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Julie Buus Nielsen og Camilla Liebergreen Jensen til junior kvie bedømmelse ved Ungdoms Showet i 2017.

Hereford Ungdom

Forord fra Formand
Vi er nået til årets højdepunkt i Hereford Ungdom, nemlig Hereford Ungdoms Show. Det glæder
mig at se den gode tilmelding til showet – det er skønt at have denne gode opbakning. Jeg glæder
mig også over de mange sponsorater, som er kommet ind igen i år – de er fundamentet for showet
og os.
Vi har i år fået Christoffer Morthensen med i bestyrelsen, dette ser vi som en stor fordel, da han
har mange gode bekendt skaber og evner.
Hereford Ungdoms Show 2018 bliver mit første ungdoms show som formand, jeg har snart været
med i mange år.
Vi har ved dette års show en dommer, fra et nyt land. I år er det første gang, at vi har en dommer
fra England. Jeg glæder mig til at se ham bedømme kvæget, og til at han skal møde de unge
mennesker. Han kommer med en anden viden, og måde at se på dyr, dette tror jeg vi kan lære
meget af. I år skal han også dømme til interbreed, dette bliver sjov og se om han kan dømme
andre dyr, og hvordan han gør det.
Jeg håber alle møder op friske og oplagte, samt med et smil på læben. Så vi alle kan få et godt
dyrskue, jeg vil i hvert fald gøre midt for at det skal blive et godt show.
Slutteligt, velkommen til Hereford Ungdoms Show 2018. Lad os hjælpe hinanden, nyde kvæget og
selskabet og gribe en hver mulighed for at lære til og fra sig.

Formand, Mike Brems
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Sommertur 2018
Ditlevdals Bison Farm og City BowlingA/S
I år byder Hereford Ungdom på en mega fed heldagstur, lørdag d. 08.09.2018
Vi mødes kl.10.00 hos Ditlevdals Bison Farm, hvor vi skal ud og se nogle flotte, men kæmpe
bisonokser. Vi bliver transporteret rundt mellem Bisonokserne ved at sidde i en vogn med
siddepladser og udsigt over alle dyrene. Vi får på denne tur en guide, der vil fortælle en hel masse
om bisonokserne og der vil efterfølgende være mulighed for at handle i deres gårdbutik.
Efter rundvisning hos Ditlevdals Bison Farm, kører vi mod Odense by, for at spise noget medbragt
frokost (bring selv). Derefter tager vi nogle timer i bowlingcenteret, får kastet nogle kugler og vi får
det mega skægt!
- så saml’ alle dine venner og veninder og kom med Hereford Ungdom på en super sjov og
spændende tur!
SU. d. 08.08.2018
Medbring:
- Varmt tøj
- Tøj du kan bowle i
- Madpakke og drikkevarer (Hereford Ungdom sørger for en sodavand)
Ditlevdals Bison Farm: Tokkerodvej 24, 5462 Morud
Bowlingcenteret: Rugårdsvej 46, 5000 Odense C
Pris:
Medlemmer: 100 kr.
Ikke medlemmer: 150 kr.
Venlig Hilsen
Hereford Ungdom
Bestyrelsen

Tilmelding til Stephanie Søe Pedersen:
Mobil: 53 35 89 18
Mail: steffi.pedersen@live.dk

Skriv navne, antal og hvor mange der er medlem af Hereford
Ungdom.
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Engelske betegnelser for kvægs kroppen
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Gross Hereford

Jane og Leif Gross Jensen
Kertemindevej 69, Skalkendrup
5800 Nyborg
Mobil: 28 11 12 42
Mail:leif@grosshereford.dk
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Programmet for HUS 2018
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. 7. juni
Kl. 20.00

Informationsmøde 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. 8. juni
Kl. 9.30

Hereford bedømmelser i Ring 2.

Kl. 14.30

Hereford Ungdom Show i Ring 2.

Kl. 19.00

Fælles spisning for Hereford Ungdoms medlemmer samt
præmieoverrækkelse.
Vi spiser sammen med Klub Øst og tilmelding skal derfor ske til Peter Birch på
sbhereford@gmail.com eller via sms på 20454215 senest d. 1. juni.

Lørdag d. 9. juni
Kl. 9.30-10.30

Interbreed bedømmelser af handyr og hundyr i Ring 1
Dømmes af Josh Dowbiggin

Kl. 13.00

Mal på et Hereford dyr - vi har taget fingermaling med. Så kom og sæt dit
aftryk eller hvad du end ønsker at tegne på Hereford dyret.

Kl. 15.30-16.15

Interbreed bedømmelser af bedste besætning Ring 1
Dømmes af Josh Dowbiggin

Kl. 9.00-18.00

Josh Dowbiggin vil være på dyrskue pladsen det meste af dagen, hvis man
kunne tænke sig en snak med en, der lever af at arbejde med genetik inden
for bl.a. Hereford kvæg eller hvis man har spørgsmål til bedømmelsen af ens
dyr eller ønsker yderligere kommentarer er man velkommen til at opsøge
ham. Vi vil gerne hjælpe med oversættelse.

