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Forord 

 

 

Vi nærmere os med hastige skidt dette års ungdomsshow, i det jeg skriver dette, er vi i 

herefordungdoms udvalget ved at lægge sidste hånd på værket, så vi er klar til og byde jer 

velkommen til dette års show. 

Vi kan også byde Natascha velkommen som et nyt medlem af vores udvalg, og vi værdsætter 

virkelig det engagement og det arbejde som hun allerede har lagt i Hereford ungdom.  

En anden spændende person vi kan byde velkommen til og til Danmark, er vores dommer Andrew 

Kopeechuk fra Canada som skal være dommer ved dette års show. Det er første gang han gæster 

Danmark. Han er med ejer af en farms ved navn RSK. Dem som deltog i WHC-touren vil kunne 

genkende da han var vært for en Field Day, som var en del af touren. Vi ser frem til at høre om 

Andrews perspektiver og viden om kødkvæg. 

Vi prøver et nyt tiltag i år og det er og holde vores bedømmelse om aften, da vi tror det kan skabe 

rammerne for et mere stemningsfuldt show. Jeg håber det bliver taget lige så godt imod som vores 

ide om det. 

Jeg ser frem til 3 dages spændende, lærerige og sjove dage sammen med resten af Hereford 

ungdomsmedlemmerne. 

Formand for Herefordungdom 

Mads Lindemann 
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Engelske betegnelser for kvægs kroppen  
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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. 

Onsdag d. 1. juli 

Kl. 20.00  Informations møde for deltager i Hereford Ungdoms Show. Alle 

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

dem der har bestilt, og der vil desuden være mulighed for at stille evt. 

spørgsmål. 

Torsdag d. 2. juli 

16.00-17.00 Mønstringskonkurrencer for alle kødkvægs racer i Hal Q. 

17.00-17.30  Vi mødes i PR standen og spiser sandwich. 

Kl. 18.45   Hereford Ungdom show – bedømmelser i Hal Q. 

Derefter  Hygge i telt på campingpladsen.  

Fredag d. 3. juli 

9.00-17.00 Dommer Andrew Kopeechuk vil være på dyrskue pladsen det meste af 

dagen, hvis man kunne tænke sig en snak med en, der lever af at 

arbejde med Hereford kvæg. Hvis man har spørgsmål til bedømmelsen 

af ens dyr eller ønsker yderligere kommentarer er man velkommen til 

at opsøge ham, og vi vil gerne hjælpe med oversættelse. 

Kl. 15.00  Vi mødes i PR standen og laver fælles aktiviteter. 

Lørdag d. 4. juli 

Kl. 16.00  Tak for i år. Håber vi ses næste år. 
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  Hazel Hereford. 
 

    Det Fynske Fællesskue 2015. 
 

 

    Hazel Rose 2      f . Nørby 1 Faust 

            Interbreed vinder - Grand og Kvie Champion. 24 point. 
 

 

                    Gross Dun Kevin      f.  Gouldingpoll 1 Superduty 

                    Res. Grand og Junior Champion. 

  

    Hazel Hereford   Lisa og Lars Aarby  mobil 27213341  
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Dommer – Andrew Kopeechuk 

Andrew voksede op og bor på familiefarmen, RSK Farms. Det er en familiedrevet gård, som 
startede i 1984 og som ligger cirka 14 km øst for Brandon, Manitoba i Canada langs den Trans-
Canada Highway. 
 
RSK Farms har ca. 140 hundyr, som består af renracet polled Hereford og krydningskvæg, men har 
et mål om at udvide og have 200 Hereford kælvninger om året. Jorden er delt i 5 sektioner, som er 
både ejede og forpagtede arealer. På disse sektioner består af græsningsområder, afgrøder til 
foderproduktion samt dyrkning af korn og hø til salg.  
 
RSK Farms gør brug af insemination og æg transplantation til at erhverve sig noget af den bedste 
genetik der findes inden for Hereford. Dette giver dem mulighed for at bruge deres bedste hundyr 
til at skabe afkom af høj kvalitet, der har en høj grad af reproducerbarhed, moderegenskaber og 
slagtekrop. Denne strategi giver dem også en chance for at bruge kvalitets tyre hvert år. 
 
