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Dyrskuer og længelevende køer
Når disse linjer læses er sommeren ved at være forbi, for her først i
august har der ikke været meget sommer over den. Jeg håber, vi for
afgrøder og humørets skyld har fået noget sommer i august måned.

Noget, der selv med en dårlig sommer, er som det plejer at være, er
årets mange dyrskuer. Nogle er afviklet med godt dyrskuevejr, an-
dre i møg-vejr, men fælles for dem er glæden ved at vise sine bedste
dyr for kolleger og folk fra byen. Hvor er det dejligt, at vi kan fast-
holde traditionen med de mange lokale skuer.

Årets bedste sommervejr faldt sammen med Landsskuet. Det gav et
godt udgangspunkt for optimal præsentation. Hvert år efter Lands-
skuet spørger vi os selv: ”Har vi nået toppen nu?”. Igen i år var kva-
liteten af køer bedre end vel nogensinde før, både i bredden og i
toppen, idet hele 7 køer blev tildelt 24 point, og kun 5 blev præsen-
teret for 20 eller 21 point. Besætningsgruppe-konkurrencen er no-
get helt særlig på Landsskuet og skuffede da heller ikke med 22
grupper og så tætte konkurrencer i toppen, at dommerne uddelte
en ekstra ærespræmie til fjerde-pladsen.

Som noget nyt sendte flere af TV2s regionale stationer direkte fra
bedømmelserne og fra mønstrings-konkurrencen for miniputter.
Det sidste var helt sikkert godt TV for alle, mens bedømmelserne
måske har et ”smallere” publikum.

Det sidste år har der været stor focus på længelevende køer, og jeg
er sikker på, at de køer, vi ser på skuerne, har potentiale til at blive
gamle. Jo ældre køerne bliver, jo mere tydeligt er et godt eksteriør
basis i form af rigtig gode lemmer og funktionelle yvere. Det må vi
ikke gå på kompromis med, for det er vigtigt for køer, der skal fun-
gere let i dagligdagen. Dette vil blive nogle af emnerne til efterårs-
møder 2015.

Med Årsmødet i år på Sjælland har vi været hele landet rundt si-
den en ny struktur for Dansk Holstein trådte i kraft med dannel-
sen af Dansire. Den uafhængighed af kvægavlsforeningen, men
stadig tætte samarbejde med denne, har vist sig god for at udvikle
avlsmålet og holde retning mod en bedre Holsteinko.

Jeg håber rigtig mange vil tage mod invitationen til årsmødet, – en
spændende og inspirerende dag, hvor vi fejrer Holsteinkoen og op-
nåede resultater, men I kan også være med til at diskutere og sætte
nye mål.

På gensyn i Korsør den 25. september 2015.

Kristian Nielsen

Dansk Holstein
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Landsskue med tætte dueller
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

de senere år. Så trods hårdt arbej-
de derhjemme, er lysten til nogle
dage væk fra de hjemlige opgaver.

Top-kvalitet – 
7 køer med 24 points
Dommerne Mogens Madsen og
Jørgen Knudsen var enige om en
fantastisk kvalitet, – udmøntet i,
at vi vel aldrig har brugt færre 21
points skilte end i år – kun 5 ro-
setter med 21 eller 20 points blev

stukket ud hos køerne. Kvaliteten
var i top.

Jo, naturligvis har vi før været på
et pænt antal køer med 24 po-
ints, men det der glædede i år
var, at med samme antal udstille-
de køer, var der en særdeles god
bund i holdene. Der var bedre
køer længere ned i rækkerne, og
det er en dejlig oplevelse at kun-
ne konstatere. Dommerne var

Der var for godt vejr for publi-
kum, men godt for udstillere
og afgrøderne derhjemme. Der
manglede på de første rigtig
varme dage i 2015 publikum, –
endelig skulle man ud eller til
stranden, men for os i Herning
var det varmt, – i nogle stalde
for varmt måske. Det gav også
varme med de mange dueller
om de bedste pladser, som
sjældent er set så tætte, og i alt
7 køer fik 24 points. I mange
dueller trak Stortoft gevinster-
ne, således står alle 3 Champi-
ons i Stald Stortoft, og måske i
samme forbindelse derfor selv-
følgelig også bedste besæt-
ningsgruppe. Stortoft har igen
”the Double” med bedste be-
sætningsgruppe også hos Rød
Holstein. Det var bare en super
flot Holstein-udstilling 2015.

