Hereford Ungdomsshow 2019
+ 10 års jubilæum i Herning
Landskuet i Herning d. 4. juli - 6. juli 2019
Katalog 2019

Hereford Ungdomsshow 2018 på Roskilde Dyrskue. På billedet ses nogle af Hereford
Ungdomsmedlemmerne sammen med vores daværende dommer fra England, Josh Dowbiggin.

Forord fra formanden i Hereford Ungdom - Mike Brems
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. I år har vi prøvet nyt af, i form af vores
auktion, som er torsdag aften, dette har vi store for vending til, og håber på god opbakning!
Vi har i år fået Naja Thomsen med i bestyrelsen, Naja var med på sidelinjen sidste år,
men har i år været med 100%, Dette har hun gjort rigtig godt! Vi ser dette som en stor
fordel, da hun har mange gode bekendt skaber og evner.
Hereford Ungdoms Show 2019 bliver mit andet ungdomsshow som formand, men jeg
er desværre ikke selv deltager i år, da jeg er rejst til Canada, hvor jeg arbejder på en
farm.
Vi har ved dette års show en dommer, fra et velkendt land, idet hun er fra Canada.
Jeg glæder mig til at høre hendes bedømmelse af dyrene, og til at hun skal møde de
unge mennesker. Hun kommer med en anden viden, og måde at se på dyr, dette tror
jeg vi kan lære meget af.
Jeg håber alle møder op friske og oplagte, samt med et smil på læben. Så vi alle kan
få et godt dyrskue, jeg har i hvert fald gjort midt for at I kan have et godt show.
Slutteligt, velkommen til Hereford Ungdom Show 2019. Lad os hjælpe hinanden,
nyde dyrene og selskabet og gribe en hver mulighed for at lære til og fra sig.
Formand, Mike Brems
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Program for Hereford Ungdom Show 2019
Dette program er foreløbigt og der vil derfor kunne forekomme ændringer.
I Hereford Ungdoms stand kan du finde opdateringer for programmet og
eventuelle beskeder.

Onsdag d. 3. juli 2019
Kl. 20.00

Informationsmøde for deltager i Hereford Ungdom Show. Alle udstillere
mødes ved Hereford Ungdoms stand. Her udleveres beklædning til dem
som har bestilt, og der vil desuden være mulighed for at stille eventuelle
spørgsmål.

Torsdag d. 4. juli
Kl. 08.30 - 11.45
Kl. 12.00 – 14.00

Hereford bedømmelser i ”Den store ring”
Hereford bedømmelserne forsætter i Kødkvægs ring C

Kl. 15.30 –
Kl. 19.00
Kl. 21.00

Hereford Ungdom Show i ”Kødkvægs ring C”
Fælles spisning i Hereford teltet
Kvieauktion af Hereford Ungdom i Hereford teltet.

Fredag d. 5. juli
Kl. 14.00 – 16.00

Mønstrings konkurrence i kødkvægs ringen

Kl. 16.00
Kl.17.00

Præmieoverrækkelse
Fælles foto af Hereford Ungdom udstillerne.
Husk at have din Hereford Ungdom polo på.

Lørdag d. 6. juli
Kl. 11.00 – 12.00
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Interbreed for kødkvæg i ”Den store ring”

Kvieauktion
Torsdag d. 4 juli præsenterer Hereford Ungdom for første gang en kvieauktion. Denne foregår efter
fællesspisningen i Hereford teltet og begynder ca. kl. 21.
Auktionen afholdes som en hammerslagsauktion ved den kendte auktionarius Jakob Ravn.
Overskuddet fra kvieauktionen vil gå til at sende et dansk landshold til World Hereford Conference
2020 i New Zealand hvor der i år afholdes en holdkonkurrence for unge Hereford entusiaster.
Denne samler unge Hereford interesserede fra hele verden med henblik på at styrke deres viden og
kompetencer indenfor Herefordavl, vurdering, klargøring mv.
Vi håber at se mange glade herefordavlere støtte op om auktionen, og give fire unge herefordavlere
en unik mulighed for at tillære sig ny viden og bekendtskaber inden for Hereford verdenen.