RSK Farms har haft stor succes gennem årene og udstiller dyr i hele Canada. Farmen sender hvert 
år i marts tyre til Elite Genetics Bull Sale. RSK Farms afholder også hvert år et online hundyr salg, 
Elite Genetics Online Salg, som ligger i den sidste uge i oktober. RSK Farms har eksporteret genetik 
til Irland, Sverige, Australien og New Zealand. 
 
Andrew var medlem af Carberry 4H beef club (1995-2000). Han har været medlem af Manitoba 
Junior Hereford Association og har været national repræsentant for den canadiske ungdoms 
forening (Canadian Junior Hereford Association), hvor han var præsident 2002-03. Han har været 
med til at udvikle og forbedre mange projekter, mens han var repræsentant for den canadiske 
ungdoms forening, herunder kvie lotteri, sæd donation og brochure. 
 
Andrew har lige færdiggjort en 4 årig periode i Manitoba Hereford Association, hvor han havde en 
vicepræsident position i 2 år og var præsident i 1 år. Han var med i mange udvalg bl.a. MOE (The 
Mark of Excellence) dyreskue udvalg, marketing og kampagne udvalg og markeds udvikling udvalg.  
 
Andrew gik på Olds College (2001-2003) hvor han tog et diplom i landbrugsproduktion med 
hovedfag i husdyrproduktion. Fra 2003 til 2005 tog han en bachelor i Applied Science i Agri-
business. Andrew er i øjeblikket ansat ved Agriculture and Agri-food, Canada i Brandon, MB,  hvor 
han er forskningsassistent i Environmental Soil and Soil Physics Department.  
 
Andrew har netop afsluttet det første år i Cattlemen’s Young Leaders program gennem den 
canadiske Cattlemen’s Association. Den giver mange muligheder for personlig og faglig udvikling, 
herunder gode netværksmuligheder med en bred vifte af mennesker inden for kvægbranchen. 
 
Andrew er meget spændt og beæret over at blive inviteret og få muligheden for at være dommer 
til det danske Hereford Ungdom Show. 

Link til familiens farm: http://www.rskfarms.ca/

http://www.rskfarms.ca/
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En stor TAK til alle vores sponsorer! 

Hovedsponser: Anders Mortensen, Woodland Hereford 

Søren Brems 

Lars og Lene 

Netop A/S 

Kaj Jespersen, Mandix Hereford 

Lars Årby, Hazel Hereford 

Georg Lindemann 

Knud Løkkegaard 

Søren Blake, Blake Farmservice 

Leif Gross Jensen, Gross Hereford 

Moeskær Polled Hereford 

Michael Ingerslev, Ingerslev Hereford 

Jens Michael Jensen, SønderMarkens Hereford 

Enemærkegaards Hereford 

Gårdbutikken Trekløver 

Kvernland 

Peter Madsen Petersen 

Gert og Helle Petz 

Jørgen Lykke 

Tage Boysen 

Lars Hasseriibs Gormsen 
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Kurt Nyegard, City Hereford 

Simon og Axel Johansen, Venture Hereford 

Klaus Brems, Hereford by Brems 

Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford 

Søndergård Polled Hereford 
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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 idealvægten 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 er to strå sæd efter AL Hometown 7A eller J&C Fast Time 1Z, vinderen har selv i år 

mulighed, for at vælge i mellem, hvilken tyr man har lyst til og vinde sæd efter. 

 

          

 J&C Fast Time 1Z   AL Hometown 7A 

 

 

Sæden er sponsoret af Moeskær 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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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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Hereford tyre til salg!! 
 
2 tyre til salg, de er begge to efter Dakota.  

De er meget tamme, og som ses på billederne van til børn. 

 

Ring for info. 

Søren Brems: 

Mobil: 20437521 
 

 

 

 

Villa Viciosa Klaes. 
   

  

  

 

 

 

       Villa Viciosa Keenan. 
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Holdinddeling 

Tyrekalve 6-14 mdr. 
 