Søndag d. 10. juli
Kl. 9.30-10.30

Mønstringskonkurrence for alle kødkvægs racer i Ring 1.

Kl. 16.00

Tak for i år. Håber vi ses næste år 
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Årets dommer – Engelske Josh Dowbiggin
Mr Josh Dowbiggin
Woodend Farm
High Lane
Salterforth
Barnoldswick
Lancashire
BB18 5SN
Mobil: 07447 412123
Email: joshdowbiggin@outlook.com

Baggrund
Min familie kommer oprindelig fra mælkekvægsbesætninger – alle mine bedsteforældre har enten
ejet eller arbejdet på mælkekvægsbesætninger i distriktet Craven tæt på Lancashire/Yorkshire
grænsen. Jeg har tilbragt utallige timer på min bedstefar Alans mælkekvægsbesætning, hvilket
resulterede i at jeg blev besat af køer! Jeg købte min første Hereford, da jeg var 14 år gammel og
grundlagde Ghyll Beck Hereford besætning. Køerne var hos min onkels mælkekvægsbesætning i
Lancashire. I 2013 rejste jeg til Harvie Ranching i Canada og arbejdede med deres avlsbesætning
på 400 moderdyr. Da jeg var kommet hjem til England igen, solgte jeg min besætning og startede
Ghyll Beck Hereford Stud - en forretning som udelukkende forsynede Europæiske Hereford avlere
med frossen genetik fra hele verdenen i form af sæd og embryoner. Jeg arbejder også tæt
sammen med PJ Budler fra thecattlemarket.net og har arbejdet for talrige Hereford besætninger
inklusiv Romany Poll Herefords (Skotland) og Moorside Polled Herefords (England). Nu styrer jeg
Ghyll Beck Hereford Stud, hvor jeg håber at genskabe den samme forretningsmodel med fokus på
Angus genetik fra udlandet. Udover markedsføring af genetik, arrangerer og styrer jeg den årlige
aktion, Designer Genes Hereford Sale, i Shrewsbury, England.
Karriere højdepunkter









Kåret af magasinet Farmers Weekly som årets Landbrugsstudent i 2017
Ambassadør hos Love Britisk Food
Månedlig klummeskriver hos magasinet Farmers Weekly
Godkendt som dommer i Hereford Cattle Society
Modtaget stipendiumet: Harper Adams Club Final Year Scholarship 2017/18
Aktiv i udvikling af Britisk Hereford Ungdom og Aberdeen Angus Ungdom
Designer Genes Hereford Sale blev den aktion med den højest gennemsnitlige Hereford
pris i Storbritanniens historie to år i træk.
Aktionen Designer Genes Hereford Sale er indehaver af top 3 for højeste priser opnået ved
salg af Hereford hundyr på aktion i Storbritannien.
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Dømmer til talrige Hereford-shows i Storbritannien, herunder Anglesey, Minsterley,
Ryedale, Great Eccleston, Emley og NEHBA.
Dommer ved Devon County Show i 2018.
Grundlagt egen fåreproduktion i 2016 ved brug af Easy Care genetik.

Fremtidige planer
I sommeren 2018 bliver jeg færdig uddannet fra Harper Adams University. Efter 4 års landbrugs
studier, vil jeg blive en del af landbrugsteamet hos Co-op Food. Co-op er den største
konventionelle detailhandel i Storbritannien og er samtidig den eneste detailhandel der sælger
100% Britisk kød i alle deres butikker. Jeg planlægger samtidig at fortsætte min genetik forretning
samt viderebygge på dens portefølje med stambogsførte kvæg i Storbritannien. Mit mål på sigt er
at købe min egen gård og starte min egen avlsbesætning.
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En stor TAK til alle vores sponsorer!
Hovedsponsor: Kverneland
Danish Crown
Slagter Lund
Land og Fritid, Tølløse
Bakkegård Hereford, Hanne og Poul Kristiansen
Markeslevgaard, Mikkel Christiansen
Blake Farmservice, Søren Blake
Net-Op A/S
Enghavens Hereford, Henning og Annette Jensen
Woodland Hereford, Lene og Anders Mortensen
Michael Ingerslev, Ingerslev Hereford og Angus
Hereford by Brems, Klaus Brems
Enemærkegaards Hereford, Benny og Susanne Arends
Venture Hereford & Angus, Simon Johansen
Hazel Hereford, Lisa og Lars Aarby
Højris Hereford, Christian Højris
Mandix Hereford, Kaj Jespersen
Gross Hereford, Jane og Leif Gross Jensen
Gårdbutikken Trekløver
Rosa Danica
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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 2018 er tilmeldt konkurrencen og
præmien er i år to strå efter den australske tyr Valma Landslide VALL003.
Vinderen står selv for omkostninger til Viking Genetics.