Nordbæk Olympia 1272 – CKR 20543-00122
Olympia er er lang kvie med stærk overlinje og flotte aftegninger. Olympia er efter Normanton 1
Laertes, UK Bull of the Year 2016. Laertes er meget populær i England og i Danmark, og der er
kun få doser sæd tilbage efter Laertes i Danmark.
På morsiden er det Nordbæk Lady Bond 1372, som er efter Moeskær Bond 1406 ET og Moeskær
Tracy 1372. Moeskær Tracy 1372 har avlet godt hos Nordbæk Hereford, og hun er mor til Ko
Champion på Landskuet 2018. Olympia forventes at kunne bidrage med en avlslinje, som vil kunne
gøre gavn i mange besætninger.
Olympia er insemineret med Netherhall 1 Oz Daffy M024.
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Nordbæk Orkide 1098 - CKR 20543-00128
Orkide er en højstillet og harmonisk kvie med flotte aftegninger. Orkide er ligesom Olympia efter
den anerkendte tyr Normanton 1 Laertes. På morsiden er det Nordbæk Louise 1098, som er efter
Moeskær Bond 1406 ET og Solbakkens Cipsy.
Solbakkens Cipsy er ikke ukendt for avlere i Danmark, hun er mor til Herefordforeningens insemineringstyr Nordbæk Kenan, som avler meget sikkert.
Orkide vil avlsmæssigt bidrage med en god længde og er særligt interessant hvis man ønsker lidt
større rammer på sine dyr.
Olympia er ligeledes insemineret med Netherhall 1 Oz Daffy M024.

En stor tak skal også lyde til Woodland Hereford, som er sponsor af auktionen.
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Skrevet af Jill Harvie
Oversat af Christoffer Mortensen
Jill Harvie driver Harvie Ranching sammen med hendes mand Cole
og to døtre Tinley og Lyla, i nærheden af Olds, Alberta, Canada. Coles forældre, Ian og Marlene, er også partnere i Harvie Ranching. På
Harvie Ranching findes 250 renracede pollede Hereford og charolais.
Harvie Ranching er flittige udstillere på diverse dyrskuer i Nord
Amerika. Udover selv at være aktive udstillere fungerer Jill og Cole
ofte som dommere på diverse dyrskuer verden over - både sammen
og hver for sig. De mest bemærkelsesværdige shows Jill og Cole har
dømt er:The Breeders World, 2018 Supreme Champion of the
World, Online
· Canadian Western Agribition, Prospect Steer & Heifer Show 2018, Regina, Canada
· World Fleckvieh-Simmental Conference 2018, Fort Worth, Texas, USA
· Lyndsay Exhibition Beef Shows 2018, Lyndsay, Ontario
· Canadian Beef Congress 2018, Camrose, AB
· Canadian Western Agribition 2017, Regina, SK
· FarmFair International 2017, Edmonton, AB
· National Hereford Show, Sommet De L’Elevage 2017, France
· National Charolais Show, Simmental Show, Manitoba Ag Expo 2017, Brandon, MB
· National Charolais and Hereford Shows in Elmia, Sweden 2016
· National Hereford Calf Show, Borderway Mart, CA, United Kingdom 2016
· The 2017 “Simmental-Champion of the World”, Online
I det daglige arbejde på Harvie Ranching står Cole for dyrenes sundhed, avlsprogrammet, samt salg
og embryonprogrammet. Harvie Ranching har etableret et sæd- og emryonsalg i over 12 lande over
en lang årrække, og hvert år afholdes en auktion på tyre på ranchen. Cole har læst på Dodge City
Community College, Kansas, på et dommer stipendium, og han har også et diplom i landindvending
fra Olds College.
Jill er i det daglige ansvarlig for marketing, sociale medier og kunde kontakt hos Harvie Ranching,
samtidig med hun også hjælper til i den daglige arbejdsgang på ranchen - særligt ved dyrskuer.
Jill er ansat ved Canadian Cattlemen’s Association, hvor hun har titlen som PR-chef. Her har hun
ansvaret for at tage sig af bekymrede kunder, offentlige tillidsproblemer og for at sikre at kvægindustrien har de rette redskaber til at kommunikere effektivt omkring, hvordan kødkvæg holdes i Canada. Ydermere er Jill formand for International Stockmen’s Education og Canadian Beef Industry
Conference. Jill har en bachelor i Landbrugsøkonomi fra Olds College samt et diplom i Husdyrsvidenskab fra Guelph Universitet.
Jill udtrykker stor begejstring om at skulle dømme Hereford Ungdomsshow 2019 til juli, hvor hendes mand Cole og to døtre også vil være at finde.

