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NYHEDSBREV FRA HEREFORDFORENINGEN 
 
 
Hermed et nyhedsbrev vedr. Landsskuet samt andet nyt fra 
foreningen. 
 

Første info vedr. Landsskuet i Herning, 30. juni – 2. Juli 2022: 
 
Tilmelding 

Sidste tilmelding er fredag d. 20. Maj  
Tilmelding via Landsskuet hjemmeside: http://landsskuet.dk/dyreudstilling/tilmelding-af-dyr/ 
Vi håber at se nye som tidligere udstillere efter 2 års corona nedlukning. Sidst vi mødes til 
Landskuet var til Herefordforeningens 50 års jubilæum, hvortil der var stor opbakning.  
Vi glæder os til at se jer igen. 
 
Dommer 

Som dommer har vi i år fået kontakt til James Graham fra Nord 
Irland, ”Richmount Poll Herefords”, der får fornøjelsen af at 
bedømme Hereford på Landskuet 2022. 
 
Pokaler 

Husk at medbringe vundne pokaler fra sidste år - Husk at få jeres 
navn på pokalen inden aflevering. Deltager man ikke som 
udstiller på landsskuet i år, har man selv ansvaret for at 
pokalerne kommer til Herning. Afleveres senest torsdag middag i 
Herefordstanden sammen med én flaske boblevand pr. pokal. 
 
Salgslisten 

Ønsker man dyr med på salgslisten inden Herning, skal man huske at tilmelde dyr senest 
mandag d. 27. juni via Herefordforeningens hjemmeside.  
Salgslisten vil være tilgængelig i Herefordstanden under skuet. 
 
Mere info om Programmet til Landsskuet følger senere. 
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Andet Nyt….. 
 
 
NY SÆDTYR I HEREFORDFORENINGEN 
Outlaw Rubin er blevet udtaget til ny sædtyr og kan allerede nu bestilles igennem Viking. 
Stambogs nr.: 65731. – Født: 03.04.2020 

 

Afstamning:   

Far: Moeskær Pasco 1544  
Mor: Outlaw Nora 2  
Farfar: Square D Tortuga  
Mormor: Haurum Karin  

De første Rubin kalve er let fødte og fødselsvægten har  
lagt imellem 39 - 43 kg.   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

HVERV ET MEDLEM 
Hvis du er medlem af Herefordforeningen og sælger ét stambogsført Hereford han- eller 
hundyr, til én der endnu ikke er medlem af foreningen, så betaler foreningen det første 
kontingent for køber. 
 
Kontakt sekretær Aase Ingerslev for nyt medlemskab - aaseingerslev@gmail.com 
Oplys: Navn, adresse, mail og tlf. nr. 
 
 
 
 
Bestyrelsen for Herefordforeningen. 


