. 
 
Et af hans ansvarsområder var dyrskue og auktions dyr som var en stor del af 
Star Lake, der havde to årlige fysiske auktioner på Ranchen og derudover 
havde en månedlig internet auktion. En ting han også beskæftigede sig meget 
med, var at være en aktiv del af det 
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meget omfattende støtte program som Star Lake havde til de unge mennesker 
i USA, der havde interesse i Hereford. Her stod han for en stor del af 
undervisningen med forskellige ting når Star Lake holdte ”workshops” på 
Ranchen for unge Hereford interesserede. 
 
Efter Star Lake´s ophør, startede han som manager på 
H2/Rafter J Cattle Ranch, som er et forholdsvis nystarted sted med Hereford, 
men Josh ser det selv som er sted med mange fremtidige perspektiver og 
muligheder. 
 
Josh og hans kone Ashly og deres søn Sam, er i dag bosat i Perkins, Oklahoma. 
Hvor Josh ved siden af sig job som manager har en lille besætning i fællesskab 
med sin søn hvor de avler geder, fortrinsvis til udstilling 
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En stor TAK til alle vores sponsorer ! 

Hoved sponsor Henning Have 

HC Venslev 

Arkitektfirmet HS 

Mikkel Christiansen, Markeslevgaard Hereford 

Finn Madsen, Driverdal Hornet Hereford 

Per Hylke, Hylke Hereford 

Henning Jensen, Enghavens Hereford 

Anders Mortensen, Woodland Hereford 

Tre kløveren 

Niels Nielsen, Kragelund Hereford 

Skallebølle Slagterhus 

Simon og Axel Johansen, Venture Hereford 

Lars Årby, Hazel Hereford 

Benny Arends, Enemærkegård Hereford 

Rosa Danica 

Kaj Jespersen, Mandix Hereford 

Mogens Brems 

Ann og Bjarne Eichen, Asserholm Hereford 

Christian Nielsen, Sivkærgaard – Bonaparte Hereford 

Jesper Jensen, Pilebækgård Hereford 

Hans Pedersen, Li Stårup Polled Hereford 



 

 

14 Hereford 

Jørgen Skov Larsen, Bondegaarden 

Orla Hansen 

Hugo Knudsen, Bydamgård Hereford 

Hanne og Poul Kristiansen, Bakkegård Polled Hereford 

Kvernland 

Henrik Skafte, Højgaard Hereford 

Stefan Jensen, Vester Hæsinge Slagter 

Netup A/S 

Michael Ingerslev, Ingerslev Hereford 

Søren Brems, 

Jørn Lauersen, GMH Polled Hereford 

Klaus Brems, Hereford by Brems 

Søren Blake, Blake Farmservice 

Roost polled Hereford 

Bonde Hereford 

Søndergård Polled Hereford 

 
 
 

Sponsor af rosetter til Hereford Ungdom Show 2014 
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Hvornår er min ko er syg? 

 

To nyuddannede dyrlæger giver dig svaret på det og 

mange flere spørgsmål lørdag kl. 14.00 ved Hereford 

Ungdom stalden. 

Kom og få en snak om koens sundhed og lytte til 

koens 4 maver, hjertet og lungerne. 
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Vægt, Frame-score konkurrence  

 
Konkurrence inkluderer alle udstillede tyre i alderen 7 – 24 mdr. i Hereford Ungdom Show. 
Konkurrencen går ud på, at tyren opfylder eller er så tæt på ideal vægten i forhold til dens alder og 
frame-score. Alle tyre der er tilmeldt Hereford Ungdom show 2014 er tilmeldt konkurrencen og 
præmien er i år 3 strå efter Supreme Cæsar ET 
 

 

De 3 strå er sponseret af; 

Roost polled Hereford 

Bonde Hereford 

Søndergård Polled Hereford 
 

Hvad er en Frame-score? 
Frame scores er et udtryk for dyrenes størrelse i forhold til alder og baseres på krydshøjden (målt 
mellem hoftehjørnerne). For bestemmelse af frame score kan nedenstående tabeller, hvor der 
også er den tilsvarende vægtscore for tyre, som er et udtryk for dyrets vægt i forhold til alder, kan 
aflæses. Frame score og vægt score er således en angivelse af den udvoksede størrelse. Særligt 
vægtscore bør benyttes ved udvælgelse af dyr. 
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FOTO-
KONKURRENCE 

 

 

Vær kreativ! Leg med 

motiver og kamera-

vinkler! 

Hereford Ungdom 

afholder en foto-konkurrence. 

Tag et Hereford-relateret 

billede og medbring det til 

Hereford Ungdoms Show 2014 på 

Roskilde Dyrskue. Aflevér dit billede i 

Hereford Ungdoms stand, og du 

deltager dermed i konkurrencen om en 

spændende præmie. 

 

Du kan deltage uanset om du er 5 eller 30 år gammel, billederne 

vil blive inddelt i alders-kategorier. 

Vi glæder os til at se jeres billeder pryde standen! 