14

15

Tusind tak til vores skønne sponsorer
Hovedsponsor: Entreprenør Henning Have
Land og Fritid Bjerringbro
Net-Op A/S
Vilomix
Gross Hereford, Leif og Jane Gros
Rosenkær Polled Hereford, Bent Sørensen
B.I. Hereford, Aase Ingerslev og Keld Balle
Ingerslev Hereford & Angus, Michael Ingerslev
Sønder Markens Hereford, Jens Michael
Hylke Hereford, Per W. Kristensen
Hazel Hereford, Lisa og Lars Aarby
Hereford by Brems, Lise og Klaus Brems
Markeslevgaard Hereford og Slyk’s Polled Hereford, Mikkel Christiansen
Grovvarecentret Herning Ny Mølle
Blake Farmservice, Søren Blake
Venture Hereford & Angus, Simon Johansen
Vester Hæsinge Slagterforretning
Mandix Hereford, Mette og Kaj Jespersen
Woodland Hereford, Lene og Anders Mortensen
Bakkegård Hereford, Hanne og Poul Kristiansen
Hereford Ungdom
Miljøfoder Ikast
Danish Crown
Kramp Agro
Søren Brems
Reb grimer, Jørn Bloch
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Holdinddeling
Tyrekalve 7-14 måneder
Kat. 1

Malene Mørch, 29 år. Hammerumholmvej 5B, Hammerum 7400 Herning
CHR
87250-00151
Født: 14.06.2018
S- indeks
Navn
Hazel Outstanding
Venture 70x Online
Far
Hazel Dreamgirl
Mor
Morfar Gross Dun Kevin

Kat. 2

Malene Mørch, 29 år. Hammerumholmvej 5B Hammerum 7400 Herning
CHR
74864-00144
Født: 09.05.2018
S- indeks
Navn
Hazel Online
Venture 70x Online
Far
Kragelund Julle 74
Mor
Morfar Mandix First Rambo
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Juniortyre: 15-24 måneder
Kat. 3

Peter Højris Olesen, 14 år. Slettehavevej 72, 4690 Haslev
CHR
110531–00095
Født: 26.03.2018
S- indeks
Navn
Højris Otto
Moeskær Bencher 1526
Far
Højris Ingeborg
Mor
Morfar Golden Oak Fusion 3S

Kat. 4

Kristine Bloch, 23 år, Lyngvejen 46, 9670 Løgstør
CHR
78424-02145
Født: 23.03.2018
Navn
TAMU Omega
Vokslev Ciller
Far
Nr. Blæsbjerg Hoodoo
Mor
Morfar Nr. Blæsbjerg Carlis

Kat. 5

Kat. 6
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Josephine Mortensen, 23 år. Jyderupvej 23, 4560 Vig
CHR
67542-00537
Født: 13.02.18
Navn
Woodland Ocean 11 Mastercard 537O
Woodland Mastercard M480
Far
Hawaii Pearl of Woodland
Mor
Morfar NBG 69T The Wonderer 36R ET 3W

S- indeks 120

S- indeks

Stephanie Søe Pedersen, 20 år. Karensmindevej 9, 3. tv, 4300 Holbæk
CHR
87250-00495
Født: 08.10.2017
S- indeks
Navn
Markeslev Nintendo
Mandix Liam
Far
Markeslev Caroline 10
Mor
Morfar Enemærkegaards Herbert

Seniortyre: over 24 måneder
Kat. 7

Ludvig Viborg Dahl, 7 år. Krokusparken 15, 7850 Stoholm Jyl.
CHR
67335-00240
Født: 07.04.2017 S- indeks 110
Navn
Lodsholm Dixi 240
Moeskær Tago 1501
Far
Lodsholm Diva 227
Mor
Morfar Moeskær Royal 1360

Kat. 8

Christoffer Mortensen, 22 år. Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig
CHR
67542-00505
Født: 21.01.17
S- indeks
Navn
Woodland Newsfeeder Hat-Trick 505N
Woodland Hat-Trick
Far
Gossip Queen of Woodland
Mor
Morfar Woodland Domino
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Kviekalve: 7-14 måneder
Kat. 9

