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Hereford Ungdom

Forord
Vi er nået til årets højdepunkt i Hereford Ungdom, nemlig Hereford Ungdoms Show.
Jeg glæder mig over at se den fortsat gode tilmelding til showet – det er skønt at have denne
opbakning. Jeg glæder mig også over de mange sponsorater, som er kommet ind igen i år – de er
fundamentet for hele showets eksistens.
Det er det første Show med Stephanie og Kristine i bestyrelsen. De bliver fortsat lært op, men de
har været med til at lette arbejdsbyrden allerede.
Hereford Ungdoms Show 2017 bliver en milepæl, som markeres med et nyt logo lavet i
samarbejde med Hereford Foreningen. Jeg håber, at vi som udvalg i fremtiden vil blive kædet
bedre sammen med Hereford Foreningen og dem med os.
Det helt banebrydende ved dette års show er dommeren. I år er det første gang, at vi har en
dommer, som ikke kommer fra Nordamerika, men fra Australien. Ydermere er det første gang, at
vi får en kvindelig dommer på banen. Jeg glæder mig til at se hende bedømme kvæget, og til at
hun skal møde de unge mennesker. Jeg ser også frem til hendes foredrag om kødkvæg i Australien,
som jeg håber vi alle kan lære af – om end ikke bare lytte til.
I år vil der også blive sat mere fokus på vægt-framescore og dennes betydning. Igen ser jeg dette
som en mulighed for god læring, som forhåbentlig kan og vil blive brugt i fremtidige
avlsprogrammer rundt i landet.
Slutteligt, velkommen til Hereford Ungdoms Show 2017. Lad os hjælpe hinanden, nyde kvæget og
selskabet og gribe en hver mulighed for at lære til og fra sig.

Formand, Josephine Mortensen
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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. I Hereford
Ungdoms stand kan du finde en tavle hvor du kan holde dig opdateret på programmet og
se evt. beskeder.
Onsdag d. 28. 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.

Torsdag d. 29. juni
9.00-12.00

Hereford bedømmelser i Den store ring.

Kl. 15.30

Hereford Ungdom Show – bedømmelse i Den store ring.

Kl. 19.00

Fælles spisning for Hereford Ungdoms medlemmer.
Vi mødes på campingpladsen og spiser sammen med Hereford. Vester
Hæsinge Slagterforretning har sponsoreret kød til deltagere ved årets
Hereford Ungdoms Show, man skal selv medbringe tilbehør, service og en stol.

Fredag d. 30. juni
11.15-12.00

Rachael Wheeler holder foredrag om kødkvæg i Australien samt vægtframescore. Foredraget foregår i Hereford stalden.

14.00-16.00

Mønstringskonkurrence for alle kødkvægs racer i Kødkvægsringen.

16.00-16.30

Mønstringskonkurrence for Hereford Ungdom.
Ungdomsmedlemmer som har deltaget i mønstringskonkurrence for alle
kødkvægs racer kæmper om at blive den bedste Hereford Ungdom mønster.

16.30-17.30

Auktion Limousine + Charolais Ungdom.
Charolais Ungdom afholder aktion med salg af avlsdyr.

9.00-18.00

Rachael Wheeler 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 hende, og vi vil gerne hjælpe
med oversættelse.

Lørdag d. 1. juli
Kl. 16.00

Tak for i år. Håber vi ses næste år.
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Dommer – Australske Rachael Wheeler

Rachael Wheeler kommer fra RDM Angus i Wellington, New
South Wales i Australien, hvor hun er 5. generation. For 12
år siden begyndte hun at udstille Angus med familiens stud,
Hollywood Angus. Studen klarede sig godt i flere store
shows i Østaustralien. Disse oplevelser kombineret med
hendes engagement i Angus Ungdom og Korthorn Ungdom
arrangementer blev fundamentet for hendes erfaringer
med at forberede, udstille og dømme kødkvæg.
Rachael vandt RAS Champion Junior Judge ved Sydney
Royal i 2009, og hun vandt Matthew George Young
Stockman Award, hvilket gav hende muligheden for, at
tilbringe 4 måneder i Mexico og Canada, hvor hun besøgte
besætninger og deltog i dyrskuer. I 2012 var Rachael
repræsentant for Angus Ungdom ved Beef Australia i
Rockhampton, og siden da har hun også været den
australske repræsentant for Farmfair International i
Edmonton, Canada – her rejser hun ofte til for at besøge
besætninger og udforske ny genetik.