Valma Landslide VALL003

Sæden er sponsoret af:
Woodland 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.
Kat. 1

Josephine Mortensen, Jyderupvej 23, 4560 Vig
CHR 6754200526
Navn Woodland Night Manager MasterC
526N
Far
Woodland Mastercard M480
Mor Holy Pearl of Woodland
MF
Mara Bastian

Kat. 2

87250-484
Markeslev Nimbus
Fisher 1 Jaguar
Markeslev Gaby 1
HPC Fire ET

Født: 29-07-2017

S-indeks: 115

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

Kat. 4

S-indeks

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

Kat. 3

Født: 04-08-2017

76681-00256
Moselys Noble Neutron
Roost 1 Hannibal
Vejmosegård Nikoline
Knudstruplund Hasse

Født: 09-05-2017

S-indeks 108

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

13420-00227
Enemærkegaards Napoleon
AL 10Y Hometown Big Bang 7M
Skovlundegård Else
CCR 57G Stamina ET 199S

Født: 26-03-2017

S-indeks: 109
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Juniortyre 15-20 mdr.
Kat. 5

Stephanie Søe Pedersen, Karensmindevej 9, 3. tv, 4300 Holbæk
CHR
Navn
Far
Mor
MF

Kat. 6

Født: 27-02-2017

S-indeks: 124
117

Mike Brems, Lindvedvej 36, 5260 Odense SØ
CHR
Navn
Far
Mor
MF

Kat. 7

45392-276
Åland Napoleon
Fisher 1 Jaguar J347
Åland Katrine
Gouldingpoll 1 Superduty

67542-00507
Woodland Navigator Spark 507N
Woodland Spartacus ET
Hawaii Pearl of Woodland
NBG 69T The Wonderer 36R ET
3W

Født:
15.02.2017

S-indeks

Christoffer Mortensen, Gl. Jernbanevej 12, 1. TV, 2500 Valby
CHR 67542-00505
Navn Woodland Newsfeeder Hat-Trick
505N
Far
Woodland Hat-Trick
Mor Gossip Queen of Woodland
MF
Woodland Domino

Født: 21-01-2017

S-indeks

Kviekalve 7-12 mdr.
Kat. 8

Mathias Toftegaard, Brønshøjvej 73, 2. tv., 2700 Brønshøj
CHR 67542-00531
Født: 17-09-2017
Navn Woodland Nikita Queen Game Day
531N
Far
Woodland Game Day
Mor Delphi Queen of Woodland
MF
Lindgaard Napolion 359

Kat. 9

S-indeks:

Stephanie Søe Pedersen, Karensmindevej 9, 3. tv, 4300 Holbæk
CHR
Navn
Far
Mor
MF

87250-00490
Markeslevgaard Bounty 56
Romany 1 Lawbreaker RE L 23
Markeslevgaard Bounty 36
Vokslev Eik

Født: 16-09-2017

S-indeks:
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Kat. 10

Mike Brems, Lindvedvej 36, 5260 Odense SØ
CHR
Navn
Far
Mor
MF

Kat. 11

Far
Mor
MF

S-indeks:

67542-00520
Woodland Naphire Brosia FastT
ET 520N
JC 743 FAST TIME 1SZ
Moeskær Ambrosia 1313
Moeskær Keyman 1003 - ET

Født: 26-05-2017

S-indeks

Josephine Mortensen, Jyderupvej 23, 4560 Vig
CHR
Navn
Far
Mor
MF

Kat. 13

Født:
21.07.17

Christoffer Mortensen, Gl. Jernbanevej 12, 1. TV, 2500 Valby
CHR
Navn

Kat. 12

67542-00525
Woodland Netflix Queen
Mastercard 525N
Woodland Mastercard M480
Inflame Queen of Woodland
Moeskær Mercury 1327

67542-00519
Woodland Nifty Brosia Fast Time
ET 519N
JC 743 FAST TIME 1SZ
Moeskær Ambrosia 1313
Moeskær Keyman 1003 - ET

Født: 23-05-2017

S-indeks

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

69957-01585
Moeskær Ripley 1585
Moeskær On Fire 1483
Moeskær Ripley 1333
CCR 57G Stamina ET 199S

Født: 14-05-2017

S-indeks
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Kviekalve 13-14 mdr.
Kat. 14

Louise Madsen, Sibirien 6, 4863 Eskilstrup
CHR
Navn
Far
Mor
MF

Kat. 15

Far
Mor
MF

13420-00231
Enemærkegaards Novice
Bare Mr You Tube 4Y
Enemærkegaards Kimmie
Smh Eliot 28E