Hereford Ungdom 
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Testikler – En frugtbarheds indikator 

af Mads Lindemann  
 
En god metode til og tjekke om ens fold tyr er frugtbar er ved og måle tyrens testikel 

størrelse. Det er videnskabeligt bevist, at størrelsen på pungen har indflydelse på tyrens 

sædkvalitet. Det er en god huske regel, hvis man skal ud og købe en ny tyr, for så er 

risikoen mindre for, at han ikke kan løbe. Det vil sige, man kan se tyrens frugtbarhed ved, 

at måle testiklerne eller sammenligne med andre tyre. En tyrs frugtbarhed er vigtigere end 

en ko, da hvis koens frugtbarhed er dårlig, er det kun koen, som ikke får en kalv, hvorimod 

hvis tyrens frugtbarhed er dårlig, kan det gå udover mange køer, alt efter mængden af 

køer, tyren bliver lukket ud til. Det vil gøre, at køerne enten springer en kalv over eller 

deres kælvningscyklus bliver rykket, som vil resultere i, at man får sine kælvninger spredt 

ud over hele året. Mange professionelle kvægavler siger ”en tyr som ikke kan gennemføre 

en løbningsperiode, er ubrugelig”. Derfor bør testikelstørre være mere afgørende end 

tilvækst eller framescore. Tyrens testikler vokser fra tyren er 6 måneder til den 3 år. Derfor 

har man udviklet en tabel, hvor stor tyrens pung skal være ved de forskellige aldre. For 

eksampel anbefaler man, at en Hereford tyrs pung skal minimum 30 cm i omkreds, når den 

er et år gammel og 34 cm, 

når den er to år. hvis en tyr 

har dårlig sædkvalitet, er det 

lige med dårligfrugtbarhed, 

det er noget, tyren kan give 

videre til sine døtre og 

derved får du nogle hundyr 

med dårligfrugtbarhed, som 

kan være svære og gøre 

drægtige. Nogle mener at 

deres tyre ikke behøves at 

kunne 50 køer, da de selv 

kun har 10, men hvis tyren kun kan løbe 10 køer er hans frugtbarhed ikke ret god, og den 

vil let kunne forriges, så afkommet ikke engang kan løbe 10 køer. En fuldvoksen tyr skal 

kunne 50-70 køer, hvor den så går ved dem i 4 cyklusser, så hvis en tyr skal bruge 3 

cyklusser på at løbe 10 køer, ville den anden kunne det på en eller to, det vil sige, at han 

løber mindre rundt efter køerne og kan bedre holde sin foderstand 
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Holdindeling 

Tyrekalve 7- 15 mdr.  
 

 Mathilde Søe Christiansen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk  
1 87250 – 00154 Født: 9.08 - 2013 S-indeks :  
Navn Markeslev Issam   
Far Markeslev Extra 87550 – 224   
Mor Markeslev Caroline 56477 – 1280   
MF Sannelund Arnold 67387 – 680   
 

 Mike Brems, Ny Vestergade 73 
2 119569-00002 Født: 03.08.13 S-indeks 
Navn Ivanhoe Flora by Brems   
Far Square D PF Timeline 237W   
Mor Fællesløkke Flora   
MF Rosenkær Washington   
 

 Signe Frederiksen, Lindebakken 8, 3460 Birkerød 
3 67542-00434 Født: 16.06.13 S-indeks 
Navn Woodland Index   
Far Moeskær Mercury 1327   
Mor Casablanca Pearl of Woodland   
MF K-Cow Nacho Man ET 36N   
 

 Hans Have, Nordbækvej 17, 6040 Egtved 
4 67542-00430 Født:28.03.2013 S-indeks 
Navn Woodland Ironman   
Far Woodland Domino   
Mor Diamond Silk of woodland   
MF Lindegaard Napolion    
 

 Natascha Voigt Arends, Grønjordskollegiet 1,2 – 1316, 2300 København S 
5 13420-00170 Født: 22.03.2013 S-indeks: 105 
Navn Enemærkegaards Ingolf   
Far SMH Eliot 28 E    114588-00028   
Mor Skovlundegård Sigrid   11945-00491   
MF Bækbygård Palnatoke   
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Juniortyre 15-24 mdr. 
 

 Mads Lindemann,  Hundslevgyden 74, 5300 Kerteminde. 
6 113568 - 00116 Født:11.05.2013 S-indeks 
Navn LH Unreal   
Far Tønderskov Geik   
Mor Moeskær Pearl   
MF Lagrand Reload   
 

 Josephine Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig. 
7  Født: 06.02.13 S-indeks 
Navn Woodland Investor   
Far NBG 69T The Wonderer 36R ET   
Mor Absentia of Woodland   
MF Roost 1 Tom   
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 Emma Lygaard Christiansen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk  
8  Født:7.2.2013 S-indeks 105 
Navn Markeslev Iglo   
Far Markeslev Extra 87250 – 337   
Mor Markeslev Bounty II 87250 – 72   
MF Thorsø Sadat Laf 68091 – 646   
 

 Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig. 
9 67542-00419 Født:29.06.12 S-indeks 
Navn Woodland Hat-Trick   
Far NBG 69T The Wonderer 36R ET   
Mor Bazaar of Woodland   
MF ROOST 1 TOM   
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Seniortyre over 24 mdr. 
  