Megan Brems, 19 år. Lindvedvej 36, 5260 Odense S.
CHR
112607-00036
Født: 03.12.2018
Navn
Ocean Bella by Brems
JC 743 Fast Time 1SZ
Far
Bella Mira by Brems
Mor
Morfar NBG 69T The Wondere 36R ET

Kat. 10 Josephine Mortensen, 23 år. Jyderupvej 23, 4560 Vig
CHR
67542-00558
Født: 29.10.18
Navn
Woodland Off-White Brosia Jubi ET 558O
Minlacowie Jubilant J123
Far
Moeskaer Ambrosia 1313
Mor
Morfar Moeskær Keyman 1003

S- indeks

S- indeks

Kat. 11 Christoffer Mortensen, 22 år. Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig
CHR 67542-00557
Født: 27.10.18
S- indeks
Navn Woodland Ocean 8 Brosia Jubi ET 557O
Minlacowie Jubilant J123
Far
Mor Moeskaer Ambrosia 1313
Mor- Moeskær Keyman 1003
far

Kat. 12 Malene Mørch, 29 år. Hammerumholmvej 5B, Hammerum, 7400 Herning
CHR
24436-00093
Født: 15.10.2018
S- indeks
Navn
B.I. Lady Heart
Venture 70x Heart
Far
Rosenkær Lady Sport
Mor
Morfar Gouldingpoll 1 Superduty

Kat. 13 Megan Brems, 19 år. Lindvedvej 36, 5260 Odense S.
CHR
112607-00034
Født: 19.06.2018
Navn
Olivia Isabella by Brems
Emil Mira by Brems
Far
Isabella Eudora by brems
Mor
Morfar Golden Oak Fusion 3S
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S- indeks

Kat. 14 Peter Højris Olesen, 14 år. Slettehavevej 72, 4690 Haslev
CHR 69957–01626
Født: 11.04.2018
S- indeks
Navn Moeskær Kema 1626
Moeskær On Fire
Far
Mor Moeskær Kema 1434
Mor- HF 4L beyond 36N
far

Kat. 15 Richard Andersen, 28 år, Lyngvejen 46, Næsborg 9670 Løgstør
CHR 78424-02465
Født: 07.04.2018
S- indeks 119
Navn TAMU Othilia
Vokslev Ciller
Far
Mor TAMU Vitskøl Inger
Mor- Vokslev Gordom
far
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Juniorkvier: 15-17 måneder
Kat. 16 Kristine Bloch, 23 år. Lyngvejen 46, Næsborg, 9670 Løgstør
CHR
78424-02460
Født: 02.04.2018
S- indeks 116
Navn
TAMU Olympia
Vokslev Ciller
Far
TAMU Vitskøl Gina
Mor
Morfar Vokslev Domino

Kat. 17 Kasper Højris Olesen, 12 år. Slettehavevej 72, 4690 Haslev
CHR
110531-00097
Født: 31.03.2018
S- indeks
Navn
Højris Ofelia
Moeskær Bencher 1526
Far
Højris Inge
Mor
Morfar Golden Oak Fusion 3S
Kat. 18 Maria Nygaard Jensen, 18 år. Torsmark 55, 8700 Horsens
CHR
114588-00147
Født: 05.03.2018 S- indeks
Navn
SMH Only Sally 147 O
JC 743 Fast Time 1SZ
Far
SMH Kimberley Sally 100 K
Mor
Morfar Dorepoll 1 93 N Transatlantic

Kat. 19 Camilla Liebergreen Jensen, 18 år. Nordmarksvej 5 7130 Juelsminde
CHR
114588-00145
Født: 02.03.2018
S- indeks 124
Navn
SMH Tracy 145 O
Gouldingpoll 1 Superduty
Far
SMH Tracy 118 M
Mor
Morfar Fisher 1 Jaguar
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Juniorkvier: over 17 måneder
Kat. 20 Rasmus Winther Sørensen, 23 år. Assendrupvej 12, 8732 Hovedgård
CHR
25311-00441
Født: 29.12.2017 S- indeks 107
Navn
Rosenkær Novella
Days Calibre G74
Far
Rosenkær Indiansummer
Mor
Morfar Dorepoll 1 93N Nationwide ET