Rachael Wheeler
7963 Mitchell Hwy Wellington
NSW Australia 2820
+61439413482
rach.rdmangus@hotmail.com

Til daglig driver Rachael Wheeler besætningen RDM Angus sammen med sine forældre. Deres
avlsprogram specialiserer sig i canadisk genetik. Ydermere markedsfører Rachael sæd og
embryoner fra Nordamerika til Australske avlere. Grundet hendes interesse for Angus forsøger
hun at udvide sit netværk indenfor kødkvægsavl hos mange andre racer ved at deltage i større
dyrskuer og auktioner.
Rachael Wheeler har dømt flere store dyrskuer i Australien og Canada, heriblandt Royal
Melbourne Show i 2012, 2014 og 2016, Royal Adelaide Centenary Show i 2014 og Farmfair
International i Canada i 2010 og 2014. Gennem de sidste 5 år er hun blevet inviteret til at dømme
mange ungdoms arrangementer, bl.a. Angus Youth Roundups, Shorthorn Youth Show, WA Youth
Cattle Handlers Camp og mange flere.
Det forventes derfor, at Rachael Wheeler er yderst kvalificeret til jobbet, og vi ser frem til at møde
hende og opleve hende omkring vores kvæg! Der er derfor al grund til at stille op til showet eller
besøge skuet – både for at møde Rachael Wheeler, men også for at se hendes indgangsvinkel til
det danske Hereford kvæg.
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En stor TAK til alle vores sponsorer!
Hovedsponsor: Danish Crown
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
Woodland Hereford, Lene og Anders Mortensen
Gårdbutikken Trekløver
Moeskær Polled Hereford
Michael Ingerslev, Ingerslev Hereford
Rosenkær Polled Hereford, Bent Sørensen
Hereford by Brems, Klaus Brems
Hylke Hereford, Per Windfeldt Kristensen
Mandix Hereford, Kaj Jespersen
Søndermarkens Hereford, Jens Micheal Jensen
Venture Hereford & Angus, Simon Johansen
Kvernland
Rosa Danica
Gert Petz
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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 2017 er tilmeldt konkurrencen og
præmien er i år er to strå sæd efter Romany Lawbreaker eller 3 strå sæd efter Harvie Java.
Vinderen står selv for omkostninger til Viking Genetics.

Romany Lawbreaker

Moeskær Keno 1222-ET

Sæden er sponsoret af:
SønderMarkens Hereford
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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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Holdinddeling
Tyrekalve 7- 14 mdr.
1

Simon Johansen, Midtkjærvej 11, 7250 Hejnsvig
CHR
Navn
Far
Mor
MF

2

Født: 04-05-2016

S-indeks:

Mads Lindemann, Tøndeskovrækken 17, 5350 Rynkeby
CHR
Navn
Far
Mor
MF

3

077811-00113
Venture Magnum 113M
Venture Moler 989 ET
Venture 18U Xenia 904 ET
Golden Oak Outcross 18U

074864-00131
Hazel Rambo
Gross Dun Kevin
Kragelund Julle
Mandix First Rambo ET

Født: 04-04-2016

S-indeks:

Ludvig Viborg Dahl, Krokusparken 15, 7850 Stoholm
CHR
Navn
Far
Mor
MF

74864-00130
Hazel Columbus
Gross Dun Kevin
Hazel Columbine
Nørby 1 Faust

Født: 01-04-2016

S-indeks:
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Juniortyre 15-20 mdr.
4

Michael Winther Sørensen, Ndr. Kirkegaardsalle 8, 2 tv, 8700 Horsens
CHR
Navn
Far
Mor
MF

5

S-indeks: 110

46389-00897
Kragelund Matador 2
Haven Wizard
Kragelund Bine 134
Hazel Kingstone

Født: 31-01-2016

S-indeks:

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

7

Født: 01-03-2016

DT Hereford v. Denise Andersen og Tomas Jæger, Tivekrogen 9, 5863 Ferritslev
Fyn
CHR
Navn
Far
Mor
MF

6

25311-00410
Rosenkær Messi 410M
Mosekær Keno 1222 ET
Sdr. Ydby Fanny
Slyks’s 1 Agro

97542-00480
Woodland Mastercard M480
Woodland Hat-Trick
Europe Silk of Woodland
Woodland Casino Royal

Født: 02-01-2016

S-indeks

Hans Have, Grønholtvej 4a, 3480 Fredensborg
CHR
Navn
Far
Mor
MF

20543-00070
Nordbæk Limas 1099
Gouldingpoll 1 Superduty
Nordbæk Ilona
NBG 69T The Wondere 36R ET

Født: 30-12-2015

S-indeks: 112

19

Hereford Ungdom

Seniortyre over 20 mdr.
8

Mike Emil Brems, Lindvedvej 36,5260 Odense S.
CHR
Navn
Far
Mor
MF

9

119569-00006
Emil Mira by Brems
Moeskær Keno 1222
Moeskær Mira 1326
Seaconpoll 1Rumpus

Født: 06-08-2015

S-indeks: 95

Simon Johansen, Midtkjærvej 11, 7250 Hejnsvig
CHR
Navn
Far
Mor
MF

077811-00107
Venture 70X Online 273U ET
STAR Market Index 70X ET
STAR Be Still My Heart 273U ET
STAR Bright Future 533P ET

Født: 04-01-2015

S-indeks:

Kviekalve 7-14 mdr.
10

Mike Emil Brems, Lindvedvej 36,5260 Odense S.
CHR
Navn
Far
Mor
MF

11

Født: 04-08-2016

S-indeks:

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

12

119569-00010
Bella Pernille by Brems
NBG 69T The Wonderer 36R ET
Pernille Mira by Brems
Triara Xcelorator 594X

97542-00501
Født: 02-08-2016
Mascara Queen of Woodland M501
Woodland Kato
Karma Queen of Woodland
Woodland Domino

S-indeks:

Rasmus Winther Sørensen, Assendrupvej 12, 8732 Hovedgård
CHR
Navn
Far
Mor
MF

25311-00415
Rosenkær Matine
AL 10Y Hometown Big Bang 7MA
Rosenkær Katie 379K
Dorepoll 1 93N Nationwide ET

Født: 17-04-2016

S-indeks:
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Juniorkvier 15-17 mdr.
13

Camilla Liebergreen Jensen, Nordmarksvej 5, 7130 Juelsminde
CHR
Navn
Far
Mor
MF

14

S-indeks

69957-1523
MOESKÆR KEEPSAKE 1523
GOLDEN OAK FUSION 3S
MOESKÆR KEEPSAKE 1158
RU 20X BOULDER 57G

Født: 06-02-2016

S-indeks: 112

Julie Brus Nielsen, Veggerbyvej 138, 9240 Nib
CHR
Navn
Far
Mor
MF

16

Født: 20-02-2016

DT Hereford v. Denise Andersen og Tomas Jæger, Tivekrogen 9, 5863 Ferritslev
Fyn
CHR
Navn
Far
Mor
MF

15

114588-00118
SMH Tracy 118M
Fisher 1 Jaguar J347
SMH Tracy 77
Dorepoll 1 10H Headliner

106360-00176
Veggerbys Mascha
Veggerbys Ibrahim
Holm – Iris
Holm Didrik

Født: 02-02-2016

S-indeks

DT Hereford v. Denise Andersen og Tomas Jæger, Tivekrogen 9, 5863 Ferritslev
Fyn
CHR
Navn
Far
Mor
MF

69957-1522
MOESKÆR TRACY 1522
MOESKÆR KEYMAN 1003-ET
MOESKÆR TRACY 906
WTK 37A HESTON 017D

Født: 01-02-2016

S-indeks
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Juniorkvier over 17 mdr.
17

