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Forord

Hereford Ungdoms Show 2016 står for døren, og Hereford Ungdoms bestyrelse maler i disse dage
de sidste penselstrøg inden showstart. D. 3. – 5. juni er vi klar til at byde alle vores deltagere,
medlemmer samt publikum velkommen til et forhåbentlig solrigt, men helt sikkert spændende
show.
Showet år 2016 er det første show, hvor Hereford Ungdoms bestyrelse kun består af 3
medlemmer. Dette har givet ekstra arbejde, men vi er efterhånden rutinerede i planlægningen af
den årlige event. Dog har vi trukket på alt den hjælp, vi har kunnet, udefra – og vi har fået den. Jeg
sætter stor pris på den opbakning vi får, både via sponsorater, men også fysisk hjælp før, under og
efter showet.
Jeg håber, at I vil tage godt imod vores sydafrikanske dommer PJ Budler og hans kone, Koala. Jeg
ser selv frem til at se ham ringen, hvor han vil dømme vores dyr med fokus på produktion og
økonomi. Jeg håber og forventer, at I er nysgerrige og vil udforske hans viden og holdninger om
Hereford og kvæg generelt.
Ydermere håber jeg, at I vil tage godt imod den del af Angus Ungdom, som deltager ved Hereford
Fællesspisning lørdag aften. Vi har her forsøgt at skabe en mulighed for at lære og at give viden fra
sig ved at sparre med andre unge mennesker på tværs af racer.
Jeg ser frem til 3 spændende dage i Herefordens tegn, som byder på Show og aktiviteter, og som
forhåbentlig bliver lærerige for os alle!
Formand for Hereford Ungdom
Josephine M. R. Mortensen
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iM FARMING - Plove - Auto-Reset - Liftophængte
Plove - Halvbugserede Plove - Quick Fit Packomat - Harver - Såbedsharver - Kombiharver
- Rotorharver - Stubharver - Knock-On Tallerkenharver - Grubbere - Choppere Skiveslåmaskiner - River - TerraLink - Vendere ProFit - Skårlæggere - Ballesnittere Ballepressere - Indpakkere - Selvkørende
fodervogne - Siloking Wireless - Vertikale
Fodervogne - Liftophængte Sprøjter - Bugserede
Sprøjter - Gødningsspredere - GEOspread Saltspredere - Roesåmaskiner - GEOseed Majssåmaskiner - Direkte Såmaskiner Mekaniske Såmaskiner - CX II Såskær Skiveskærssåmaskiner - Elektriske Såmaskiner GEOcontrol - Pneumatiske Såmaskiner IsoMatch Tellus - ISOBUS
... Din Kverneland forhandler kan det hele!
kverneland.dk
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Engelske betegnelser for kvægs kroppen

6

Hereford Ungdom

7

Hereford Ungdom

Program
Dette program er et foreløbigt program hvor der kan forekomme ændringer. I Hereford
Ungdoms stand kan du finde en tavle hvor du kan holde dig opdateret på programmet og
se evt. beskeder.
Torsdag d. 2. juni
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.

Fredag d. 3. juni
12.00-15.00

Hereford bedømmelser i Ring 2

Kl. 16.00

Hereford Ungdom show – bedømmelser i Ring 2.

Lørdag d. 4. juni
9.00-17.30

Dommer PJ Budler 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.

12.30-13.00

Sæt dit aftryk på året vejetyr. Vi har taget fingermalingen med, så kom og sæt
dit håndaftryk eller hvad du nu lige har lyst til at tegne på vejetyren.

Kl. 17.30

Fælles spisning for Hereford Ungdoms og Angus Ungdoms medlemmer samt
præmieoverrækkelse.
Vi spiser sammen med Klub Øst og tilmelding skal derfor ske til Lene
Mortensen på lene@woodland.dk eller via sms til 51226455, senest d. 30.
maj.

Søndag d. 5. juni
9.30-11.00

Mønstringskonkurrence for alle kødkvægs racer i Ring 1.