Kat. 21 Mathilde Søe Christiansen, 13 år. Tuse Næs Vej 37, 4300 Holbæk
CHR
87250-00498
Født: 02.12.2017 S- indeks
Navn
Markeslev Bounty 57
Mandix Liam
Far
Markeslev Bounty 48
Mor
Morfar Enemærkegaards Herbert

Kat. 22 Christoffer Mortensen, 22 år. Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig
CHR 67542-00532
Født: 10.11.2017
S- indeks
Navn Woodland Nagasaki Brosia Game Day 532N
Woodland Game Day ET
Far
Mor Moeskaer Ambrosia 1313
Mor- Moeskær Keyman 1003
far

Kat. 23 Natascha Voigt Arends, 30 år. Absalonsgade 28A 2. sal, 4200 Slagelse
CHR
24436-00089
Født: 17.09.2017 S- indeks
Navn
B.I. New Sportline
AL 10Y Hometown Big Bang 7MA
Far
Rosenkær Ladysport
Mor
Morfar Gouldingpoll 1 Superduty

Kat. 24 Josephine Mortensen, 23 år. Jyderupvej 23, 4560 Vig
CHR
67542-00524
Født: 21.07.17
Navn
Woodland Neverland Silk Mastercard 524N
Woodland Mastercard M480
Far
Kampala Silk of Woodland
Mor
Morfar Woodland Domino
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S- indeks

Kat. 25 Christoffer Mortensen, 22 år. Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig
CHR
67542-00519
Født: 23.05.17
S- indeks
Navn
Woodland Nifty Brosia Fast Time ET 519N
JC 743 FAST TIME 1SZ
Far
Moeskaer Ambrosia 1313
Mor
Morfar Moeskær Keyman 1003
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Køer på 2 år, med kalv
Kat. 26 Rasmus Winther Sørensen, 23 år. Assendrupvej 12, 8732 Hovedgård
CHR
82681-00488
Født: 22.03.2017
S- indeks 119
Navn
Juelsgård Northstar
Gouldingpoll 1 Superduty ET
Far
Juelsgård Honey
Mor
Morfar Dorepoll 1 93N Nationwide
Kalv

Rosenkær Platini 475

Født 16.04.2019

Kat. 27 Peter Højris Olesen, 14 år. Slettehavevej 72, 4690 Haslev
CHR
110531-00086
Født: 13.02.2017
Navn
Højris Naja
Moeskær Pacman 1417
Far
Højris Ingeborg
Mor
Morfar Golden Oak Fusion 3S
Kalv

Højris Pinaja

S- indeks

Født: 01.06.2019

Køer over 3 år, med kalv
Kat. 28 Pernille Winther Sørensen, 29 år. Assendrupvej 12, 8732 Hovedgård
CHR
25311-00421
Født: 11.12.2016
S- indeks 121
Navn
Rosenkær Meke-up
AL 10Y Hometown Big Bang
Far
Rosenkær Kyra
Mor
Morfar Gouldingpoll 1 Superduty ET
Kalv

Rosenkær Princess

Født: 27.03.2019

Kat. 29 Camilla Liebergreen Jensen, 18 år. Nordmarksvej 5 7130 Juelsminde
CHR
114588-00100
Født: 05.12.2014
S- indeks 113
Navn
SMH Kimberley Sally 100 K
Dorepoll 1 93 N Transatlantic
Far
SMH Unique Sally 293 U
Mor
Morfar Harvie Jackpot 74 J
Kalv
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SMH Pandora Sally 165 P

Født 19.04.2019
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Frame Score konkurrence
Konkurrencen inkluderer alle udstillede tyre i alderen 7 – 24 mdr. i Hereford Ungdom Showet.
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 2019 er tilmeldt konkurrencen. Præmien i år er 2 valgfrie strå sæd frs Herefordforeningen.
Vinderen står selv for omkostninger til VikingGenetics.