1 Simon Johansen, Søbakken 14, 7182 Bredsten 
 CHR 077811-00107 Født: 04-01-2015 S-indeks  
 Navn Venture 70X Online 273U ET   
 Far STAR Market-Index 70X ET   
 Mor STAR Be Still My Heart 273U ET   
 MF STAR Bright Future 533P ET   
 

2 DT Hereford v. Tomas Gross Jæger Jensen & Denise Andersen, Fuglebakken 20, 
5560 Aarup 

 CHR 46389-00862 Født: 16-05-2014 S-indeks 
 Navn Kragelund Kanu   
 Far Knudstrup Hal   
 Mor Kragelund Bine 103   
 MF Hazel Kingstone   
 

3 Stephanie Søe Pedersen, Tuse Næs vej 37, 4300 Holbæk 
 CHR 45392-00254 Født: 28-04-2014 S-indeks 
 Navn Åland Karlo   
 Far Durepoll 1 Transatlat   
 Mor Åland 1 Elektra   
 MF Slyks 1 Agro   
 

4 Nicolai Storm Brems, Sinebjergvej 49, 5600 Faaborg 
 CHR 17634-04455 Født: 19-04-2014 S-indeks 
 Navn Villa Viciosa Klaes   
 Far Moeskær Dakota   
 Mor 87250-00318   
 MF Extra   

 

5 Mads Storm Brems, Sinebjergvej 49, 5600 Faaborg 
 CHR 17634-04444 Født: 09-04-2014 S-indeks 
 Navn Villa Viciosa Keenan   
 Far Moeskær Dakota   
 Mor 87250-00305   
 MF Extra   
 



 

 

Hereford 20 

Juniortyre 15-24 mdr. 
 

6 Simon Johansen, Søbakken 14, 7182 Bredsten 
 CHR 077811-00104 Født: 25-02-2014 S-indeks  
 Navn Venture 18U Bonfire 904 ET   
 Far Golden Oak Outcross 18U   
 Mor CRR 63J Honey 904   
 MF S&S Kodiak 63J   
 

7 Rasmus Winter Sørensen, Assendrupvej 12, 8732 Hovedgård 
 CHR 25311-00366 Født: 27-12-2013 S-indeks 
 Navn Rosenkær Iniesta  112 
 Far Dorepoll 1 93N Transatlantic ET   
 Mor Moeskær Rose 1058   
 MF Moeskær Salute 994   
 

 

Seniortyre over 24 mdr. 
 

8 DT Hereford v. Tomas Gross Jæger Jensen & Denise Andersen, Fuglebakken 20, 
5560 Aarup 

 CHR 74350-00259 Født: 12-03-2012 S-indeks 110 
 Navn Knudstrup Hal   
 Far HB Ribe   
 Mor Thorsø Curly Ron   
 MF NBN Home Run   
 

9 Mike Brems, Ny Vestergade 74, 5672 Broby 
 CHR 80470-00251 Født: 12-02-2011  S-indeks 
 Navn Mandix Richoche ET   
 Far Harvie Dan Ricochet    
 Mor Harvie Miss Perfection    
 MF Harvie Ladies Man   
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Kviekalve 7-14 mdr. 

 

10 Natascha Arends, Grønjordskollegiet 1,2 – 1316, 2300 København S 
 CHR 80470-00266 Født: 19-11-2014 S-indeks 
 Navn Mandix Frida   
 Far Mandix Ricoche   
 Mor SMH Fantasy   
 MF Moeskær Router 1207   
 

11 Mike Brems, Ny Vestergade 74 5672 Broby 
 CHR 119569-00004 Født: 22-05-2014 S-indeks 
 Navn Pernille Mira by Brems   
 Far Triara Xcelorator 594X   
 Mor Moeskær Mira 1326   
 MF Seaconpoll 1 Rumpus   
 

12 Josephine Mortensen, Gl. Jernbanevej 12, 2500 Valby 
 CHR 67542 00452 Født: 12-05-2014 S-indeks 
 Navn Kazoo Spark of Woodland ET   
 Far Otapawa Spark 3060   
 Mor Otapawa Leonora 6016   
 MF Koanui Tarzan p5 ET   
 

13 Simon Johansen, Søbakken 14, 7182 Bredsten 
 CHR 77811-00106 Født: 11-05-2014  S-indeks 
 Navn Venture 18U Xenia 904 ET   
 Far Golden Oak Outcross 18U   
 Mor Crr 63J Honey 904   
 MF S&S kodiak 63J   
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Kvier 15-18 mdr. 
 