Mike Emil Brems, Lindvedvej 36, 5260 Odense S.
CHR
Navn
Far
Mor
MF

18

Født: 18-11-2015

S-indeks:

DT Hereford v. Denise Andersen og Tomas Jæger, Tivekrogen 9, 5863 Ferritslev
Fyn
CHR
Navn
Far
Mor
MF
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97542-00479
Mistral Calibre of Woodland M479
ET
Days Calibre G74
Diamond Silk of Woodland
LINDGAARD NAPOLION 359

46389-00891
Kragelund Bine 156
Mandix First Rambo ET
Kragelund Bine 116
Hazel Kingstone

Født: 18-10-2015

S-indeks:

Pernille Winther Sørensen, Ndr. Kirkegaardsalle 6, 1 tv, 8700 Horsens
CHR
Navn
Far
Mor
MF

25311-00398
Rosenkær Ladysport
Gouldingpoll 1 Superduty ET
Rosenkær Fleur
Mosekær Nemo

Født: 05-05-2015

S-indeks
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Ko med kalv
20

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

21

S-indeks: 108

Født: 01-04-2017

25311-00383
Rosenkær Kalinda
Gouldingpoll 1 Superduty ET
Bos Stella II
Bondes 1 Unbreakble
Rosenkær De Niro

Født: 13-12-2014

S-indeks: 117

Født: 17-04-2017

Rasmus Winther Sørensen, Assendrupvej 12, 8732 Hovedgård
CHR
Navn
Far
Mor
MF
Kalv
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Født: 15-02-2015

Pernille Winther Sørensen, Ndr. Kirkegaardsalle 6, 1 tv, 8700 Horsens
CHR
Navn
Far
Mor
MF
Kalv

22

74864-00128
Hazel Juliane
Juelsgård High-Five
KRAGELUND JULLE 74
Mandix First Rambo ET
B.I. New time

25311-00354
Rosenkær Indiansummer
Dorepoll 1 93N Nationwide ET
Rosenkær Fair Lady 302F
RMR 1 Pioner
Rosenkær Miss World

Født: 25-02-2013

S-indeks: 121

Født: 30-12-2016

DT Hereford v. Denise Andersen og Tomas Jæger, Tivekrogen 9, 5863 Ferritslev
Fyn
CHR
Navn
Far
Mor
MF
Kalv

46389-00806
KRAGELUND JULLE 69
KRAGELUND DIAMANT
KRAGELUND JULLE 56
Hazel Kingstone
DT Secret Crown Jewel

Født: 18-03-2012

Født: 28-04-2017

S-indeks: 111
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Hazel Hereford.

Ventur 70X Online 273U.
Det er lykkes os at få anpart i en helt fantastisk avlstyr. En tyr der kombinerer udstråling og elegance med
muskulatur og lette kælvninger. Vi forventer os utrolig meget af afkommet efter Ventur 70X Online 273U
og vores hundyr efter Faust og Dun Kevin.

Til Salg.

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

Hazel Rambo f. 04.04.2016 - efter Gross Dun Kevin
Årsvægt på 713 kg. En ekstrem kødfyldt tyr - den perfekte beef-bull.
Hazel Rambo udstilles i Odense og Herning.
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Udstillere
Stephanie Søe Pedersen
Markeslevgaard - Hereford
Tuse Næs Vej 37 - 4300 Holbæk
Mobil: 53 35 89 18

Mit navn er Stephanie Søe Pedersen - 18 år – Jeg nyder dyrene 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 landbrugsskolen. Det sidste års tid har jeg arbejdet som elev i en
svineproduktion ved Mørkøv på Sjælland. Mit arbejde hører ind under min uddannelse, men nyder hvert et
sekund af det. Skolebænken venter på mig igen til august, og det glæder jeg mig til.
Jeg er på ingen måder færdig med kvæg. Grunden til jeg er blevet elev som svinepasser er meget enkel –
jeg søgte i sidste øjeblik, fik jobbet og blev glad for det efter dag 1.
Jeg har deltaget i dyrskuerne både i Roskilde og Herning,
og dyrskuerne gør så jeg kan vende tilbage til det jeg altid har gjort – være sammen med nogle fantastiske
venner og nyde tiden sammen med mine dyr.
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Her er jeg til Kimbrerskuet med min gamle tyr
Hannibal.