45.265 gæster besøgte Landssku-
et, – desværre en tilbagegang i
forhold til 2014 fra 53.428 gæster
i 2014. Det er naturligvis den ny-
ankomne varme der er vores
bedste gæt. Det kan også skyldes,
at Holstein-bedømmelserne tors-
dag og fredag blev sendt på Tv2
Midt-Vest og også i andre lokal
TV2 områder. Næppe, – men det
har givet resonans, at der var TV
at følge, og efterfølgende har
mange sikkert fået kommentarer
fra familie og venner: ”Nå, vi så
dig på TV fra Landsskuet, – det
var spændende at følge”. Og fort-
sat til manges glæde, alle 4 mal-
keracer var samlet i Hal Q.
Antal tilmeldte og udstillede Hol-
stein-dyr er helt på niveau med

For tredje gang kunne Familien Kragh fra Stortoft Holstein drage hjem
med ærespræmier for både bedste Holstein og Rød Holstein
besætnings gruppe



også ganske euforiske over denne
situation.

Derby-køerne fordelte
38.400 kr. hos Holstein
I 2013 blev der tilmeldt 128 kalve
og kvier i alderen 3-15 måneder,
og de indbetalte en pulje på
38.400 kr. 20 køer fra denne
gruppe mødte efter at have kæl-
vet første gang op til kamp om en
del af denne pulje.

Modsat de fleste bedømmelser er
begge dommere her sammen om
opgaven, som ved udpegning af
bedste køer, for at sikre at alle de-
taljer er set efter i sømmene. Der
var i år en førstepræmie på
15.400 kr., og den skal jo ikke vin-
des med en lille detalje af en fejl,
som et par dommere kan vurdere
forskelligt, – men den ene af
dommerne var dog ansvarlig for
holdets afslutning.

Ved den afsluttende oprangering
holdt dommerne de sidste 5-6
køer ude til en længere vurde-
ring, og ved afslutningen vandt
Stortoft Holstein med Sid-datte-
ren 5169 foran Tiris og TLT  Hol -
stein.

Avlsforeningen Dansk Hol -
steins Legats æres præmie
til yngste gruppe køer
Efter den spændende Derby-kon-
kurrence gik det nu med forvent-
ninger videre med bedømmelsen
af de 51 1.kalvs køer, og der blev
givet mange fine kommentarer til
holdene fra de to dommere. En
af de unge køer blev ved afslut-
ningen forhøjet til 24 points, el-
lers faldt der udelukkende 22 og
23 points til ALLE 1. kalvs køer.
En meget flot præstation, – og
det var ikke fordi dommerne kan
skyldes for at være i gavehumør,
– de var retfærdige og strenge.
Ved afslutningen var de 3 bedste
oprangeret på langs af ringen, og
dommer Jørgen Knudsen fik
sammen med musik og tilskuere
taktfast støtte til udpegningen af
vinderen, en ung og smart Obser-
ver-datter fra Stortoft Holstein,
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De fem pengepræmier blev fordelt til følgende:

Ejer By Chr Far Placering Præmie kr

Stortoft Henne 44334-05169 Sid 1 15.400

Tiris Kjellerup 41412-02365 Atwood 2 9.600

TLT Holstein Lintrup 41412-02365 Numero Uno 3 5.800

Hood Holstein Løgstør 40782-07298 Braxton 4 3.800

Nyeng Holstein Hjørring 34320-02533 Windbrook 5 3.800

Avlsforeningen Dansk Holsteins legats ærespræmie til yngste gruppe 

Ejer By Chr Far Point

Stortoft Holstein Henne 116926-00012 Observer 24 SDM’s Legat

Tiris Kjellerup 41412-02330 Arden 23

Niels Nørgaard Fårup 41092-04648 Brawler 23

Stortoft Holstein Henne 44334-05169 Sid 23

Niels Nørgaard Fårup 41092-04725 Goldday 23

Tiris Kjellerup 41412-02365 Atwood 23

Raunhøj Dairy Hjortshøj 25835-02945 Bradnick 23

Holstein Derby vindere
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og hun tilkendtes efterfølgende
som eneste unge ko 24 points,
foran en Arden-datter fra Tiris og
en Brawler-datter fra Niels Nør-
gaard. I alt 7 køer i denne gruppe
tilkendtes ærespræmie, og de 3
nævnte besætninger tog yderlige-
re en ærespræmie i denne grup-
pe og overlod den sidste æres-
præmie til Raunhøj Dairy.