Kl. 16.00

Tak for i år. Håber vi ses næste år.
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Dommer – Sydafrikanske PJ Budler
Dommeren til årets Hereford Ungdoms Show er PJ
Budler. PJ Budler er født og opvokset på en kvæg- og
fårefarm i Sydafrika, men han bor i dag i Texas, USA.
Han er 35 år og gift med Koala Budler.
Han har grundlagt BonHaven Beef Cattle, som i dag er
et multinationalt firma, der sælger genetik inden for
Hereford, Angus, Brahman og Braford.
PJ Budler var den første, som eksporterede genetik fra
Afrika til Nordamerika. Han har stadig rekorden i
højeste pris for en Angus tyr solgt på auktion i
Sydafrika.
I 2012 grundlagde PJ Budler HerefordBreeder.net og
AngusBreeder.net, som er den del af hans globale
netværk, som afholder Champion of the World og Miss
World konkurrencerne. Desuden afholdes denne slags
konkurrencer inden for hvert kontinent også. Samtidig
kan folk fra hele verden annoncere her.
HerefordBreeder.net er klart et besøg værd – der
findes også info om den danske Hereford Forening samt Hereford Bladet.
PJ Budler er en meget berejst mand med 49 forskellige lande i bagagen, og han har dømt kvæg i
mange af dem. Han har dømt store dyrskuer i Uruguay, Paraguay, Colombia, USA, Canada,
Sydafrika, Norge, Holland, England og Sverige. Han har dømt mange racer, lige fra Hereford til
Charolais til Shorthorn.
Allerede som 19 årig havde han sin debut inden for bedømmelse af kvæg – det var ved the
Scottish National Stock Judging Competition, den nationale skotske dommer konkurrence, som
han vandt. I 2011 dømte han Western Cape Provincial Angus & Red Angus Show i Sydafrika, og
senest har han dømt Alberta Supreme (Interbreed Championship), Farmfair International i Alberta
i Canada tilbage i 2015, hvilket blev hans 9. dyrskue det år.
Det forventes derfor, at PJ Budler er en yderst kvalificeret mand til jobbet, og vi ser frem til at
møde ham og opleve ham omkring vores kvæg! Der er derfor al grund til at stille op til showet eller
besøge skuet – både for at møde PJ Budler, men også for at se hans indgangsvinkel til det danske
Hereford kvæg.
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Hazel Hereford.

Groos Dun Kevin. f. 15.03.2014
Kombinationen Dun Kevin x Faust har vist sig som den perfekte kombination.
Faust gav feminine hundyr med gode malkeegenskaber, stærke lemmer, gode bevægelser
og sunde klove. Kevin har tilført masser af fysik og livskraftige kalve med masser af fylde.
De har brede kryds og dybe lår. Lemmerne er velplacerede og bevægelserne helt i top.
Groos Dun Kevin og koen Hazel Columbine m/tyrekalven Hazel Columbus kan ses på
dyrskuet i Odense. Glæd dig.

Hazel Rambo f. 04.04.2016.

Hazel Hereford.
Lisa og Lars Aarby, Espestok 61, Gl. Korup.
Mobil 2721 3341.

Hazel Columbus f. 28.03.2016
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En stor TAK til alle vores sponsorer!
Hovedsponsor: Kverneland
Vester Hæsinge Slagterforretning, Stefan Jensen
Gross Hereford, Jane og Leif Gross Jensen
Villa Viciosa Hereford, Søren Brems
Hazel Hereford, Lisa og Lars Aarby
Blake Farmservice, Søren Blake
Net-Op A/S
Enemærkegaards Hereford, Benny og Susanne Arends
Woodland Hereford, Lene og Anders Mortensen
Slagter Friis
Gårdbutikken Trekløver
Moeskær Polled Hereford
Michael Ingerslev, Ingerslev Hereford
Rosenkær Polled Hereford, Bent Sørensen
Hereford by Brems, Klaus Brems
Markeslevgaard, Mikkel Christiansen
Hylke Hereford, Per Windfeldt Kristensen
Mandix Hereford, Kaj Jespersen
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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 2016 er tilmeldt konkurrencen og
præmien er i år er to strå sæd efter eget valg af følgende tyre: J&C Fast Time 1Z, AL Hometown 7A,
Moeskær Pacman 1417, Moeskær Keno 1222-ET eller Barefoot Mr You Tube 4Y.