 Mia Andreasen, Rønnevangshusene 63 st. tv. 2630 Taastrup 
10 112484-00032 Født:1.6.12 S-indeks 
Navn GMH. H. 32   
Far GMH Elliot – 13626-00068   
Mor 112484-00010   
MF Roost 1 Asterix   
 

 Natascha Voigt Arends, Grønjordskollegiet 1,2 – 1316, 2300 København S 
11 13420-00170 Født: 21.03.2012 S-indeks: 104 
Navn Enemærkegaards Herbert   
Far SMH Eliot 28 E    114588-00028   
Mor Skovlundegård Mathilde 11945-00487   
MF Nydam 1 Spooky   
 

Kviekalve 7- 15 mdr. 
 

 Kasper Højris Olesen, Slettehavevej 27, 4690 Haslev 
12 110531 - 00061 Født:25.09.2013 S-indeks 
Navn Højris Isabel   
Far Golden Oak Fusion   
Mor Moeskær Tracy   
MF Moeskær Salute   
 

 Mike Brems, Ny Vestergade 74, 
13 119569-00001 Født: 05.08.13 S-indeks 
Navn Isabella Eudora by Brems   
Far Golden Oak Fusion  3S   
Mor Moeskær Eudora 1343     
MF CCR 57G Stamina ET 199S   
 

 Hans Have, Nordbækvej 17, 6040 Egtved 
14 67542-00430 Født: 25.06.13 S-indeks 
Navn Innocent Queen of Woodland   
Far Woodland Godfather   
Mor Ensemble Queen of Woodland   
MF LINDGAARD NAPOLION 359   
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 Josephine Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig. 
15 67542 Født: 16.05.13 S-indeks 
Navn Inflame Pearl of Woodland   
Far Woodlan Domino   
Mor Fusion Pearl of Woodland   
MF Lindgaard Napoleon 359   
 

 Mike Brems, Ny Vestergade 74,  
16 119569-00001 Født: 04.05.13 S-indeks 
Navn Ilina Mira by Brems   
Far Rimetall Pilfrim 93P   
Mor Moskær Mira 1326   
MF Seaconpoll 1 Rumpus   
 

Juniorkvier 17-27 mdr. 
 

 Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig. 
17 67542-00424 Født:09.01.13 S-indeks 
Navn Isolde Pearl of Woodland   
Far Woodland Domino   
Mor Dorothy II Pearl of Woodland   
MF Lindgaard Napolion 359   
 

 Peter Højris Olesen,  Slettehavevej 27, 4690 Haslev 
18 110531 - 00057 Født:17.12.12 S-indeks 
Navn Højris Heaven   
Far Remitall Pilgrim   
Mor Bondes 1 Freja   
MF Supreme Cæsar ET   
 

 Mia Andreasen, Rønnevangshusene 63 st. tv. 2630 Taastrup 
19 13626-00104 Født:05.08.12 S-indeks 
Navn GMH Honey Girl   
Far MH Frai 1 69495-00353   
Mor Præstebro Donna Thyra 81421-00104   
MF Præstebro Online V27 ET 81421-00027   
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 Stephanie Søe Pedersen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk 
20 87250 -00322 Født:22.06.12 S-indeks 
Navn Markeslev Fix   
Far Skibsted 1 Frigast   
Mor Slyk’s Fix    
MF Sdr. Ydby Apollo   
 

 Hans Have, Nordbækvej 17, 6040 Egtved 
21 67542-00420 Født:29.06.12 S-indeks 
Navn Happiness Queen of Woodland   
Far NBG 69T The Wonderer 36R ET   
Mor Famous Queen of Woodland   
MF LINDGAARD NAPOLION 359   
 

Ko med kalv 
 

 Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig. 
22  Født:26.02.12 S-indeks: 113 
Navn Hollywood Queen of Woodland   
Far Woodland Domino   
Mor Absentia of Woodland   
MF Roost 1 Tom   
Kalv Woodland Kamekazi, 00445 Født:  
 

 Josephine Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig. 
23 67542 Født: 15.01.12 S-indeks: 93 
Navn Holy Pearl of Woodland   
Far Mara Bastion   
Mor Candy of Woodland   
MF Roost 1 Tom   
Kalv Woodland Kinnaj Født:  
 

 Natascha Voigt Arends, Grønjordskollegiet 1,2 – 1316, 2300 København S 
24 13420-00145 Født: 12.04.11 S-indeks: 96 
Navn Enemærkegaards Gabriella   
Far SMH Eliot 28 E 114588-00028   
Mor BLISMOSE 1 VIVI 71323-00370   
MF Blismose 1 Simon 71323-00331    
Kalv Enemærkegaards Karl 

Enemærkegaards Karla 
Født: 29.03.14  
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 Peter og Kasper Højris Olesen, Slettehavevej 27, 4690 Haslev 
25 61536 – 00236 Født:11.04.10 S-indeks: 116 
Navn Bondes 1 Freja   
Far Supreme Cæsar ET   
Mor Bondes 1 Sundance   
MF JR Nick the Butler   
kalv  Født:07.01.2014  
 