Julie Buus Nielsen
Veggebyvej 138
9240 Nibe
Vores Besætning:
Veggerbys Hereford
Veggerbyvej 138
9240 Nibe
Facebook: Veggerbys Hereford
info@veggerbysdexter.dk

Jeg hedder Julie Buus Nielsen, og jeg bor på en gård, sammen med min mor og min far, og en masse dyr.
Jeg er 12 år gammel, og går på Suldrup skole.
Mine forældre startede med at have dexter i 2002, med fire køer og og en tyr, som med tiden blev til 25
dexter ammekøer. Men min far havde altid haft en lille drøm om at få Hereford, og til jul i 2011, gav vi min
far to Hereford kvier. Siden da`er besætningen steget til 20 Hereford ammekøer og to tyre, med to dextere
iblandt dem.
Når jeg ikke er sammen med dyrene derhjemme, er jeg for det meste ovre på en rideskole der ligger tæt på
mig, og rider min pony Luna.
Til landsskuet forrige år (2015) opdagede jeg noget der hedder Hereford Ungdom, som jeg synes lød rigtig
spændende, så en af dagene gik jeg hen og så noget af det de lavede og det så også meget spændende ud.
Efter det fortalte jeg det til min mor og så blev jeg meldt til. Til Landsskuet i år har vi meldt mig til Hereford
Ungdom Showet som jeg glæder mig rigtig meget til.

Her er jeg til Landsskuet 2016 med Veggerbys Lotte
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Ludvig Viborg Dahl… 5år.
Jeg bor i Stoholm sammen med min mor Susan, min far Jimmi og min lillebror Konrad på
2år.
Jeg har selv en ko som hedder Bakkegård Hannah 191, hun bor på gården hos min morfar
og mormor. Jeg er meget hos min morfar og mormor, hvor jeg har mine dyr. Jeg har en ko,
kaninen Plet og 2 høns.
Jeg har altid hjulpet i stalden med at fodre dyrene, jeg hjælper også når der skal muges ud
ved dyrene. Jeg har været med på dyrskuer siden jeg blev født, og det er sjovt. De sidste år
har jeg været med til at vaske dyrene og gøre dem klar til dyrskue.
Jeg skal med til Hereford Ungdomsshow i Herning i år, det bliver spændende.
Jeg elsker at være sammen med min morfar og mormor på dyrskuer.

Ludvig Viborg Dahl
Krokusparken 15
7850 Stoholm Jyll.
Susan tlf. 61104244
susan@overgaard.mail.dk
Bakkegård Hereford.
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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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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 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 blev uddannet skov- og landskabsingeniør. Nu arbejder jeg som landmand på en
økologisk gård ved Hillerød, hvor jeg står for den daglige drift. På gården produceres grøntsager til gårdens
egen gårdbutik, samt opdræt af alle slags husdyr.
Mine forældre har en Hereford besætning, og derfor er det nærliggende for mig at hjælpe med udstillingen
af dyrene. Derfor er jeg også medlem af ungdomsforeningen, og udstiller hvert år til ungdomsshow.
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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Camilla Liebergeen Jensen
Jeg hedder Camilla Liebergeen Jensen. Jeg er 16 år gammel og er tilknyttet SMH Søndermarkens