Født: 08-04-2017

S-indeks: 102

67542-00513
Woodland Nectar Brosia Calibre
ET 513N
Days Calibre G74
Moeskær Ambrosia 1313
Moeskær Keyman 1003 - ET

Født: 02-04-2017

S-indeks

Mike Brems, Lindvedvej 36, 5260 Odense SØ
CHR
Navn
Far
Mor
MF

Kat. 18

S-indeks

Christoffer Mortensen, Gl. Jernbanevej 12, 1. TV, 2500 Valby
CHR
Navn

Kat. 17

Født: 10-04-2017

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

Kat. 16

13420-00232
Enemærkegaards Noma
Enemærkegaards Laurids
Enemærkegaards Ina
Smh Eliot

67542-00511
Woodland Nubuck Brosia Calibre
ET 511N
Days Calibre G74
Moeskær Ambrosia 1313
Moeskær Keyman 1003 - ET

Født: 28-03-2017

S-indeks

Mathias Toftegaard, Brønshøjvej 73, 2. tv., 2700 Brønshøj
CHR
Navn
Far
Mor
MF

67542-00510
Woodland Nightcore Cindy Game
Day 510N
Woodland Game Day
Moeskær Cindy 1496
TDB Crossover Z400

Født: 22-03-2017

S-indeks
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Juniorkvier 15-18 mdr.
Kat. 19

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

Kat. 20

110531-00086
Højris Naja
Moeskær Pacman 1417
Højris Ingeborg
Golden Oak Fusion 3S

Født: 13-02-2017

S-indeks

Josephine Mortensen, Jyderupvej 23, 4560 Vig
CHR
Navn
Far
Mor
MF

67542-00506
Født: 24-01-2017
Woodland Nice Hair Silk Hat-Trick
506N
Woodland Hat-Trick
Europe Silk of Woodland
Woodland Casino Royal

S-indeks

Juniorkvier over 18 mdr.
Kat. 21

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

Kat. 22

Født: 15-10-2016

S-indeks: 110

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

Kat. 23

87250-460
Markeslev Fix 5
Smh Hong Kong
Markeslev Fix 2
Markeslev Extra

68787-00255
Bydamsgårdens Mille
Højris Kahlua
Dues Mary
Moeskær Beyondo

Født: 05-09-2016

S-indeks:

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

67542-00501
Mascara Queen of Woodland
Woodland Kato
Karma Queen of Woodland
Woodland Domino

Født: 02-08-2016

S-indeks
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Kat. 24

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

Kat. 25

76681-00253
Moselys Wi-Fi of Geronimo
Vadkær Geronimo
ANE
Roost 1 Tom

Født: 05-07-2016

S-indeks 100

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

82681-00480
Juelsgård Maja
Gouldingpoll 1 Superduty
Juelsgård Honey
Dorepoll 1 93N Nationwidw

Født: 15-04-2016

S-indeks: 128

Køer på 2 år med kalv
Kat. 26

Hans Have, Dommerengen 11, 3200 Helsinge
CHR
Navn
Far
Mor
MF
Kalv

Kat. 27

Født: 22-02-2016

S-indeks: 117

Født: 11-02-2018

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

Kat. 28

45392-00268
Åland Miranda
Fisher 1 Jaguar J347
Åland Katrine
Gouldingpoll 1 Superduty
Kastanjegårdens Oda

87250-00438
Markeslev Regine 15
Markeslev Igor
Markeslev Regine 10
HPC.Boulder et

Født: 30-01-2016

S-indeks: 117

Født: 04-04-2018

Josephine Mortensen, Jyderupvej 23, 4560 Vig
CHR 67542-00479
Navn Mistral Calibre of Woodland
M479 ET
Far
Days Calibre G74
Mor Diamond Silk of Woodland
MF
Lindgaard Napolion 359
Kalv Woodland Onedrive Mistral Silk
534O

Født: 18-11-2015

Født: 05-01-2018

S-indeks
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Køer over 3 år med kalv
Kat. 29

Camilla Voigt Arends, Tækkerstræde 10, 1.4, 3400 Hillerød
CHR
Navn
Far
Mor
MF
Kalv

Kat. 30

S-indeks: 94

Født: 06.03.2018

87250-00389
Markeslev Fix 3
Gouldingpoll 1 Superduty
Slyk’s Fix
Sdr Ydby Apollo
Markeslev Fix 8

Født: 08-08-2014

S-indeks: 130

Født: 14-11-2017

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

Kat. 32

Født: 02-04-2015

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

Kat. 31

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

110531-00064
Højris Ingeborg
Golden Oak Fusion 3S
Moeskær Queen 1312
Moeskær Keyman 1003-ET
Højris Otto
Højris Olga

Født: 20-10-2013

S-indeks

Født: 26-03-2018
Født: 26-03-2018

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

69957-01313
Moeskær Ambrosia 1313
Moeskær Keyman 1003 - ET
Moeskær Ambrosia 934
Stockmaster 3J
Woodland Nagasaki Brosia Game
Day 532N