 Nanna Frimann, Søndermarksvej 35 2. tv 4200 slagelse 
26 83304 -00136 Født:01.03.10 S-indeks:107 
Navn Enghaven Filippa   
Far Moeskær Dandy   
Mor Thorsø Lady Buck   
MF Rosenkær Buckshot   
Kalv Enghaven Joos Født:08.04.2014  
 

 Tami Nielsen, Mikkelborgvej 6 Nyvang 4100 Ringsted 
27 75400-00102 Født:27.05.07 S-indeks: 98 
Navn Chantal   
Far Harie Jackpot 74J 64941-00322   
Mor Lundsø Gabriella 82900-00010   
MF G-B uncoi 4S ET 324U 21355-00226   
Kalv Jenle 75400-00136 Født:29.03.14  
 

 
Højgaard Landbrug 

Køgevej 226 
4621 Gadstrup 
Tlf: 30 31 21 45 

skafte-hojgaard@mail.dk 
Lidt om Højgaard Hereford og Gårdbutik. 

Vi er en familie på fire, der bor på en gård i Gadstrup (Snoldelev) - det ligger på hovedvejen mellem Roskilde og Solrød. 

Her bruger vi meget af tiden på at passe jorden, maskinstationen og IKKE mindst besætningen af Hereford-kvæg. 

Besætningen blev startet for ca. 15 år siden, af min far, Hans Skafte og jeg selv, Henrik. Kvæget går i Karlslunde Mose på 

fredet område. Her går de fra april til december, hvorefter vi tager dem hjem på stald, hvor de går i løsdrift på dybstrøelse 

(halm). Deres foder består af ensileret græs, hø, halm og frisk vand. 

Vi ved at der er mange mennesker der er interesseret i at handle deres kød i gårdbutikker, så derfor synes Vi, at også I 

skal have mulighed for at få denne dejlige oplevelse af, hvordan kalve-/oksekød egentlig skal smage. 

mailto:skafte-hojgaard@mail.dk
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Sivkærgaard-Bonaparte Hereford 

 

Som så mange andre kødkvægsbesætninger startede jeg med at købe en 

sortborget kviekalv i 1988, kalv bliver til ko og en ko bliver til to men 

stadig krydsninger. I 1990 købte jeg min første Hereford, en tyrekalv, som 

hed Fakta. Siden købte jeg en Hereford kælvekvie Ranger Prunella og et 

par år senere en til. Disse to kvier udgøre grunden i den 

Herefordbesætningen, som i dag er Bonaparte Hereford. Særligt Ranger 

Prunella, har været en fantastisk ko både på dyreskuet i Roskilde, men 

også i dagligdagen, hvilket det at nr.100 Prunella Bonaparte bliver født i 

år, vidner om. 

I dag er Bonaparte ikke nogen hobby efter skole som det var da jeg købte 

tyren Fakta, men et fuldtids Landbrug, med ca. 200 stykker Herefordkvæg 

og planteavl. 

Sivkærgård som jeg købte i 2011 er et landbrug på 110 hektar i markplan 

inkl. lidt forpagtninger. Produktion er korn, ærter og kløvergræs, i 

rotationsafgræsning til køerne om sommeren, og til slæt til vinterfoder. 

Håber I alle få et dejligt Roskilde dyreskue. 

Med venlig hilsen 

Christian Nielsen 

cand.oecon.agro 
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Udstillere 

 

Kasper Højris Olesen 
 

Jeg bliver 7 år d. 1/6, så skal fejre min 7 års fødselsdag her på Roskilde dyrskue i år. 
Jeg går i 0 klasse på Møllevangsskolen. 
Bor med min mor og store bror Peter i Rønnede. 
Spiller fodbold 2-3 gange om ugen. 
Far Christian Højris Larsen, har en gård hvor vi har en Hereford besætning. 
Jeg elsker at komme og hjælpe min far, men dyrene så hygger vi os rigtigt. 
Jeg har en tyrekalv, som jeg håber vi skal beholde, så han kan blive foldtyr. 
I år er anden gang jeg udstiller selv i ungdomsshowet, det er et super arrangement.  
Roskilde dyrskue er højte punket på året. 

 

 

Det er mig der står ved halen og sørger for at den ser flot ud til når koen skal ind i 
ringen.  



 

 

Mike Emil Brems. 

Hej mit navn er Mike Emil Brems. Jeg er 16 år og går i 9 klasse. Jeg bor på Fyn ude på landet i en 
lille by kaldet Allested, det ligger tæt på Broby. 

Jeg har min egen Hereford kvie. ko go kalv som jeg passer, den går sammen med min fars ko. Min 
egen ko, som hedder Mira, er sat til at kælve 19/5-14.  

Jeg har altid været glad for dyr, jeg har tit sagt til min far at vi skulle have os et par Hereford køer. 
Men i 2011 skete der pludselig noget. Vi flyttede til et nyt hus, hvor der var indhegning til at par 
køer. I år skal vi have sat mere hegn op, da vi kun har en ha lige pt. 

Da min far have fødselsdag fik han nogle stamtavler på nogle Hereford kalve, vi kikkede på de 
stamtavler. Så sagde han, nu når jeg skal have en Hereford kalv, kan vi jo ikke kun have en! Så han 
lokkede mig til at købe en Hereford kalv. Det skal siges, at det ikke tog ret lang tid før jeg var 
overtalt. 