14 Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig 
 CHR 67542- 00446 Født: 12-04-2014 S-indeks 
 Navn Kampala Silk of woodland   
 Far Woodland Domino   
 Mor Diamond silk of woodland   
 MF Lindegaard Napolion   
 

15 Natascha Arends, Grønjordskollegiet 1,2 - 1316, 2300 København S 
 CHR 71757-00034 Født: 11-04-2014  S-indeks 
 Navn Gross Dun Kelly   
 Far Gouldingpoll Superduty 1   
 Mor Gross Dun Holly   
 MF Romany 1 Captain   
 

16 Michael Winter Sørensen, Ndr. Kirkegårdsalle 8 2. Th. 8700 Horsens 
 CHR 25311-00374 Født: 03-04-2014 S-indeks 
 Navn Rosenkær Karina 374K   
 Far Rosenkær Hattrick   
 Mor Rosenkær Fair Lady 302F   
 MF RMR 1 Pioner   
 

17 Stephanie Søe Pedersen, Tuse Næs vej 37, 4300 Holbæk 
 CHR 45392-00249 Født: 24-02-2014 S-indeks 112 
 Navn Åland Katrine   
 Far Gouldingpoll 1 Superduty   
 Mor Åland 1 Evita   
 MF Romany 1 Captain   
 

18 Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig 
 CHR 67542-00442 Født: 07-02-2014 S-indeks 
 Navn Kapow Future of Woodland   
 Far Woodland Godfather   
 Mor Moeskær Ambrosia   
 MF Moeskær Keyman 1003 ET   
 

 

 



 

 

Hereford 23 

19 Josephine Mortensen, Gl. Jernbanevej 12, 2500 Valby 
 CHR 67542-00440 Født: 11-01-2014 S-indeks 
 Navn Karma Queen of woodland   
 Far Woodland Domino   
 Mor Absentia of Woodland   
 MF Roost 1 Tom   
 

20 DT Hereford v. Tomas Gross Jæger Jensen & Denise Andersen, Fuglebakken 20, 
5560 Aarup 

 CHR 46389-00871 Født: 11-01-2014 S-indeks: 105 
 Navn Kragelund Bine 149   
 Far Mandix First Rambo ET   
 Mor Kragelund Bine 126   
 MF Hazel Kingstone   
 

 

Junior Kvier over 18 mdr. 
 

21 Mike Brems, Ny Vestergade 74 5672 Broby 
 CHR 119569-00001 Født: 04-05-2013 S-indeks 
 Navn Ilina Mira By Brems    
 Far Remitall Pilgrim 93P.   
 Mor Moeskær Mira 1326   
 MF Seaconpoll 1 Rumpus   
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Ko med kalv 
 

22 Pernille Winter Sørensen, Ranunkelvej 45, 8700 Horsens 
 CHR 25311-00365 Født: 01-12-2013 S-indeks: 115 
 Navn Rosenkær Infernal   
 Far NBG 69T The Wonderer 36R ET 3W   
 Mor Bos Stella II   
 MF Bondes 1 Unbreakble   
 Kalv Rosenkær Loveday Født: 14-02-2015  
 

23 Simon Johansen, Søbakken 14, 7182 Bredsten 
 CHR 77811-0098 Født: 25-11-2012 S-indeks 
 Navn Venture 158W Shock-Lady 600S ET   
 Far Star TCF Shock & Awe 158W ET   
 Mor Churchill Lady 600 S ET   
 MF BR Moler ET   
 Kalv Ingerslev Lady-Moler Født: 20-02-2015  
 

24 Hans Have, Frederiksværksvej 11a, 3230 Græsted 
 CHR 45366-01098 Født: 23-01-2011 S-indeks 
 Navn Solbakkens Cipsy   
 Far Supreme Cesar ET   
 Mor Solbakkens Elegance   
 MF Slyks 1 Agro   
 Kalv Nordbæk Louise 1098 Født: 18-03-2015  
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Udstillere 

 

Josephine Mortensen 

19 år  

phine95@gmail.com 

Woodland Hereford 

 

 

 

 

 

Jeg hedder Josephine Mortensen, og jeg er helt vild med kvæg!  

Jeg er vokset op med Hereford omkring mig på mine forældres gård, Woodland, ved Vig i 

Vestsjælland. Her har jeg fået dyrene og det ansvar, der følger med dem, ind med modermælken. 