Th. Aarups Legats æres -
præ  mie til mellemste
gruppe
I gruppen af køer med 2 og 3
kælvninger var der mødt 76 køer
(2014: 58 køer), og de fordeltes på
7 hold. Her igen en fantastisk
kvalitet med meget velbyggede
køer med allerbedste lemmer og
malkeorganer. Mogens Madsen
fik enorm støtte til at give sin
rangering tilkende, og første og
bedste i denne gruppe, hvor der
afslutningsvis blev tilkendt 24 po-
ints til de 3 bedste køer, blev Sid-
datteren fra Stortoft Holstein, og
hende havde han også i 2014 ud-
peget som Miss Holstein. Hun
vandt i år foran en Goldsun-dat-
ter fra Gjorslev og en Marico-dat-
ter fra Per Høgh. Et kig ned ad ta-
bellen med ærespræmiemodta-
gere viser ingen helt nye navne.
Per Høgh har med køer hidtil
holdt sig meget beskedent tilbage
ved ærespræmierækken. Solbak-
ken fik et dejligt comeback efter
en række år uden Landsskue-del-
tagelse, og Lundbjerggaard hører
også til de nye udstillere med en
kort historie, men dog med ved
ærespræmieuddelingen i tidlige-
re år. Men debutant som ko-ud-

Anderstrup Holstein tog andenpladsen i besætningsgruppe -
konkurrencen

Th. Aarups Legats ærespræmie til mellemste gruppe

Ejer By Chr Far Point

Stortoft Holstein Henne 44334-04629 Sid 24 Th. Aarups Legat

Gjorslev Gods St. Heddinge 14996-011497 Goldsun 24

Per Høgh Møldrup 41815-02847 Marico 24

Anderstrup Holstein Skørping 33723-05387 Windbrook 23

Anton Hammershøj Hobro 32003-02726 D Sol 23

Raunhøj Dairy Hjortshøj 25835-02592 Selvino 23

Solbakken Agro Aabybro 37546-04258 Destry RC 23

Dueholm Skive 20294-02155 Goldsun 23

Lundbjerggaard Fårup 27364-03228 VH Sture 23

Steen Skov Aars 31220-03362 Crimson 23

Niels Nørgaard fik dejligt come-back, – bl.a. andet med ærespræmie for
trediebedste besætningsgruppe



stiller er Steen (og Kristian) Skov,
og hvad kan være bedre end at
starte med en ærespræmie (se ar-
tikel om besætningen andet-
steds). Men et kig i tabellen afslø -
rer dog også vante ærespræmie-
modtagere.

Taurus Legats Ærespræmie
– de ældste køer
De gamle køer med minimum 4
kælvninger var meget gode, – ja-
vel fremragende. 25 køer blev for-
delt efter alder i 3 hold, og der
var en god og skarp konkurrence
af køer på et jævnbyrdigt niveau.
Så højt niveau, at der uddeltes i
alt 20 rosetter med 24 og 23 po-
ints, – hvilket giver stærkt ind-
tryk af højeste kvalitet.
Det var i henseende til ydelse og
den høje eksteriør kvalitet fanta-
stisk, at der var køer med en
 dags ydelse på 55 kg eller mere
ved seneste kontrollering. Der
var køer med imponerende gen-
nemsnitsydelser på 13.000 kg
mælk og højeste ydelser på godt
14.000 kg mælk for topkøer.

Ved udpegningen af bedste ældre
ko til modtagelse af Taurus Le-
gats Ærespræmie faldt valget på
en gammel kending, Stormatic-
datteren fra Stortoft Holstein, og
hun var vel også en af køerne
med ydelsesrekord på godt
14.000 kg mælk og 1.051 kg F+P.
Mogens Madsen var meget be-
gejstret for hende, men tæt på
hende fulgte en B Goldwyn-dat-
ter fra Erik Andersen og Dami -
on-koen fra Anderstrup Holstein,
– og for disse 3 køer blev point-
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Taurus Legats Ærespræmie – de ældste køer