J&C Fast Time 1Z

Moeskær Pacman 1417

AL Hometown 7A

Moeskær Keno 1222-ET

Sæden er sponsoret af:
Moeskær Polled Hereford

Barefoot Mr You Tube 4Y
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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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2015
Bedste Par
Holbæk

Markeslev Fix 3

Markeslev Fix 1
2015 Ko Champion Holbæk
2014 Ko Champion, Holbæk
2014 Res. Junior Champion, Roskilde
2013 Grand Champion, Holbæk

2015 Kalve Champion, Holbæk
2015 Res. Grand Champion, Roskilde

Markeslevgård v/Mikkel Christiansen
Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk
Tlf.: 4025 6134
E-mail: mikkel@markeslevgaard.dk
www.markeslevgaard.dk
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Holdinddeling
Tyrekalve 7- 14 mdr.
1

Matilde Birch, Ejbyvej 47, 4070 Kr Hylling
CHR
Navn
Far
Mor
MF

2

S-indeks

67542-467
Woodland Light-Year
Woodland Hat-Trick
Flower Queen of Woodland
Woodland Domino

Født: 12.03.2015

S-indeks: 103

Natascha Voigt Arends, Absalonsgade 28A, 2. sal, 4200 Slagelse
CHR
Navn
Far
Mor
MF

4

Født: 06.09.2015

Mike Brems, Ny Vestergade 74, Vejle, 5672 Broby
CHR
Navn
Far
Mor
MF

3

11945-00729
Skovlundegård Laust
WLL Global Force 7x
Skovlundegård Mette
Sdr ydby Apollo

13420-00196
Enemærkegaards Laurids
Square D Tortuga 953T
Skovlundegård Else
CCR 57G Stamina ET 199S

Født: 11.03.2015

S-indeks:

Emma Christiansen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk
CHR
Navn
Far
Mor
MF

80470-00268
Mandix Liam
Mandix Richoche ET
Mandix Britamia 2
Harvie Jackpot 74J

Født: 10.03.2015

S-indeks:
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Juniortyre 15-24 mdr.
5

Hans Have, Frederiksværkvej 11a, 3230 Græsted
CHR
Navn
Far
Mor
MF

67542-462
Woodland Landmark
Woodland Domino
Delphi Queen of Woodland
Lindgaard Napolion 359

Født: 09.01.2015

S-indeks: 99

Seniortyre over 24 mdr.
6

Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig
CHR
Navn
Far
Mor
MF

7

67542-419
Woodland Hat-Trick
NBG 69T The Wonderer 36R ET
Bazaar of Woodland
Roost 1 Tom

Født: 29.06.2012

S-indeks: 101

Stephanie Søe Pedersen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk
CHR
Navn
Far
Mor
MF

114588-00069
SMH Hong Kong
Moeskær Router 1207
SMH Sambrosia 277S
Klondike 28U 707B

Født: 29.03.2012

S-indeks: 111
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Kviekalve 7- 14 mdr.
8

Stephanie Søe Pedersen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk
CHR
Navn
Far
Mor
MF

9

68091-01104
Thorsø keepsake hec
Moeskær Hector 1358
Thorsø keepsake bey
Moeskær Beyondo 1275-ET

Født: 11.06.2015

S-indeks:

69957-01510
Moeskær Pearl 1510
Days Calibre G74
Moeskær Pearl 1215
Lagrand Reload 80P

Født: 07.06.2015

S-indeks:

Natascha Voigt Arends, Absalonsgade 28A, 2. sal, 4200 Slagelse
CHR
Navn
Far
Mor
MF

12

S-indeks:

Kasper Højris Olesen, Slettehehavevej 72, 4690 Haslev
CHR
Navn
Far
Mor
MF

11

Født: 10.08.2015

Matilde Birch, Ejbyvej 47, 4070 Kr Hylling
CHR
Navn
Far
Mor
MF

10

87250-00422
Markeslev Aqua 3
Barwise 1 Wellington
SMH Aqua Mabel 330 A
Harvie Java 52J