Vi tog på vores første dyreskue i foråret 2012, og var til yderligere til 2 skuer. Jeg syntes det er 
fantastisk at være på dyreskue, at arbejde med dyrene er noget af det bedste jeg ved. Og få en 
sluder med alle ens venner og bekendte, som også udstiller. Der er jo altid meget arbejde med et 
dyreskue, vi vasker, klipper og træner inden skuet. Og på skuet er det tidligt op og sent i seng for 
at passe dyrene.  

Hilsen Mike Emil Brems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hereford By Brems 
Adresse; 
Ny Vestergade 74  
5672 Broby 

Ilina Mira by Brems. 
Fra. Den 4/5-13 
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Natascha Voigt Arends 

Grønjordskollegiet 

2300 København S 

23327340 

arends89@ofir.dk 

 

 

Vores besætning: 

 Enemærkegaards Hereford 

Juliedalvej 13, Døjringe 

4180 Sorø 

www.enemærkegaard.dk 

 

 

 

Mine forældre startede deres besætning i 2001 ved købet af fire kvier. Siden er besætningen 

vokset til 16 køer som er vores ønskede niveau. Siden vi købte de første kvier er min interesse for 

Hereford steget meget. Min uddannelse har gjort, at jeg nu bor i København, så i øjeblikket må jeg 

nøjes med weekenderne hjemme på gården sammen med dyrene. Der er dog intet bedre end at 

komme hjem på gården og ned i stalden, dufte køerne, høre dem brøle og tygge drøv – det skulle 

lige være at se kalvene lege sammen sidst på aftenen. Jeg drømmer om at flytte tilbage på landet 

når jeg er færdig uddannet, og forhåbentlig starte min egen Hereford besætning.  

Jeg er mest interesseret i avlsarbejdet og dagligdagen med dyrene, men de senere år er jeg blevet 

grebet af dyrskue stemningen med klargøringen af dyrene, mønstringen og sammenholdet på 

dyrskuepladsen. I 2011 var jeg desværre kun tilskuer til Hereford Ungdoms Showet,  men de sidste 

to år har jeg deltager som udstiller. Jeg synes, at showene som har været sablet på benene de 

sidste tre år har været rigtig gode shows og har været med til at skabe et godt sammenhold 

mellem Hereford Ungdoms medlemmer. Jeg glæder mig derfor til at deltage igen i år. 

I år til Hereford Ungdoms Show udstiller 

jeg Enemærkegaards Herbert (26 mdr.) , 

Enemærkegaards Ingolf (14 mdr.) og 

koen Enemærkegaards Gabriella med 

tvillinger. 

De er alle tre efter vores alvstyr SMH Eliot 

28E som blev Grand champion på 

Roskilde dyrskue i 2012 og 2013 samt 

Suprime på Landskuet i 2013. 

Her er jeg til sidste års Roskilde Dyrskue med Enemærkegaards Herbert, 

som jeg udstiller til Hereford Ungdoms Showet i år. 

mailto:arends89@ofir.dk
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Mia Asbæk Andreasen, 19 år 

Rønnevangshusene 63, 2630 Taastrup 

Jeg er i gang med landbrugsuddannelsen på Høng landbrugsskole, og håber jeg sener hen 

jeg kan tage mit speciale i kvæg. 

Jeg hedder Mia Andreasen, og arbejder ude på en lille kvæggård hvor der er hereford. Jeg 

har altid haft noget, for de store flotte dyr, og elsker at arbejde med dem.  

Jeg håber selv en dag, at kunne have mit eget sted hvor jeg kan avle mine egne hereford. 

Jeg har lige nu vores store avls tyr, som jeg har en godt bånd til.  

Jeg kom for første gang ind i ungdoms showet i 2013 til landsskuet i Herning. Hvor jeg 

stillede op med en fynsk kvie. Jeg startede for første gang med at udstille i 2013 med vores 

junior tyr.  

Vores køer går frit hele året rundt. Om vinteren gård de i en løsdrift, hvor de har mulighed 

for at være inde og ude som de passer dem. Om sommeren kommer de på sommergræs, 

hvor de er med i naturpleje omkring Gundsømagle sø.  

Jeg har valgt at jeg ville arbejde med køer, da jeg synes der er noget helt specielt over dem, 

og deres væremåde. Jeg er kun blevet mere glad for dem efter jeg er begyndt at arbejde 

med dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vores senior tyr og jeg   
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Emma Lygaard Christiansen, 15 år 

Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk 

Markeslevgaard Hereford 

 

Jeg er i gang med at afslutte mit sidste år 

i folkeskolen på Tuse Skole, hvor jeg 

efter 9.klasse skal i 10. på Stenhus 

Kostskole. 

Jeg bor på Markeslevgaard på Tuse Næs, 

hvor vi har omkring 80 Hereford. 

 

 

Jeg har haft med Hereford af gøre siden jeg var helt lille, jeg nyder at gå og træne 

med dem, som vi skal have med på dyrskue og ikke mindst se deres udvikling, som 

man kan se når man går med dem til hverdag. Det er dejligt at se deres adfærd kan 

ændre sig så hurtigt, fra første dag man har fat i dem og til de er med på dyrskue hvor 

de er super rolige. 