Ejer By Chr Far Point

Stortoft Holstein Henne 44334-02961 C Stormatic 24 Miss Holstein
Taurus Legat

Erik Andersen Kjellerup 25192-02318 B Goldwyn 24

Anderstrup Holstein Skørping 33723-04563 Damion 24

Smaakjærgaard Tjele 41183-02703 VH Halifax 23

Tiris Kjellerup 41412-01372 Manager 23

Raunhøj Dairy Hjortshøj 25835-01590 RGK Solar 23

Tronsmark Holstein Bindslev 34242-02272 L Talent 23

Højager Holstein Rødding 51814-03519 Ashlar 23

Kvaliteten blandt besætningsgrupperne var så god, at der også blev en
ærespræmie til fjerdepladsen, og her var Anton Hammershøj placeret

Oluf Bøgh tog sig af ærespræmien Happy-End med sin besætnings grup pe
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tallet forhøjet til 24 points for de-
res helt perfekte type og form.

Miss Holstein
Med den høje kvalitet var det
spændende at få de to bedste fra
hver af de 3 aldersgrupper på ba-
nen for at udpege Miss Holstein
samt ligeledes klappe på anden-
og tredje-bedste ko på Landssku-
et 2015. Jørgen Knudsen havde
den store fornøjelse, og efter en
passende tid til vurdering sam-
men med dommerkollega Mo-
gens Madsen blev Stormatic-dat-
teren 44334-02961 fra Stortoft
Holstein efterfulgt af staldkam-
meraterne Observer-datteren
116926-00012 og sidste års Miss
Holstein, – Sid-datteren 44334-
04629, hvilken usædvanlig ople-
velse for hele familien og hjælpe-
re fra Stortoft Holstein. Det var et
rørt par, Tove og Torben Kragh,
der blev gratuleret og skålet med
i rigelige mængder champagne
for så mange flotte vinderkøer.

Med denne fejring var dagens ar-
bejde i ringen til ende, og dom-
mere, gæster og udstillere kunne
se tilbage på en dag med vel den
bedste gruppe af udstillede køer
nogensinde. Dommerne havde
gjort et eminent arbejde og ud-
ført opgaven til højeste karakter
– 24 points og udstillerne kunne
trække sig tilbage til staldene og
en smule ro og forberedelser til
næste dags konkurrencer. Men
også den sædvanlige hygge på
Landsskuet.

Kviebedømmelse
På anden dag tog bedømmelsen
af kvierne fart. De 48 fremmødte
kvier var dagen forinden delt i 3
hold, og med dommerformand
Ole Nielsen og assisterende dom-
mer Andreas Døssing var et nyt
dommerhold klar til opgaverne.

De to dommere delte hvert hold i
den bedste og næstbedste halvdel
– omtrent med skillet mellem 23
og 22 points. Dommerforman-
den omrangerede 23-points-
gruppen, og den assisterende
dommer klarede 22-points grup-
pen, – med undtagelse af et en-
kelt hold, hvor de byttede roller-
ne. En meget lærerig øvelse på et
Landsskue at prøve at træde i
funktion med alle de opgaver der
er til en dommer. Ole Nielsen og
Andreas Døssing gjorde et godt
arbejde og samarbejde.

De bedste kvier fra hver af de tre
hold var kaldt i ringen til æres-
præmie, og udpegning af bedste
kvie foregik som hos køerne med
sortering til de to ærespræmie-
kvier og udpegning af en Alpine-
datter fra Niels Nørgaard som
bedste kvie foran en Atwood-dat-
ter fra Bathau Holstein som den
anden ærespræmiekvie.

Besætningsgrupperne
Fredag middag var det tid for
Holstein-køerne igen at være i
fremvisningsform. 22 besæt-
ningsgrupper mødte frem, og der
var fyldt godt op i Hal Q, hvor vi
havde hele pladsen til rådighed.