Sæden er sponsoreret af: Hereford Ungdom
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Frame Score tabel
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Om udstillerne
Stephanie Søe Pedersen
Markeslevgaard - Hereford
Karensmindevej 9, 3. tv
Mobil: 53 35 89 18

Stephanie Søe Pedersen - 20 år
Jeg har lige afsluttet min uddannelse, hvor jeg læste til EUX landmand, på Landbrugsskolen, afd.
Høng. EUX uddannelsen vil sige at jeg i mellem mine landbrugsfag, også gik på gymnasiet. Det var
rart at have en blanding, men jeg er jo landmand, og kunne godt have brugt nogle flere landbrugsfag! Jeg læste til speciale i svin, og afsluttede min uddannelse i år, juni 2019. Grunden til at jeg
valgte at læse og studere om svin, er fordi jeg ikke ser noget godt samarbejde med malkekvæg. Speciale i kvæg omhandler 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 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.
Jeg er kommet med i Hereford Ungdom Bestyrelsen, og der føler jeg at jeg kan udnytte min viden
med mine faglige kompetencer.
Den mere praktiske del, yder jeg 100 % på dyrskuerne, med alle jer andre.
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Mathilde Søe Christiansen - 13 år.

Mathilde Søe Christiansen
Markeslevgaard Hereford

Jeg går Stenhus kostskole i Holbæk, i 6. Klasse.
I min fritid laver jeg rigtig meget gymnastik og
Tuse Næs Vej 37
hygger med mine venner og veninder.
Jeg bor på Markeslevgaard, på Tuse Næs ved
4300 Holbæk
Holbæk sammen med min mor og far.
På vores gård har vi ca. 90 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 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 4. gang at jeg er med til Hereford ungdom show.
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Peter Højris Olesen - 14 år
Jeg starter i 9.klasse efter sommerferien, på Møllevangsskolen i Rønnede.
I min fritid går jeg til fodbold i Rønnede, hvor jeg spiller både på U14 og U15 holdet.
Udover fodbold bruger jeg en masse tid, på at gå rundt blandt de dyr min far nu har (Højris Hereford).
Jeg er stor Tottenham fan.
Jeg vil gerne på EUX på Høng Landbrugsskole efter 9 klasse.
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Kasper Højris Olesen - 12 år
Jeg starter i 6 klasse på Møllevangsskolen efter sommerferien.
I min fritid spiller jeg fodbold, står både på mål og spiller i marken, derud over elsker jeg at game
med mine venner, især Fortnite og Fifa.
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Mike Emil Brems - 21 år
Jeg er 21år gammel og kommer fra Fyn, nærmere betegnet Odense S. Jeg har afsluttet min landmandsuddannelse og er rejst til Canada, hvor jeg arbejder på en større gård. På gården dyrker vi
5000 ha med hvede, raps, ærter, sojabønner og lucerne som frø høst. Når vi ikke har travlt i marken,
hjælper jeg en anden farm med ca. 800 Hereford dyr. En af Canadas største Hereford farme, som
sælger ca. 70 registrerede tyre hvert år! Jeg har selv min egen Herefordbesætning, sammen med min
far. Jeg købte min første Hereford for mine konfirmations penge tilbage i 2011. Besætningen er i
dag vokset til at vi driver 26 ha eng og vi har pt 5 Hereford køer, 3 løbe kvier, 1 kvie kalv, 1 tyre
kalv og en avlstyr. Derforuden købte vi 4 Angus kælvekvier i februar, dette gjorde vi da vi vil lave
nogle Black Baldie køer, samt vi manglede dyr. Jeg udstiller fordi det er hyggeligt, at se de andre
dyr, holdt op mod ens egne. Men har også for øje at promovere vores Hereford, overfor mulige
fremtidige kunder.
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Natascha Voigt Arends - 30 år
Natascha Voigt Arends
Absalonsgade 28A, 2 sal
4200 Slagelse
23327340
nvarends89@gmail.com

Vores besætning:
Enemærkegaards Hereford
Juliedalvej 13,
Døjringe
4180 Sorø
www.enemærkegaard.dk