 

Jeg synes det er rigtig hyggeligt at være på dyrskue og der er altid en god stemning, 

folk er glade og selvfølgelig en masse flotte dyr. Jeg glæder mig til at skulle være 

med i Hereford Ungdom show 2014 på Roskilde dyrskue, det plejer at være super 

hyggeligt og spændene med alle de forskellige dyr. 

Den bedste oplevelse jeg har haft med Hereford, var da min far Mikkel, min søster 

Stephanie og jeg vandt bedste han og hundyr med vores tyr Markeslevgaard Ekstra 

og vores kvie Markeslevgaard Fix 1 på Det Sjællandske Efterårsskue 2013. Det var 

en fantastisk dag og helt sikkert en man ikke glemmer. 

 

Jeg ved ikke rigtig hvad mine fremtidsplaner er med køerne men jeg skal selvfølgelig 

deltage i flere dyrskuer med min familie. 
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Signe Hein Frederiksen 
Lindebakken 8 
3460 Birkerød 
 
21 år 
 
Havde jeg kunne kigge ud i 
fremtiden for blot et år siden, ville jeg nok ikke have troet det jeg så. 
Jeg kommer fra en by i Nordsjælland, hvor jeg har boet hele mit liv. Dyr har altid 
været en passion for mig, og jeg har altid haft en drøm om at arbejde med dyr.  
I gymnasiet begyndte jeg at lege med ideen om at blive dyrlæge, men da jeg valgte 
mange fag forkert, blev gennemsnittet ikke højt nok. Jeg havde heller ikke nogen 
anelse om, hvilken slags dyrlæge jeg skulle være.  
I september 2013 tog jeg til Nordjylland, hvor jeg skulle være i praktik i en måned 
hos Kvægdyrlægerne Kronborg. Dette blev min indgangsvinkel til kvæg og jeg lærte 
utrolig meget på kort tid. Jeg var i starten meget utryg ved kvæg, for jeg vidste ikke, 
hvordan jeg skulle omgås dem. Efter at have været i Nordjylland, fandt jeg en 
praktikplads i storkøbenhavn på Bondegaarden, hvor der bliver brugt kvæg (primært 
Hereford) til naturpleje. Ret hurtigt fandt jeg ud af, at Hereford er fantastisk 
kvægrace, som er nysgerrige og på ingen måde aggressive. For en person, der ikke er 
vant til kvæg, var dette den perfekte ”begynder-race”, netop på grund af deres 
temperament. 
På gården mødte jeg Mia Andreasen, der kort tid efter, skulle på dyrskue i Holbæk 
med en kvie, hvor jeg blev inviteret med. Det var virkelig spændende og sjovt at se 
mønstringen af dyrene, og jeg tænkte, at det kunne jeg godt tænke mig på et 
tidspunkt. 
Herfra er tiden gået stærkt, for i januar 2014 købte Bondegaarden deres nye avlstyr, 
Index, som jeg skal fremvise på Roskilde dyrskue og til Hereford ungdomsshow. 
Dette bliver ”kronen på værket” for mig, og jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er 
kommet meget langt fra en kostald i Thy, hvor jeg knap nok turde røre en ko, til at 
kunne trække og mønstre en tyrekalv til dyrskue, som jeg selv har trænet op. 
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Peter Højris Olesen 
 
9 år gammel og går i 3 klasse på Møllevangsskolen. 
Bor med min mor og lille bror Kasper i Rønnede. 
Spiller fodbold 2-3 gange om ugen. 
Far Christian Højris Larsen, har en gård hvor vi har en Hereford besætning. 
Jeg elsker at komme og hjælpe min far, men dyrene så hygger vi os rigtigt. 
Jeg har min egen kvie Højris Hermione, hun skal ha sin første kalv i år, jeg glæder 
mig meget. 
I år er anden gang jeg udstiller selv i ungdomsshowet, det er et super arrangement.  
Roskilde dyrskue er højte punket på året. 
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Christoffer Mortensen 
 

Mit navn er Christoffer Mortensen. Jeg er 17 år, og hjælper i det daglige til i Danmarks ældste 

herefordbesætning, Woodland Hereford, som er ejet af mine forældre. Vi udstiller hvert år på 

Roskilde Dyrskue, Kødkvægsskuet i Andelslandsbyen i Holbæk, samt Det Sjællandske Efterårsskue, 

der også foregår i Andelslandsbyen. Derudover drager vi hvert andet år til Herning, for at kunne 

deltage i Hereford Ungdomsshow. 

Jeg bor lidt uden for Vig på Sjælland, og har netop afsluttet 1. G på Odsherred Gymnasium i 

Asnæs.  

Efter gymnasiet, kunne jeg godt tænke mig igen at komme et halvt år til Canada og arbejde på en 

ranch. Derfor er det også godt at jeg holder kontakten med de Canadiske avlere og være åben for 

at møde nye mennesker, når jeg er derovre. Når jeg så engang er kommet tilbage fra Canada, 

overvejer jeg lidt om jeg skal begynde på dyrlæge uddannelsen med det samme, eller jeg skal tage 

en landbrugsuddannelse først. Jeg vil gerne overtage Woodland, når mine forældre engang slipper 

tøjlerne. 