13420-00198
Enemærkegaards Lilje
Bare Mr You Tube 4Y
Enemærkegaards Gabriella
SMH Eliot 28E

Født: 02.04.2015

S-indeks:

Født: 30.03.2015

S-indeks: 103

Nicoline Birch, Ejbyvej 47, 4070 Kr Hylling
CHR
Navn
Far
Mor
MF

13420-00197
Enemærkeaards Linea
SMH Eliot 28E
Enemærkeaards Dina
GMH. Valdal
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13

Josephine Mortensen, Gl. Jernbanevej 12, 1 TV, 2500 Valby
CHR
Navn
Far
Mor
MF

67542-469
Lip-Gloss Queen of Woodland
Woodland Domino
Ensemble Queen of Woodland
Lindgaard Napolion 359

Født: 16.03.2015

S-indeks: 102

Juniorkvier 15- 24 mdr.
14

Benjamin Mogensen, Stenlillevej 20, 4350 Ugerløse
CHR
Navn
Far
Mor
MF

15

S-indeks:

67542-461
Luxury Silk of Woodland
Woodland Domino
Europe Silk of Woodland
Woodland Casino Royal

Født: 02.01.2015

S-indeks: 105

Peter Højris Olesen, Slettehavevej 72, 4690 Haslev
CHR
Navn
Far
Mor
MF

17

Født: 15.02.2015

Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig
CHR
Navn
Far
Mor
MF

16

71319-00284
Vejmosegård Nikoline
Knudstruplund Hasse
Vejmosegård Lucky
Vokslev A. Jock 9

110531-00070
Højris Kisser
Moeskær Dakota 1365
Moeskær Keepsake 1370
Moeskær Keepsake 1158

Født: 01.09.2014

S-indeks:

Emma Christiansen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk
CHR
Navn
Far
Mor
MF

87250-00389
Markeslev Fix 3
Gouldingpoll 1 Superduty
Slyk’s Fix
Sdr. Ydby Apollo

Født: 08.08.2014

S-indeks:
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18

Mathilde Søe Christiansen, Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk
CHR
Navn
Far
Mor
MF

87250-00386
Markeslev Fix 2
Markeslev Extra
Markeslev Fix 1
Skibsted 1 Frigast

Født: 06.08.2014

S-indeks:

Ko med kalv
19

Kasper og Peter Højris Olesen, Slettehavevej 72, 4690 Haslev
CHR
Navn
Far
Mor
MF
Kalv

20

69957-01370
Moeskær Keepsake 1370
Remitall Pilgrim 93P
Moeskær Keepsake 1158
RU 20X Boulder 57G
Højris Linse

Født: 06.03.2012

S-indeks: 107

Født: 02.11.2015

Christoffer Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig
CHR
Navn
Far
Mor
MF
Kalv

69957-1313
Moeskær Ambrosia 1313
Moeskær Keyman 1003
Moeskær Ambrosia 934
Stockmaster 3J
Woodland Mad-Max

Født: 12.06.2010

Født: 28.02.2016

S-indeks:
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Primært en
kødproduktionsbesætning

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.

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.

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

Inseminering
Vi inseminerer 2-4 køer om året, og de
senere år har insemineringstyrene været
Vokslev Eik, Square-D Tortuga 953T, Barefoot
Mr You Tube 4Y, Remitall Super Duty 42S, og
AL Hometown 7A.

Enemærkegaards Ingolf, f. 22.03.2013. F. SMH Elliot.
Kalve og grand champion på Roskilde dyrskue 2014.