Det tør jeg godt sige, trods jeg som barn var meget bange for dyrene. Jeg fik min debut som aktivt 

deltagende udstiller, da jeg var hele 11 år gammel – det er sent sammenlignet med mange andre 

trækkere inden for Hereford. Siden da har det taget fart. Det viste sig, at jeg havde flair for det, og 

pludselig var det også sjovt. Den dag i dag deltager jeg på mange dyrskuer og i 

mønstringskonkurrencer – jeg vinder sågar også en gang i mellem, hvilket blot skaber endnu mere 

kampgejst hos mig. Successen driver værket. 

Jeg nyder kreaturerne på dyrskuerne, såvel som når jeg er på besøg hos mine forældre. Der er en 

hvis ro over dem, som smitter af, når man går med far i marken for at kigge på årets kalve. 

Herefordens rolige natur blandet med køernes evige nysgerrighed skaber mange sjove og 

hyggelige øjeblikke, som for mig beviser, at arbejdet med dyrene er det hele værd. 

Til hverdag bor jeg langt fra kreaturerne i Valby, hvor jeg studerer. I min fritid går jeg på jagt, sejler 
og hjælper til på mine forældres gård. 
Jeg har tidligere ytret, at jeg ikke troede, jeg selv ville eje dyr i fremtiden, men det har ændret sig. 
Jeg er nødt til at have de skønne store dyr gående på markerne – så er der nemlig altid noget at 
smile af.   
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Udstiller: Pernille Winther Sørensen 
                  Ranunkelvej 45 
                  8700 Horsens  
                  Mail: wintherpigen@live.dk   
                  Tlf.: 26 36 93 97 
 
 
Mit navn er Pernille Winther Sørensen, jeg er 25 år gamle og jeg arbejder, som controller hos Mend A/S i 

Horsens. Hereford er racen for hele familien, i mit tilfælde er det rigtigt. Jeg kommer fra en familie, hvor vi 

alle har med Hereford at gøre. Min far har Hereford-besætningen, Rosenkær Polled Hereford, som han har 

haft siden år 1980. Jeg er opvokset med Hereford, og racen vil være en del af mig resten af mit liv.  

Mit forhold til Hereford er tæt. Jeg er vokset op med racen, og jeg har sammen med min familie været på 

dyrskuer rundt i landet, hvor vi har udstillet besætningens bedste dyr. Vi udstiller på Landbrugsmessen Gl. 

Estrup, LRØ Dyrskuet i Horsens, Landsskuet i Herning og Kødkvægsskuet på Agromek i Herning. Jeg deltager 

på dyrskuerne med stor passion, hvor jeg hjælper min far med at gøre dyr klar og fremvise dem i ringen. 

I mine yngre år var jeg ikke så meget for at trække dyrene, men det ændrede sig, da jeg var ca. 10 år 

gammel, hvor jeg fik øjne op for, hvor dejlige Hereford er at have med at gøre. Siden har jeg deltaget mere 

og mere aktivt ved dyrskuerne, og er i dag med til at gøre alt arbejde i forbindelse med vores Hereford-

besætning. Derudover har jeg været heldig med at vinde mønstringskonkurrencer på mange dyrskuer over 

de seneste år. 

Min store drøm er at få min egne Hereford-dyr, og senere at kunne træde ind i min fars Hereford- 

besætning, og videreføre den, så navnet Rosenkær også i fremtiden præger danske Hereford. Andre store 

øjeblikke for mig har været, da min far skænkede en vandrepokal til Bedste førstegangsudstiller på 

Landsskuet i Herning, og gav den navnet ”Pernille Cup” til ære for mig, og da jeg overraskende så, at jeg var 

på forsiden af Herefordbladets april-nummer 2011. 

 

  

mailto:wintherpigen@live.dk
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Enemærkegaards Ingolf, f. 22.03.2013. F. SMH Elliot. 
Kalve og grand champion på Roskilde dyrskue 2014. 

SMH Elliot. Grand champion i 2012 og 2013 samt interbreed 

vinder i 2013 på Roskilde dyrskue. Senior champion, grand 

champion og supreme på Landsskuet i 2013. 

Enemærkegaards Herbert, f. 21.03.2012. F. SMH Elliot. 
Junior og reserve grand champion på Roskilde dyrskue 2014. 
Ejet af Markeslevgaard Hereford. 

 

 

 

Primært en 
kødproduktionsbesætning 
Vores besætning drives hovedsageligt 

som en kødproduktionsbesætning, men 

de senere år har vi desuden haft avl af 

gode hundyr og især tyre i højsæde. 