Født: 12-06-2010

Født: 10-11-2017

S-indeks

25

Hereford Ungdom

Enemærkegaards Hereford
Aktiv avlsbesætning

-

Salg af avlsdyr

-

Salg af kvalitetskød

Alle vores dyr er meget rolige og omgængelige. Ring og
hør hvilke avlsdyr vi har til salg lige pt.
På billedet ses Enemærkegaards Napoleon, født 26/32017 efter AL 10Y Hometown Big Bang 7M.
Reserve Grand Champion, Efterårsskuet 2017.
Napoleon skal i 2018 bruges som vores nye avlstyr. Det
glæder vi os til at se resultatet af.
Salg af kød fra egne dyr i vores egen gårdbutik.
Ud over forskellige udskæringer, får vi lavet grillpølser,
spegepølser og bag selv leverpostejer.
Åbningstider i Gårdbutikken Enemærkegaard:
Torsdage kl. 17-19
Lørdage kl. 9-11 eller ring til Susanne og hør om vi er
hjemme. Er vi hjemme, åber vi gerne gårdbutikken.
I
løbet af året laver vi nogle åbent hus
arrangementer, bl.a. når vi lukker køerne ud.
Følg med på Facebook eller enemærkegaard.dk
Besøgende er altid velkommen i stalden, på marken
eller i gårdbutikken.

Enemærkegaards Hereford
V/Susanne & Benny Arends

Facebook: Enemærkegaards Hereford

Juliedalvej 13, Døjringe, 4180 Sorø,
Susanne: 50718405

arends@privat.dk
-

Benny: 23820060

www.enemærkegaard.dk
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BAKKEGÅRD HEREFORD
Vi startede med Hereford i 1994, men dengang var de ikke med stamtavle.
I dag har alle vores hereforddyr stamtavle. Vi har 14 moderdyr plus opdræt.
Vi bruger foldetyr når dyrene kommer på græs, ellers insemineres nogle af vores
dyr mens de er på stald.
Der sælges avlsdyr til mange forskellige besætninger og kød sælges til en meget
glad kundekreds.

Vi tager på dyrskue i Skive, Herning og Års hver år, det er rigtig familie hygge.
Det går også godt for os mange gange, hvor vi vinder, det er dejligt..
I 2017 blev det også Hereford Ungdoms Show i Herning, da vi har et barnebarn,
Ludvig på 6 år, som udstillede. Om 2 år skal vi nok regne med at vores yngste
barnebarn, Konrad på 3 år, starter op i Hereford Ungdom.
Vi har kun stor ros til de unge mennesker i HEREFORD UNGDOM..

Ludvig med hans tyr
VI SES PÅ DYRESKUERNE….
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Om vores udstillere:
Stephanie Søe Pedersen
Markeslevgaard - Hereford
Karensmindevej 9, 3. tv
Mobil: 53 35 89 18