Mine forældre startede deres besætning i 2001 ved købet af fire kvier. Siden er besætningen vokset
til 16 køer som er vores ønskede niveau. Siden vi købte de første kvier er min interesse for Hereford
steget meget. Efter færdiggørelsen af min uddannelse er jeg 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 otte 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 Ungdoms afdelingen. Jeg glæder mig til
dette års show og til at fejre Hereford Ungdoms jubilæum!
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Christoffer Mortensen – 22 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. 100
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 til landmand på Dalum Landbrugsskole på Fyn. Jeg har netop afsluttet et studenterforløb, hvor jeg tog både første og anden grundforløb samt første hovedforløb på blot 5 måneder.
Noget som var muligt, da jeg har taget en STX tidligere. Inden skoleopholdet, var jeg i praktik hos
HIN Agro på Orø i Isefjorden, hvor jeg var elev i marken, og desuden havde ansvaret for deres besætning på 30 ammekøer, primært bestående af Hereford. Til efteråret skal jeg i praktik i en malkekvægsbesætning i et halvt år, inden jeg skal tilbage på skole igen, og tage andet hovedforløb. Det
betyder jeg bliver udlært landmand sommeren 2020. Planen er at jeg direkte herefter læser videre til
Produktionsleder, og derefter Agrarøkonom.
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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Josephine Mortensen - 23 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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Camilla Liebergreen Jensen - 18 år
Jeg hedder Camilla Liebergreen Jensen. Jeg er 18 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 forskellige 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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Ludvig Viborg Dahl - 7år
Krokusparken 15
7850 Stoholm Jyll.
Susan tlf. 61104244
susan@overgaard.mail.dk

Jeg bor i Stoholm sammen med min mor Susan, min far Jimmi og min lillebror Konrad på 5år.
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.
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Rasmus Winther Sørensen - 23 år
Assendrupvej 12
8732 Hovedgård
Tlf. 61756107
Mail: Super.winther@hotmail.com