Dette er også kommet til udtryk i 

dyreskue resultaterne de senere år. 

 

 

Øget interesse for dyrskue deltagelse 
Vi har deltaget i dyrskuer i mange år, men 

interessen for deltagelse er stedet med 

årene, og de er blevet en fælles aktivitet 

for hele familien. 

 

 

Lovende 2015 kalve 

Vores 2015 kalve ser lovende ud og er 

efter vores avlstyr SMH Elliot, Vokslev Eik, 

Square-D Tortuga 953T og Barefoot Mr 

You Tube 4Y. 

 

 

Enemærkegaards Hereford 
v/Benny Arends 
Juliedalvej 13, Døjringe 
4180 Sorø 
57845760 - 23327340 
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Udstiller:  Rasmus Winther Sørensen            
Assendrupvej 12 
8732 Hovedgård 
Tlf. 61756107 
Mail: Super.winther@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 
Mit navn er Rasmus Winther Sørensen, jeg er 19 år og går på HTX på Larnmark i Horsens, efter 

sommerferien skal jeg til mit sidste og afsluttende år. I min fritid spiller jeg fodbold i Stensballe. Jeg har 

spillet i Stensballe i 5 år. Inden da spillede jeg i Hovedgård IF, men da jeg manglede udfordringer i 

Hovedgård skiftede jeg klub. Herudover bruger jeg min fritid til at hjælpe min far med Hereford.  

Min far ejer Rosenkær Polled Hereford, han startede besætningen i år 1980 og har være aktiv inden for 

Hereford, det er gennem ham min interesse for Hereford er kommet. 

Vores besætning udstiller dyr på Gl. Estrup, Horsens, Landsskuet i Herning og Agromek dyrskue og jeg har 

deltaget på dyrskuer lige siden jeg blev født. Jeg kan godt lide at tage på dyrskuer. Her har jeg fundet 

mange gode venner, som jeg hygger mig med. De senere år har jeg deltaget i mønstring, det er sjovt. Både 

det at forberede dyret til mønstring samt opleve spændingen om, hvilken placering jeg og dyret får 
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Hans Have – 26 år 

 

”I mine øjne er Hereford den 

perfekte kødkvægsrace! ” 

 

Hereford trives godt på alle slags 

jorde, staldforhold og klimaer. 

Samtidig 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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Mads Storm Brems 

Jeg hedder Mads Storm Brems. Jeg er 13 år og har netop afsluttet 7. Klasse. 

Jeg starter efter sommerferien i 8. Klasse og starter også på nyt eftermiddagsjob som fejedreng 

hos min onkel, som har et værksted. 

Jeg bor sammen med min familie, som består af 2 storesøstre Marie og Louise, min lillebror Nicolai 

samt min mor og far på en gård på Fyn ved Faaborg. Vi har foruden vores Hereford, 200 malkekøer 

plus opdræt. Mine søstre deltager også her i Herning, de deltager i gallashow på heste. 

Min interesse for Hereford startede igennem min fætter Mike. Han fortalte om Hereford ungdom 

og om dyrene. Så en dag sagde min far, om vi ikke skulle køre ud og se på en Hereford ko. Det 

gjorde vi, og vi købte den. Det var min første Hereford. Derefter gik det hurtigt, så fik jeg min 

første egen ko, som stammer fra Markeslev Hereford. Min ko hedder Pansy, og den første kalv, 

som den fik, er den tyr, som jeg udstiller i år i Herning. Den er døbt Keenan og har kælenavnet 

Keld. 

Vi har også en stor Hereford tyr gående, jeg kan godt lide Hereford, fordi at de er rolige og at man 

kan håndtere dem fra helt ung af som mig. 

Hilsen Mads Storm Brems 
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Christoffer Mortensen 
 

Mit navn er Christoffer Mortensen. Jeg er 18 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 2. 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 ved Ungdomsshowet i 2012 

 

Christoffer Christian R. Mortensen 

Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig 

2047 3631 
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Nicolai Storm Brems 

Jeg hedder Nicolai Storm Brems, og jeg er 10 år. Min storebror er Mads, som også har Hereford. 

Jeg bor sammen med familie på en gård, hvor vi foruden Hereford også har heste og malkekøer. 

Hestene er min 2 søstres interesse, mine søstre hedder Marie og Louise.  Efter sommerferien skal 

jeg starte i 5. Klasse. 