Hereford (Jens Michael Jensen). Det har jeg været hele mit liv. Jeg er vokset op på en gård med
Hereford. Vi har altid haft Hereford, helt tilbage fra min farfar, som min far så har overtaget. Jeg
har været interesseret i Hereford siden jeg var helt lille og hjalp ude i stalden, og det gør jeg stadig
væk. Når jeg bliver ældre vil jeg meget gerne selv have Hereford og selv avle dem, og fører dem
vider ligesom min far gjorde med min farfar.
Jeg udstiller fordi jeg elsker det. Jeg udstillede for første gang i Horsens da jeg var 6 år gammel, og
side da har jeg udstillet hvert år. Dyrskue er en ting jeg glæder mig til hvert år. De bedste er nok
alle de glade mennesker og det hygge der er med at gøre køerne/tyrene klar og selvfølgelig
udstille dem, om man så vinder eller ej. Men jeg vil jo selvfølgelig helst vinde. Jeg har vundet
junior mønstring to gange ud af fire. Den ene var i Herning i 2015 og den anden var i Horsens i
2017.
Til dagligt går jeg skole. Men efter sommerferien skal jeg et år til Brasilien på udveksling.
Jeg spiller håndbold og guitar, og ud over det arbejder jeg to forskellig steder. Så hjælper jeg min
far ude i stalden og når han ikke er hjemme fodre jeg køerne og holder øje med dem.
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Mike Emil Brems
Jeg er 19 år gammel og kommer fra Fyn, næremere betegnet Odense S.
Jeg Har lige afsluttet 1 HF som landmand, og er lige pt i lære som landmand. Jeg arbejder på en moderne
landbrugsejendom, omkring Årbæk på Fyn. Vi har 10 malkerobotter 600 årskøer, driver ca. 525 ha. Hvor vi
laver alt selv næsten.
Jeg har selv min egen Hereford besætning, sammen med min far. Jeg købte min første Hereford for mine
konfirmations penge, tilbage i 2011. Den er i dag vokset til 2 kvier, 3 køer, 1 tyr, og 2 tyrekalve.
Jeg udstiller fordi det er hyggeligt, at se de andre dyr, holdt op mod ens egne, samt den hyggelige snak efter
bedømmelsen.

Min tyr: Emil Mire by Brems, vores avlstyr bliver far til ca. 10 kalve i år. Og har løbet flere her inden
landskuet. Skal løbe igen når han kommer hjem.
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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 29 år gammel. 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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Benjamin Mogensen
Stenlillevej 20
Østrup
4350 Ugerløse
Jeg er 16 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.
Min egen kvie har jeg 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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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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Hereford by Brems
Emil Mira by Brems (06/08-15)
Far: Moeskaer Kino 1222
Mor: Moeskaer Mira 1326
Morfar: Seaconpoll Rumpus

Niller Eudora by Brems (20/0417)
Far: Emil Mira by Brems
Mor: Moeskaer Eudora 1343
Morfar: CCR Stamina 199S

Kontakt
Klaus Brems: 2498 0990
Mike Brems: 2137 3384
Fyn – Odense S
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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 sidste års Ungdomsshow. Inden det hjalp jeg meget til nede ved min farfar og farmor, nok mest ved
dyrskuetid, det gør jeg stadigvæk, det er bare hele året nu.
Mine planer for fremtiden er næsten fast lagt. Lige nu jeg under uddannelse til faglært Landmand, jeg er i praktik på
Sanderumgaard Gods, til jeg er færdig uddannet, da jeg har skrevet kontakt med dem til jeg er færdig.
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 min kvie 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 Grand Champion.
I 2012 tilbragte jeg 5 måneder i Canada, ved Clay Enterprises. De havde omkring 600 moderdyr og opdræt, men kun
130 registeret moderdyr fordelt på 3 racer, sort Angus, polled Hereford og Rød Angus. Mit hovedsaglige arbejde
bestod af fodring, træning og pasning af de dyr som skulle sælges på auktion eller skulle udstilles ellers hjalp jeg til
rundt omkring på gården. De var meget gode til og tage mig med ud og se andre besætninger eller auktionere.
Højdepunktet for turen var helt klart, da den tyr jeg havde passet, fodret, trænet hår på og gået ture med, blev Grand
Champion på Agribition, som er Canadas største dyreskue. Jeg har også fået skabt nogle gode kontakter over hele
Canada og nogle steder i USA. Turen lærte mig rigtig meget om kødkvæg, ikke kun dyreskue, men også hele den
industri, som er baggrund for at kvægavl, som vi kender det i dag.

Mads Lindemann.
Hundslevgyden 74 5300 Kerteminde

Tlf. +4524 98 04 25

mail: mr.lindemann@hotmail.com
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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 27 år gamle og jeg arbejder, som logistikassistent hos Reitan
Distribution 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 Herefordbesætning. 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.
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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 21 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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