Mit navn er Rasmus Winther Sørensen, jeg er 23 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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Pernille Winther Sørensen - 29 år
Ranunkelvej 45
8700 Horsens
Mail: wintherpigen@live.dk
Tlf: 26 36 93 97
Mit navn er Pernille Winther Sørensen, jeg er 29 år gammel
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 Hereford-besætning. Derudover har jeg været heldig med at vinde mønstringskonkurrencer på
mange dyrskuer over de seneste år.
Min store drøm er at få min egne Hereford-dyr, og senere at kunne træde ind i min fars Herefordbesætning, 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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Maria Nygaard - 18 år
” Jeg har fundet glæden i at arbejde med Hereford”
Mit navn er Maria Nygaard, jeg er 18 år gammel og bor i Horsens sammen med mine forældre og min storesøster. Til dagligt går jeg på Horsens Gymnasium i 2.g. Min fritid bruger jeg
på at arbejde i delikatessen i Føtex og at spille håndbold. Jeg
er tilknyttet Jens-Michael Jensens gård, SønderMarkens Hereford i Glud mellem Horsens og Juelsminde, da jeg er gode
veninder med hans datter, Camilla Liebergreen Jensen. Jeg
har lært Camilla at kende gennem håndbold, hvor vi startede
som rivaler, men senere hen kom til at spille på samme hold
og har opbygget det gode venskab, som vi har i dag.
Den første gang Camilla tog mig med ud for at se køerne, var
jeg skrækslagen. Jeg kunne simpelthen ikke forstå hvordan sådan nogle store dyr, kunne være søde og rare. Men stille begyndte skrækken at forsvinde, hvor jeg hurtigt fandt ud af Hereford er en skøn race, som ikke kunne
gøre en flue fortræd. Det var her interessen for Hereford begyndte at blomstre.
Den første gang jeg var med på dyrskue, var til Landskuet i 2015, hvor jeg kiggede spændt på fra
sidelinjen, da jeg på daværende tidspunkt ikke turde hjælpe til. Den allerførste gang jeg skulle holde
en ko, var i 2016 på Landskuet, hvor Jens-Michael lige skulle noget, og tænkte ”den kan Maria sagtens håndtere”. Så der stod jeg, skrækslagen og troede at jeg om få sekunder ville blive trampet ned
af en ko. Det skete heldigvis ikke. Efter flere ganges træning sammen med Camilla og køerne, fandt
jeg ud af at der var intet at være bange for. Jeg er blevet grebet af at arbejde og passe dyrene, og
ikke mindst at få lov til at udstille på dyrskuerne. Jeg udstiller fordi jeg elsker det. Alt fra træning,
til at gøre dem klar og udstille dem på skuerne. Første gang jeg udstillede var i 2016 hvor jeg var
med Jens-Michael inde med ko med kalv. Siden dengang har jeg været med til at udstille og deltage
i mønstringskonkurrencerne.
Dyrskue er en af de ting jeg glæder mig allermest til hvert år. Ligegyldigt hvor mange ting jeg har
planlagt i løbet af et år, er det altid dyrskuerne, som jeg ser mest frem til. De bedste ting ved at være
på dyrskue er nok alle de glade mennesker og hyggen ved at gøre dyrene klar. Sammenholdet på
skuerne er godt, ikke kun i Hereford foreningen, men også på tværs af alle racerne. Hereford foreningen tager imod nye, interesserede unge som mig selv, med åbne arme. Tak for det 😊 Men når
man er med til dyrskue, vil man jo helts vinde… Jeg har dog ikke selv vundet noget endnu, men er
kommet på 2. pladsen to gange til mønstring på Østjysk Dyrskue og på 8. pladsen til mønstring på
Landskuet 2018.
Gennem de sidste år er tanken om i fremtiden at have
mine egne dyr vokset og vokset. Når jeg bliver ældre,
vil jeg gerne have mine egne Hereford, på min egen lille
gård.
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Malene Mørch - 29 år
Jeg hedder Malene Mørch og jeg er 29 år gammel. Jeg er udannet landmand og produktionsleder i
2015 og arbejder til dagligt på en stor kvæggård i Them.
De første 20 år af mit liv er jeg opvokset med Simmental. I 2007 valgte mine forældre at skifte til
Rød Angus og 2012 udstillede jeg min første Angus kvie. Det blev starten til et større socialt fællesskab på tværs af racer. Min vej til Hereford kom via det fællesskab med andre unge, - der var “et
par Hereford‘er” imellem, på den måde kom jeg med i den verden også. Jeg ejer ikke Hereford selv
hvilket gør jeg endnu ikke har haft mulighed for selv at udstille "mine egen Hereford", men i forbindelse men jeg har fået "ko venner" som ejer Hereford, har jeg i år mulighed for og være med i Hereford Ungdom Show.
På sigt når jeg engang finder min egen ejendom, vil jeg have nogle Hereford sammen med mine
Angus. Hereford er en dejlig rolig race at arbejde med, hvilket passer rigtig godt ind i min dyrskueinteresse.
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Richard Andresen - 28 år
Jeg hedder Richard Andresen og er 28år. Jeg bor i Næsborg
i Vesthimmerland. Her bor jeg sammen med min kæreste,
som har lokke mig lidt ind i det her Hereford Ungdom noget fordi hun manglede en til at trække en af sine kvier i
showet i år.
Når ellers jeg ikke hjælper hende med at passe alle de dyr
vi har til at gå herhjemme går jeg på jagt eller træner hund,
enden som træner eller med vores hund Kejser.
Jeg er uddannet Landmand i 2011 på Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk. I dag arbejder jeg som Green Keeper
på en golfbane.
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Kristine Bloch - 23 år
Jeg hedder Kristine Freundlich Bloch. Er 23 år, bor i Nordjylland.
Jeg blev faglært landmand i 2017 på Nordjyllands
landbrugsskole, Lundbæk. Jeg læste videre til produktionsleder lige bagefter. Jeg startede som fodermester
på en gård ved Nibe i april, som er meget spændene,
men også udfordrende til tider.
For et halv år siden købte jeg en ejendom sammen med
min kæreste. Der er lidt jord til med en lille sø og et
skur. Nu er jeg kommet endnu tætter hjem på mine forælder, hvor Hereforderne går. Der er plads til jeg kan
have lidt dyr hjemme og vi valgte derfor at jeg skulle
have alle de hundyr som skulle med til dyrskue i år, gående herhjemme ved mig. Det er fantastisk at
være så tæt på køerne hver dag. Vores køer har været lang tid om at blive færdig med at få kalve i år
og jeg har derfor brugt meget tid på at gå og kigge efter hvornår skal de have kalv. Det er der kommet mange sjove historier ud af.
Jeg er tilknytte TAMU Hereford på Vitskøl Kloster. Hvor der er ca. 40 Hereford moderdyr.
Jeg kom med i Hereford Ungdoms bestyrelse i 2017 og er nu næstformand i Hereford Ungdom. Det
er sjovt og spændene at være med til at lave Hereford Ungdom Show og give børn og unge en god
oplevelse sammen med Hereforderne og andre unge.
Det er første gang i mange år jeg skal udstille i Hereford Ungdom Showet. Jeg glæder mig sindssygt
meget. Især fordi der er 10 års jubilæum for Herefordungdom og 50 års Jubilæum for Herefordforeningen.
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