Mit navn er Stephanie Søe Pedersen - 19 år – Jeg elsker dyrene på Markeslevgaard.
Jeg sidder i Hereford Ungdoms bestyrelsen og går ind for at vi skal have en fantastisk oplevelse - alle
sammen. Lige nu går jeg på Landbrugsskolen Sjælland afd. Høng. Jeg er i gang med at læse til EUX
landmand. EUX uddannelsen vil sige at jeg i mellem mine landbrugsfag, også går på gymnasiet. Det er rart
at have en blanding, men jeg er jo landmand, og kunne godt bruge nogle flere landbrugsfag! Jeg er i gang
med at læse til speciale i svin, og afslutter min uddannelse juni 2019. Grunden til at jeg valgte at læse og
studere om svin, er fordi at jeg hader malkekvæg. Speciale i kvæg handler om malkekvæg, og det er ikke
mig. Hereford er det eneste rigtige, som jeg forbinder med kvæg. 
Jeg er på ingen måder færdig med Hereford. 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. (tilbage i 2016)
Jeg har deltaget i dyrskuerne både i Roskilde, Holbæk og Herning. Dyrskuerne gør at 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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Mike Emil Brems
Jeg er 20 år gammel og kommer fra Fyn, næremere betegnet Odense S.
Jeg har 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. 600ha. Hvor vi
laver alt selv. Jeg har lige været i Australien, hvor jeg har lært en helt masse om Hereford, og genneralt
kødkvæg.
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 1 kvie, 3 køer, 1 tyr.
Jeg udstiller fordi det er hyggeligt, at se de andre dyr, holdt op mod ens egne, samt den hyggelige snak efter
bedømmelsen.
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Hans Have – 29 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. Efterfølgende har jeg hjulpet mine forældre
med at udstille deres Hereford, samt hjulpet andre avlere der kunne bruge en hånd.
I oktober 2017, købte min kone og jeg et mindre landbrug ved Helsinge. Det varede selvfølgelig ikke ret lang
tid, før at de første to Hereford flyttede ind, og derved var min egen besætning opstartet. Det var en
kælvekvie og en ældre ko, der heldigvis begge har fået kvier, mere heldig kan man vist ikke være når man
som ung avler gerne vil opbygge en besætning.
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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Hej 
Mit navn er Louise, jeg er 23 år og bosat på Falster sammen med min mand, vores
datter på snart 2 år og hans 2 børn. 2 Hereford kvier og 2 heste. Og omkring 800
Jersey. Jeg er født og opvokset på Lolland, på en gård, som i tidernes morgen startet
med grise og senere overgik til fede kvæg og kødkvæg. Så det må dyrene har altid
været en del af mit liv.
Jeg har dit sidste 10 år taget på dyrskuet med mine forældre som også udstiller
kødkvæg. Først Dexter og senere blev det til Hinterwälder. Da jeg fik muligheden i
februar måned, for og købe den race jeg kunne tænke mig, kørte min far og jeg op og
kigget og derefter sprang jeg til og købe 2 Hereford kvier.
Det er første år jeg selv udstiller med egne dyr, ellers har jeg de sidste mange år
hjulpet med mine forældres dyr.
Jeg valgte Hereford racen, fordi jeg de sidste år, altid har stået og kigget på
bedømmelsen, og sagt hvis jeg nogensinde fik muligheden for selv og vælge race
skulle det være HEREFORD. Fordi at jeg synes de er flotte og har et godt sind, i
forhold til nogen af de andre kødkvægs racer.
Vælge og udstille, fordi at jeg godt kan lide miljøet og nok er hvad man kan kalde
miljøskadet, når det angår dyrskuet, det er noget jeg glæder mig til og stemningen, er
helt fantastisk. At få lov til og have sine egen dyr med på skuet, er en ting jeg har
glædet mig til og opleve.
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Camilla Voigt Arends
Tækkerstræde 10, 1.sal lejl.4
3400 Hillerød
cvarends@gmail.com
Siden 2001 har Herefordkøer hørt til i mit barndomshjem. Jeg var blot 7 år gammel og der virkede
selv fire unge kvier som nogle kæmpe væsner. Siden da er både jeg og mine forældres besætning
vokset. Som barn var køer ikke lige min boldgade, og jeg søgte derfor tit væk fra gården. Da jeg i
forbindelse med min uddannelse flyttede ind i en betonklods i Odense, gik det dog for alvor op for
mig, at man kan fjerne en pige fra landet, men du kan ikke fjerne landet fra hende. Efter flere uger
i byen med næsen nede i tykke bøger, er der ikke meget der er bedre end at komme hjem på gården
og kramme en ko - gerne min egen. At være hjemme på gården, hvor man er omringet er marker og
køer, giver en dybsindig ro. Efter at jeg er flyttet hjemmefra er min interesse for dyrene vokset. Den
interesse blev også øget, da jeg i 2013 fik min egen Tiroler Grauvieh kvie i studentergave.
Min familie har deltaget på Roskilde dyrskue i over et årti, og de senere år er jeg blevet en mere
aktiv del af selve udstillingen. Sidste år havde jeg min debut som udstiller, hvilket var en stor
oplevelse. Jeg udstillede en Tiroler Grauvieh kvie, som er efter koen jeg fik i studentergave. Kvien
udstiller jeg igen i år, men nu som ko med kalv. Det har givet blod på tanden og jeg glæder mig til at
for første gang at deltage i Hereford Ungdoms showet.

Roskilde Dyrskue i 2017 udstillede jeg min Tiroler Grauvieh
kvie Mizz Lizzy.

Hilda fik jeg i studentergave i 2013. Hilda har siden fået
kvien Mizz Lizzy, som jeg udstiller på Roskilde Dyrskue.
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Slagterlund.dk
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Christoffer Mortensen – 21 år