Jeg fik min første Hereford sammen med min storebror Mads. Hurtigt efter fik jeg min helt egen 

ko, som hedder Eileen. Den stammer fra Markeslev Hereford. Den første kalv, som den fik, var en 

tyrekalv, som blev døbt Claas og lyder kælenavnet Kurt. Det er den tyrekalv, som jeg udstiller 

Herning i år. Den er som regel sød, og gør, hvad jeg siger.  Jeg har også udstillet den på det Fynske 

dyrskue i år. 

Jeg begyndte at blive interesseret i Hereford, fordi jeg hørte om dem fra min fætter Mike. Han 

fortalte også, hvor sjovt det er at være med i Hereford Ungdoms foreningen. Så blev jeg meldt 

indvi foreningen. 

Jeg kan godt lide Hereford, fordi de er rolige. 

Hilsen Nicolai Storm Brems 
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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 

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 tre år har jeg deltaget 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. 

Som ny bestyrelsesmedlem i Hereford Ungdom glæder jeg endnu mere til årets Hereford 

Ungdoms Show. 

 

Her er jeg på Roskilde Dyrskue i 2013 med Enemærkegaards Herbert. 

mailto:arends89@ofir.dk
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Udstiller: Michael Winther Sørensen 
                 Ndr. Kirkegårdsalle 8, 2 th. 
                 8700 Horsens 
                 Mail: michael_super_w@hotmail.com  
                 Tlf.: 27900596 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit navn er Michael Winther Sørensen og jeg er 27 år gamle. Til daglig arbejder jeg i Middelfart 

Sparekasse i Veje, hvor jeg er bankrådgiver. Jeg har hele mit liv vist, at det var inden for 

bankverden, at jeg gerne ville arbejde. I min fritid spiller jeg fodbold samt er sammen med mine 

venner og familie.  

Jeg kommer fra Rosenkær Polled Hereford, som er min fars besætning. Jeg har hele mit liv været 

en del af dyrskuelivet, da jeg allerede som lille kom med på diverse dyrskuer med min far og mor.  

Hereford er en race, som jeg godt kan lide. De har et rolig temperament, og derved kan både små 

og store have med dem at gøre. Min familie fremviser deres dyr på dyrskuerne: Landbrugsmessen 

Gl. Estrup, LRØ Dyrskuet i Horsens, Landsskuet i Herning og Kødkvægsskuet på Agromek.  

Hereford er en del af mit liv, og det vil racen også være i fremtiden, da jeg selv ønsker at købe en 

Hereford i fremtiden. 
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Mike Emil Brems. 

Hej mit navn er Mike Emil Brems. Jeg er 17 år og har lige afsluttet 10. klasse på Tronsø skolen samt 
grundforløbet på Grindsted landbugsskole. 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.  

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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Stephanie Søe Pedersen 

Markeslevgård Hereford  

Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk  

Jeg er 16 år og er lige gået ud af Vestsjællands 

Idrætsefterskole, hvor jeg tog min 9. klasse. Efter 

sommerferien har jeg valgt at uddanne mig til landmand 

på Høng Landbrugsskole. Jeg har valgt at tage en EUX 

uddannelse, så der går omkring de 4 år og 1 måned, før 

jeg er helt færdiguddannet.  

Jeg gik med en tyr for første 

gang til Ungdomsshowet i Roskilde 2014. Hereford 

Ungdom fik mig til at føle tryghed, og jeg følte at der 

intet var at være nervøs for. Fællesskabet er en stor del 

af showet. Os unge, vi hygger os samtidig med at vi 

konkurrerer mod hinanden. Jeg vil gerne være en del af 

Hereford Ungdomsshowet, fordi ungdomsshowet 

fortjener så mange så mulige interesseret til deres 

show, og fordi jeg synes at vi alle er ét stort team, og vi klare alle ting sammen. Jeg 

vil ikke bare bakke ud.  

Min bonusfar Mikkel har hjulpet mig en del i gennem alt det med Hereford. Jeg er så 

taknemmelig for hans hjælp, og hans råd om at læse til landmand. Selvfølgelig har 

han også hjulpet mig i hus med mine præmier og pokaler, som bare giver mig mere 

lyst til at fortsætte med dyrene. Jeg elsker spænding.    

http://www.markeslevgaard.dk/images/stories/Dyr/lille_kalv.jpg
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