Enemærkegaards Hereford
v/Benny Arends
Juliedalvej 13, Døjringe
4180 Sorø
57845760 - 23327340
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Udstillere
Hans Have – 27 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 indog 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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Jeg hedder Mathilde Søe Christiansen og bor på Markeslevgaard med min mor, far og mine 3 storesøstre.
Jeg er 10 år gammel og går i 3. klasse på Udby Skole, på Tuse Næs.
Jeg startede med at hjælpe min far i stalden, da jeg var helt lille. I dag gør jeg det stadig, og hjælper ham
derfor også med at udstille vores dyr på dyrskue. Det elsker jeg. Min kvie som jeg skal have med på Roskilde
Dyrskue hedder Fix og vi kalder hende en hund, fordi at jeg har opdraget hende så godt, at hun bare følger
efter mig, når jeg går.
Når jeg kommer hjem efter skole mødes jeg med en veninde. Vi træner mine heste eller rider på dem.
Om aftenen når min far er ude at fodre køerne, træner jeg med Fix, det er sjovt.
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Benjamin Mogensen
Stenlillevej 20
Østrup
4350 Ugerløse
Jeg er 14 år gammel. Vi bor på en gård, og vi har haft Hereford siden 2004, så jeg har været med til
en del arbejde med kreatur, fra jeg var helt lille.
Den Kvie jeg har med på dyrskue, er en jeg har købt fra en anden besætning, lige efter min
konfirmation, og det var en kalv der er opflasket, fordi dens moder døde, så den har jeg et helt
specielt forhold til.
Det er første gang jeg skal udstille på det store dyrskue, ellers har jeg udstillet i 4H, siden jeg var 9
år med heste og sidste år havde jeg denne kvie med, men der var den kun 3,5 måned, så jeg
glæder mig til at lære en masse i år, og ved at det bliver sjovt og super hyggeligt.
Vi ses.
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Josephine Mortensen
20 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.
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Nikoline Birch
Jeg hedder Nikoline Birch. Om ti dage bliver jeg ni år, og jeg kommer fra Stald Birch.
Jeg er født og opvokset med Hereford. I starten var jeg lidt bange for dem, men nu synes jeg de
søde, og jeg kan godt lide at komme på dyrskue og gå rundt med de rolige dyr.
Til daglig går jeg i 2A, og når jeg så har fri, er jeg sammen med mine veninder. Jeg har også en
pony, og den bruger jeg meget tid på hver dag.
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Stephanie Søe Pedersen
Markeslevgaard - Hereford
Tuse Næs Vej 37 - 4300 Holbæk
Mobil: 53 35 89 18

Mit navn er Stephanie Søe Pedersen - 17 år (d 3. juni) Hjemmeadresse på Markeslevgaard.
Jeg har nu gået på Landbrugsskolen Sjælland, afd. Høng siden august 2015. Jeg har boet på skolen siden d
2. august 2015, hvilket vil sige at jeg næsten har boet ude i 2 år, da jeg lige nåede at komme hjem fra
efterskolen, og derefter skulle starte på landbrugsskole.
Om en lille måned er min plan at rejse til Bornholm, og finde en praktikplads i forbindelse med skolen.
Jeg skal være i praktik i 14 måneder, og glæder mig til at opleve andre måder at opdrage dyrene på. Jeg har
valgt at gå i praktik som kvægelev, da kvæg er det jeg har levet med hele livet. At det så er malkekvæg og
ikke Hereford, gør ingenting.
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Mike Emil Brems
Hej mit navn er Mike Emil Brems. Jeg er 18 år og bor på Fyn ude på landet i en lille by kaldet Allested, det
ligger tæt på Broby.
Jeg har min egen Hereford kvie, ko og kalv som jeg passer. Den går sammen med min fars ko og 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.
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

Ilina Mira by Brems.
Fra. Den 4/5-13
Hereford By Brems
Adresse;
Ny Vestergade 74
5672 Broby
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Navn: Emma Lygaard Christiansen
Alder: 17 år
E-mail: Emma.christiansen10@gmail.com
Tlf. Nr. 61 66 62 30