Hereford har altid haft en stor betydning i mit liv. Jeg har fået Hereford ind med modermælken, da
jeg er tredje generation i Danmarks ældste Hereford besætning - Woodland - som i dag ejes af mine
forældre Lene og Anders Mortensen. Fra barnsben har min søster Josephine og jeg altid været med
familien i stalden og på dyrskuer. Woodland består i dag af ca. 75 dyr, heraf 30 moderdyr. Vi
udnytter Hereford’s evner som ekstensiv race, da vi har dem gående ude 365 dage om året på vore
sandede jorde, og vinterfordringen består primært af græs- og lucerneensilage.
Til dagligt læser jeg Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet på Frederiksberg. Før i tiden
hed det KVL (Kongelige Veterinære Landbohøjskole), og det er her den berygtede/berømte
universitets-bar A-vej (Acaciavej) befinder sig. Her er jeg ofte at finde med en øl i hånden, og gode
kammerater ved siden! Mit studie kan bedst beskrives som det tidligere ”Agronom”, men mest med
fokus på dyr, og sekundært fokus på planter og afgrøder. På den baggrund kan jeg også stolt sige, at
jeg er træder i min farfar Frode Mortensen’s fodspor, da han også var uddannet Agronom fra KVL.
Har du lyst til at høre mere om mit studie, så kom og hiv fat i mig!
Ved siden af studiet bidrager jeg så meget som muligt på Woodland! Jeg elsker at være på landet og
arbejdet på gården, og har de sidste år taget ansvar for mere og mere af driften af besætningen, samt
salg af dyr, såvel som embryoner og sæd.
Efter at have dimitteret fra Odsherreds Gymnasium i 2016, rejste jeg til Australien i september, for
at arbejde som mejetærsker-pilot. Efter 3 måneders høst, og over 700 timer i mejetærskeren, rejste
jeg rundt i Australien samt New Zealand og besøgte besætninger, hvor jeg ledte efter ny genetik til
Woodland. Det resulterede i en større sending embryoner, som vi spændt venter på at se kalve efter!
Herefter arbejdede jeg en måned hos GKB Cattle Co., hvor jeg lærte rigtig meget om arbejdet med
Hereford, specielt en hel del om dyrskue klargøring.
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Emma Lygaard Christiansen
Markeslevgaard Hereford
Tuse Næs Vej 37
4300 Holbæk
Mail: emma.christiansen10@gmil.com
Tlf.: 61 66 62 30

Mit navn er Emma Lygaard Christiansen, jeg er 19 år gammel og jeg er i gang med at færdigøre 3.g på
Stenhus Gymnasium i Holbæk. Jeg har sammen med min far altid haft med Hereford at gøre. Min far har
Hereford-besætningen, Markeslevgaard Hereford, som jeg altid har været en del af.
Eftersom jeg er vokset op med Hereford, har jeg sammen med min far også været på en masse dyrskuer,
hvor vi har udstillet besætningens bedste dyr. Vi udstiller dyr på Roskilde Dyrskue, Kødkvægsskue på
Nyvang, Det Sjællandske Efterårsskue i Holbæk og som noget nyt udstiller vi i år også på Landsskuet i
Herning. Jeg går altid all-in på dyrskuerne, så klargøringen og fremvisningerne af dyrene står perfekt.
❤Hereford er racen for hele familien ❤
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Mathias Toftegaard Nielsen - 22 ar.

Interessen for Hereford er kommet hen over de sidste par år. Dels fordi jeg gennem min uddannelse har
stiftet bekendtskab med de ekstensive racer grundet, at de ofte bruges til naturpleje og drift af
naturområder. Samtidig har jeg lært meget om Hereford, gennem mit bekendtskab med familien
Mortensen, som i dag ejer Woodland Hereford.
På dyrskuet vil jeg derfor også være tilknyttet Woodland Herefords stand, og jeg glæder mig meget til, at
prøve at komme i ringen. Jeg synes det er sjovt og spændene, at være på skue, specielt på grund af det
hyggelige samvær, som man finder under et dyrskue.
Til dagligt studerer jeg på Københavns Universitet, hvor jeg læser til Skov- og Landskabsingeniør. På
uddannelsen er vi hele tredje år i virksomhedspraktik. Min dagligdag foregår derfor på Dønnerup Gods, som
er beliggende på Vestsjælland. Her er jeg i praktik som skovfoged. Som Skovfoged på Dønnerup Gods står
man for den daglige ledelse af de ansatte, samt drift og planlægning af skovbruget. I tilknytning til
skovbruget plejer og drifter vi en del naturarealer ved hjælp af afgræsning med kvæg.
Ved siden af mit studie driver jeg min egen entreprenørvirksomhed. Her beskæftiger jeg mig med natur- og
landskabspleje, træfældning og hvad der nu ellers er tilknyttet branchen.

Mathias Toftegaard Nielsen
Mobil: 51254472
E-mail: mathiastn@icloud.com
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Mathilde Søe Christiansen
Markeslevgaard Hereford
Tuse Næs Vej 37
4300 Holbæk