 

Her ses jeg med dommer ved Hereford 

Ungdomsshow 2011, Kevin Dorrace ved Bonanza 

2012, Canada 

Her præsenterer jeg koen Diamond Silk of 
Woodland, som blev Reserve Grand Champion 
Hundyr med vedUngdomsshowet i 2012 

 

Christoffer Christian R. Mortensen 

Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig 

2047 3631 
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Stephanie Søe Pedersen 

Markeslevgård Hereford 

Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk 

Jeg er snart 15 år gammel og går i 8. klasse på 

Stenhus Kostskole. Efter sommerferien skal 

jeg på Vestsjællands Idrætsefterskole i 9. 

klasse. 

Jeg var til min første mønstring på Roskilde Dyrskue, da jeg var 11 år gammel. I 2011 

vandt jeg mønstringskonkurrencen(miniput) på Roskilde Dyrskue, med en kvie jeg 

aldrig havde gået med før. Jeg mønstre også på Nyvang hvert år, til Fælles 

Kødkvægskue og Herefordskuet.   

I min fritid spiller jeg fodbold på Tuse Næs, og træner 20 piger/drenge i alderen 7-9 

år. Jeg rider også der hjemme på en dejlig jyde, som jeg lige har redet til. 

Min bonusfar Mikkel Christiansen har lært mig meget om dyrene, og det er jeg 

meget taknemmelig for. På Markeslevgård har vi ca. 75-80 køer/tyre/kalve og kvier, 

samt en flok shetlandsponyer.  

Jeg synes at vi på dyrskuerne har et godt sammenhold og der er altid en god 

stemning blandt os alle. Vi er konkurrenter men hjælper hinanden, med ordning af 

dyr og hvis der er andet man har brug for.  

På Nyvang her i efteråret vandt vi med bedste handyr og bedste hundyr, det var en 

kanon oplevelse at få lov at stå der med det røde bånd. 
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Jeg hedder Mathilde Søe Christiansen og bor på Markeslevgård med min mor og far 

og 3 storesøstre. Jeg er 8 år gammel og går i 1. klasse på Udby Skole, på Tuse Næs. 

Jeg startede med at hjælpe min far i stalden da jeg var helt lille og gør det stadig. 

Sidste efterår fik jeg en lille kalv af min far og hvis jeg kunne tæmme den, var den 

min. Det kunne jeg. Den hedder Gaby. 

Jeg har trukket med Gaby hele vinteren og hun er rigtig sød. Hun skulle have været 

med på dyrskue i Roskilde, men min far havde kigget forkert og hun var ikke gammel 

nok. Det var rigtig ærgerligt, for jeg havde glædet mig til at vise Gaby frem, men jeg 

skal så have hende med på børnedyrskue på Tuse Næs her i juni. Gaby skal også 

med på Fælles Kødkvægsskue og Efterårsskuet på Nyvang til efteråret. 

Herhjemme har vi også heste og jeg rider også på rideskole i min fritid og jeg 

svømmer. Begge dele er jeg rigtig glad for. 

                                                                              

Mathilde Søe 

Christiansen 

Markeslevgård Hereford 

Tuse Næs Vej 37 

4300 Holbæk 
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Tami Lafranz Borlund Nielsen 

Mikkelborgvej 6, Nyvang, 

4100 Ringsted. 

 

Hej, jeg hedder Tami og er 15 år. 

 

Jeg går i 8. klasse på Skovboskolen og 

når jeg er færdig med folkeskolen, vil 

jeg søge ind på Sosu-skolen for at uddanne mig som social- og sundhedsassistent. 

Jeg kan tage min uddannelse enten i Køge eller i Ringsted. 

Jeg bor i plejefamilie hos Gerda og Per Bering. Jeg har boet hos dem i 4 år og 

forventer at bo hos dem indtil jeg er færdig med min uddannelse. 

Mine interesser er svømning, hunde og natur, samt Hereforddyr. Min interesse for 

Hereforddyr og skuer har jeg fra Gerda. I vores besætning har vi 1 tyr, som blev 

præsenteret på Roskilde Dyrskue sidste år. I marts måned i år gav 2 kvier deres 

første kalv efter vores tyr. Desuden har vi 3 køer med kalve, hvoraf den ene ko med 

sin kalv vil være til at se på årets skue i Roskilde. 

Jeg hjælper med til hverdag med at passe køerne ligesom jeg kører traktor for Per og 

er med til at passe både markerne og haven. 
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Hans Have – 25 år 

”I mine øjne er Hereford den 

perfekte kødkvægsrace! ” 

Hereford trives godt på alle 

slags jorde, staldforhold og 

klimaer. Sammentidig har den 

et super godt temperament, 

og kan håndteres af alle. Da  

Hereford er en anerkendt 

race, så er det også 

forholdsvis nemt at afsætte 

avlsdyr både i ind- og udland. 

Dette gør også et det er nemt 

at få nyt og spændene 

avlsmateriale til landet i form 

af sæd og embryoner.  