Jeg hedder Emma Lygaard Christiansen og er 17 år gammel. Jeg bor på Markeslevgaard
på Tuse Næs sammen med min familie. Meget af min fritid går med at ride, hjælpe min far
med at fodrer dyrene samt at træne dem, når der er et dyrskue rundt om hjørnet. Til daglig
går jeg på Stenhus Gymnasium hvor jeg efter sommerferien starter jeg i 2.g. Jeg har altid
været med på dyrskue og det vil jeg selvfølgelig også blive ved med. Jeg synes
simpelthen ikke der er noget mere hyggeligt når alle er samlet omkring noget vi alle bruger
tid på og går op i.
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Matilde Birch
Hej jeg hedder Matilde Birch. Jeg er 12 år gammel og kommer fra Stald Birch. Til hverdag går jeg i
skole i 5A. I min fri tid har jeg hest så bruger meget til i stalden. Jeg har haft hest siden jeg var 2-3
års alderen, hvor jeg havde to små shetlænders Lulu og Blaki.
Op til dyreskuet er vi meget hos køerne, hvor mig, min søster og far hygger os. Jeg har med
Hereford af gøre fordi min far har dem og så fordi det er nogen dejlige dyr. Jeg udstiller fordi, at
jeg elsker at komme på dyreskue med alle de dejlige mennesker og dejlige dyr.
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Villa Viciosa Hereford.
Vi driver en moderne kvæggård til daglig, vi har ved siden af en Hereford
besætning, som vi går meget op i. Vi udstiller som regel på Odense
Dyreske og Landskuet.

Kontakt:
Søren Brems
Tlf: 2043 7521
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Peter Højris Olesen.
Højris Hereford.
Hej
Jeg hedder Peter Højris Olesen. Jeg er 11 år og går i 5 klasse på møllevangsskolen.
Min og Kaspers far har en ejendom med Hereford kvæg i Nielstrup mellem Haslev og Rønnede.
Pt er der 7 køer og deres kalve. Vi inseminerer alle vores dyr, for at få det bedste match til den
enkelte ko.
Jeg elsker at slappe af på gården efter skole og spille fodbold som jeg spiller på Rønnede U12 hold
2 gange om ugen, foruden kampe og stævner.
Jeg udstiller for at vise hvad vi avler og for at vise at det er sunde stærke dyr med et rette
temperament til hele familien.
Jeg går meget op i avlen, og er ret dygtig til at huske stamtavlen på de enkelte dyr, insemineringer
og resultater fra dyrskuer.
Jeg drømmer om selv at få plads til lidt Hereford køer engang.
Vi har her nogle billeder af dyrene fra Højris Hereford og os gennem de sidste par år.
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Christoffer Mortensen
Mit navn er Christoffer Mortensen. Jeg er 19 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 er ved at afslutte 3. 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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Kasper Højris Olesen
Højris Hereford
Hej
Jeg hedder Kasper Højris Olesen. Jeg er 9 år og går i 2 klasse på møllevangsskolen.
Min og Peters far har en ejendom med Hereford kvæg i Nielstrup mellem Haslev og Rønnede.
7 Pt er der køer og deres kalve. Vi inseminere alle vores dyr, for at få det bedste match til den
enkelte ko. Selv om at jeg ønsker mig min helt egen tyr.
Jeg elsker at komme i stalden, især arbejdet med kalvene syntes jeg er sjovt. Det gør ikke noget, at
de er frække - lidt lige som mig selv.
Derudover spiller jeg fodbold i Rønnede på U9 holdet. 2 gange om ugen er der almindelig fodbold
træning, og hver anden uge er der også målmandstræning. Jeg er ret god til at stå på mål og
drømmer om at blive målmand på det Danske fodbold landshold.
Jeg går meget op i avlen, og er ret dygtig til at huske stamtavlen på de enkelte dyr, insemineringer
og resultater fra dyrskuer.
Vi har her nogle billeder af dyrene fra Højris Hereford og os gennem de sidste par år.
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Natascha Voigt Arends
Absalonsgade 28A, 2 sal
4200 Slagelse
23327340
arends89@ofir.dk

Vores besætning:
Enemærkegaards Hereford
Juliedalvej 13, Døjringe
4180 Sorø
www.enemærkegaard.dk
Her er jeg på Roskilde Dyrskue i 2013 med Enemærkegaards Herbert.

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. Efter færdiggørelsen af min uddannelse er flyttet til Slagelse og arbejder
på Novo Nordisk i Kalundborg. Dette betyder, at jeg ikke har så langt hjem til mine forældre og
dyrene. Der er 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
fire år har jeg deltaget som udstiller. 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.
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