Jeg hedder Mathilde Søe Christiansen, er lige blevet 12 år og går i 5 klasse
På Stenhus kostskole i Holbæk.
I min fritid laver jeg rigtig meget gymnastik og spiller fodbold.
Jeg bor på Markeslevgaard, på Tuse Næs ved Holbæk sammen med min mor og far.
På vores gård har vi ca. 80 Hereford dyr.
Lige siden jeg kunne gå, har jeg været med ude i stalden og hjælpe til.
Jeg har altid synes det har været sjovt at trække med kalvene.
Jeg synes det er sjovt at være på dyrskue fordi at man får en fantastisk oplevelse
sammen med dyrene og vennerne
Min største oplevelse var i 2017 hvor jeg gik med min ko og kalv alene.
Jeg har været med til mønstring for miniputter en del gange og har vundet i 2016 og 2017.
Det er 3. gang at jeg er med til Hereford ungdom show.
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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
syv år har jeg deltaget som udstiller. Showene som har været sablet på benene de sidste år har
været rigtig gode shows og har været med til at skabe et godt sammenhold mellem Hereford
Ungdoms medlemmer. Dette års Hereford Ungdoms Show bliver desværre mit sidste inden jeg
træder ind i ”de voksnes rækker” og ikke kan være med i Ungdomsafdelingen. Jeg glæder mig
derfor til at hjælpe med at gøre dette års show til en succes!
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Navn: Peter Højris Olesen.
Alder: 13 år.
Gård: Højris Hereford (som min far ejer)
Forhold: mit forhold til Hereford har jeg haft gennem hele mit liv, er opvokset med disse skønne
dyr.
Derfor udstiller jeg: for at være en del af det sammenhold der er samt jeg interessere mig for
avlen af disse dyr.
Laver til dagligt: Går i skole på Møllevangsskolen i 7.klasse i Rønnede og går til fodbold i Rønnede
IF som forsvarsspiller på U14, 1. holdet.
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Hereford by Brems
Vi er en lille avlsbesætning lokaliseret på Fyn, lige syd for Odense. Besætningen
består af 5 køer, 2 kælve kvier, og et par tyre, besætningen vokser år for år. Vi prøver
hele tiden og lave de bedste avls dyr, ved at udvælge bedste genetik blandt
udenlandske tyre. I år har vi to særdeles spændende tyre til salg, vi har kælet om dem
hele vinteren. De vil blive vist frem på det Fynske dyreskue den 15-17 juni.
Niller Eudora by Brems
Født: 20-04-17
Fødselsvægt: 42 kg.
Far. Emil Mira by Brems
12 mdr. vægt 600 kg.
Daglig til vækst 1,64kg. siden
fødsel.
Frame score 7
Niller er en meget mørk, bred, dyb
og lang tyr.
Hans mor har masser af mælk, han
er velgående, med meget tydelige
lår muskler. Han er rolig og
omgængelig og grimevant.
Kan bruges på kvier.

Ferdinand Mira by Brems
Født: 29-04-17
Fødselsvægt: 43 kg.
Far: Moeskear Pacmann
12 mdr vægt 560 kg.
Daglig tilvækst 1,55 kg siden
fødsel.
Frame score 6
Ferdinand er en kompakt,
dyb, god bred og meget
muskuløs tyr, han er
velgående og står godt på
sine ben.
Kan bruges på kvier.

Kontakt oplysninger: Klaus Brems 24 98 09 90

Mike Brems 21 37 33 84
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Navn: Kasper Højris Olesen
Alder: 11 år
Gård: Højris Hereford (som min far ejer)
Forhold: mit forhold til Hereford har jeg haft gennem hele mit liv, da jeg er opvokset med dyrene
på min fars gård i Nielstrup, mellem Haslev og Rønnede, jeg er vild med kalvene og tyrekalvene
især.
Derfor udstiller jeg: for at være en del af det sammenhold, og det er sjovt at være med år efter år.
Laver til dagligt: Jeg går i 4 klasse på møllevangsskolen i Rønnede, i min fritid spiller jeg fodbold,
Jeg står på mål på klubbens U11, 1. hold.
Når jeg slapper af, spiller jeg Fortnit og FIFA.
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Matilde Birch
Hej jeg hedder Matilde Birch. Jeg er 14 år gammel og kommer fra Stald Birch. Til hverdag går jeg i
skole i 7A. 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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Nikoline Birch
Jeg hedder Nikoline Birch. Jeg er 11 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 4A, 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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Hazel Hereford.
Venture 70 X Online 70 X
Vores helt igennem super
dejlige avlstyr, lever til fulde
op til vores store
forventninger.
De første kalve er nu kommet.
Kalvene er livskraftige og har
super udstråling. De har den
størrelse vi søger - nemlig et
snit på 40 kg.
Kom og se dem - du vil ikke
blive skuffet.

Til Salg.
Hazel Dun Nero f. 29.03.17
F. Gross Dun Kevin.
Bror til Hazel Rambo der var
Grand Champion og
Interbreed vinder i Odense og
Junior Champion på Landskuet
2017.
Står du og mangler en avlstyr
der kombinerer stil og
kødfulde så er Hazel Dun Nero
et godt bud. Han er den
perfekte beef-bull, har er dyb
og lang og så har han en
ekstrem kødfylde.
Hazel Dun Nero udstilles i Odense og Herning.

Hazel Hereford.
Lisa og Lars Aarby,
Espestok 61, Gl. Korup.
Mobil 2721 3341.
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Josephine Mortensen
22 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.
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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