 

Mine erfaringer med udstillinger og kvægavl startede med de røde køer, som jeg passede 

på min praktikplads under landbrugsuddannelsen. Her blev jeg introduceret i 

dyrskueverdenen, og lærte at trække med dyrene, vaske, mønstre og drikke øl i staldene 

om aftenen. Efter jeg blev udlært landmand startede jeg på skovskolen, hvor jeg nu læser 

til skov- og landskabsingeniør.  

Da mine forældre har en Hereford besætning, var det nærliggende for mig at prøve 

kræfter med udstilling af kødkvæg. Derfor blev jeg medlem af ungdomsforeningen, og 

udstillede sidste år på ungdomsshowet i Herning. Det var en kæmpe succes, og jeg fik her 

mange kontakter inden for Hereford verdenen.  

Jeg ser rigtig meget frem til dette års ungdomsshow, og glæder mig til alle 

bedømmelserne, dyrene og ikke mindst alle de engagerede unge mennesker bag. 
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Josephine Mortensen, 18 år 

Woodland Hereford 

Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig 

 

Jeg har netop afsluttet 3.g på Odsherreds 

Gymnasium, hvor jeg har matematik og fysik på 

højniveau. Jeg bor på gården Woodland ved Vig, hvor vi har 18 moderdyr, en flok høns og 3 hunde. 

 

Jeg nyder at arbejde med Hereford – og kvæg generelt – da jeg er fascineret over udviklingen, som 

man kan se ske, når man er omkring dem. Jeg holder af at følge med i dyrets ændring af adfærd fra 

dagen man har dem i hænderne for første gang, til efter de har deltaget i deres første dyrskue. 

Jeg må være ærlig og sige, at jeg ikke er den store haj, når det kommer til alvsarbejde, men jeg 

lytter og lærer gerne. For mig handler det om at arbejde med noget levende – man ved ikke, hvad 

de vil gøre næst, men efter en del arbejde med dem, opnås der gensidig respekt og en slags tillid.  

 

Jeg kan også godt lide at gå på dyrskuer, for jeg sætter pris på det gode selskab, flotte dyr og en 

masse muh-snak. Desuden deltager jeg også flittigt i mønstringskonkurrencer. 

 

Jeg ved ikke, hvor jeg står i fremtiden, når det kommer til at have kvæg, men jeg vil nok altid 

deltage i de årlige dyrskuer sammen med mine forældre og min bror. 
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Lindemann Hereford 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindemann Hereford startede i 2010, hvor jeg købte min første kvie(hende på billedet), hun har været udstillet mange 
gange, men fik først sit gennembrud i år. Hvor hun blev junior champion på Det Fynske Dyrskue og Grand og kvie 
champion på det første Ungdomsshow. Inden det hjalp jeg meget til nede ved min farfar og farmor, nok mest ved 
dyrskuetid, men nu har jeg fået dyrene op til mig selv. 

Mine planer for fremtiden er næsten fast lagt. Lige nu jeg under uddannelse til faglært Landmand, og er ved og 
afslutte mit 1. hovedforløb. Jeg har praktikplads hos Sanderumgaard Gods, til jeg er færdig uddannet. 

Jeg går til badminton om vinter, hvor jeg er blevet klubmester et par gange. Om sommeren cykler jeg meget, det har 
jeg gjort i et par år nu, men det er gået lidt ned efter, jeg købte mine egne dyr og jeg har fået fast arbejde. 

Det jeg mest kan lide ved Hereford er avlsarbejdet. Det er nok mest de Amerikanske og Canadiske blodliner, jeg går 
mest op i. Det der gør, det spænde er, at finde to dyr der passer sammen ved at lave noget godt afkom, og så igen få 
det til at passe sammen med et andet dyr. 

Den bedste oplevelse jeg har haft med Hereford, var da jeg købte min kvie, det at vide at det er ens egen, og jeg kan 
bruge hvilken som helst tyr på hende. Jeg har også haft mange gode oplevelser med hende, i det hun var det første 
dyr, jeg træne med, klippede og trak med i ringen. Hvor hun godt nok blev sat ned i rækkerne, men jeg havde heldet 
med mig sidste år, hvor hun blev GrandChampion. 

Jeg blev sidste år valgt som formand for Hereford ungdom efter Michael Ingerslev., hvilke jeg er stolt over at være 
medlem af sådan et aktivt udvalg. Det er en position som kræver meget arbejde og tid, men jeg nyder dog stadigvæk 
og være en del af Hereford-ungdom 

I 2013 indgik jeg et samarbejde med Mrnak Herefords i North Dakota, hvor jeg købte en halv part i en kvie, jeg havde 
set på, da jeg arbejde i Canada. Kvien hedder MH Miss Domnet 2158, og er ud af en ren horned afstamning. Hun fik 
sin første kalv her i februar, som blev en kviekalv, planen frem over er at kalven skal blive en del af deres besætning og 
koen skal højst sandsynlig skylles til år med henblik på og få nogle embryoner til landet.   

Mads Lindemann. 

Hundslevgyden 74 5300 Kerteminde  Tlf.+4524980425mail: mr.lindemann@hotmail.com 
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