Udstillerne byder ind med en
fantastisk lyst til at være med i
konkurrencen, – både om de for-
ud anmeldte 3 eller måske 4 æres-
 præmier, men også Happy End

Kvier

Ejer By Chr Far Point

Niels Nørgaard Fårup 41092-05057 Alpine 23 Bedste kvie

Bathau Holsteins Tjele 66280-03213 Atwood 23

Besætningsgrupper

Ejer By Placering Ærespræmie

Stortoft Holstein Henne 1 Ærespræmie

Anderstrup Holstein Skørping 2 Ærespræmie

Niels Nørgaard Fårup 3 Ærespræmie

Anton Hammershøj Hobro 4 Ærespræmie

Tiris Kjellerup 5

Lundbjerggaard Fårup 6

Raunhøj Dairy Hjortshøj 7

Oluf Bøgh Hobro 8 Happy End

Hood Holstein Løgstør 9

Sydgaarden Nibe 10



ærespræmien er et trækplaster
for de besætninger, der ikke var
med i ærespræmiehøsten dagen 
i forvejen. Langsomt sorteres der
ned, og her havde dommerne
Mogens Madsen (dommerfor-
mand) og Jørgen Knudsen en
svær, men alligevel spændende.
Alle – både udstillere og domme-
re er spændte på resultatet og op-
gavens udførelse. Der må ikke ske
fejl i rangeringen, jo tættere man
kommer på toppen af oprange-
ringen. Besætningsgruppekon-
kurrencen er den ypperste kon-
kurrence og ærespræmien på
toppen den mest eftertragtede af
alle hos Holstein på Landsskuet

Med de sidste 6 besætningsgrup-
per i ringen, – og dommerne

næsten klar med deres vurdering,
– blev de opstillet på langs af rin-
gen, og på tegnet fra dommerne
om, at nu har vi vores rangering,
gav klapsalverne det tempo, som
Mogens Madsen så måtte rundt i
for at klappe på bedste. En spæn -
dende konkurrence fik sin afslut-
ning, og det blev faktisk til genta-
gelse for både Stortoft på fløjen
og Anderstrup Holstein i en tæt
dyst. På de to efterfølgende plad-
ser var der også tæt kamp om
placeringerne, og dommerne
kunne derfor tildele en ærespræ -
mie til både Niels Nørgaard og
Anton Hammershøj.

Happy-End gives til den besæt-
ningsgruppe, der uden en æres-
præmie fra dagen før på en indi-

viduel ko følger med længst tid i
ringen. I år tilfaldt denne æres-
præmie til Oluf Bøgh, og der var
således også her grund til jubel
på vej ud af ringen på en 8. plads
af alle besætningsgrupperne.

Tillykke til vindere, ærespræmie-
modtagere og alle de besætnings -
ejere, der brugte tid på at udstille
på Landsskuet. Vi har behov for
at få bekræftet kvaliteten, – og vi
skal tage bestik også af udviklin-
gen hos de bedste køer for at ret-
te på den videre færd i avlsarbej-
det på både besætningsniveau og
de tiltag, racen derudover må
gøre.

Den samlede præmieliste kan ses
på www.danskholstein.dk sam-
men med en række billeder  på
Facebook.
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Alle dommerne gjorde et særdeles godt arbejde
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Ærespræmie og 24 points til nr. 25192-02318 (B
Goldwyn) fra Erik Andersen, Kjellerup

Landsskuets ærespræmiekøer – Dansk Holstein

Miss Holstein og Taurus Legats Ærespræmie og 24 points til
nr. 44334-02961 (C Stormatic) fra Stortoft Holstein, Henne

Th. Aarups Legats Ærespræmie og 24 points til nr.
44334-04629 (Sid) fra Stortoft Holstein, Henne

SDM Legats Ærespræmie og 24 points til nr.116926-
00012 (Observer) fra Stortoft Holstein, Henne

Ærespræmie og 24 points til nr. 14996-11497
(Goldsun) fra Gjorslev Gods, St. Heddinge

Ærespræmie og 24 points til nr. 33723-04563
(Damion) fra Anderstrup Holstein, Skørping
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Ærespræmie og 23 points til nr. 41183-02703 (VH
Halifax) fra Smaakjærgaard, Tjele

Ærespræmie og 23 points til nr. 25835-01590 (RGK
Solar) fra Raunhøj Dairy, Hjortshøj

Ærespræmie og 23 points til nr. 51814-03519
(Ashlar) fra Højager Holstein, Rødding

Ærespræmie og 24 points til nr. 41815-02847
(Marico) fra Per Høgh, Møldrup

Ærespræmie og 23 points til nr. 34242-02272 ( L
Talent) fra Tronsmark Holstein, Bindslev

Ærespræmie og 23 points til nr. 41412-01372
(Manager) fra Tiris, Kjellerup
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Ærespræmie og 23 points til nr. 27364-03228 (VH
Sture) fra Lundbjerggaard, Fårup

Ærespræmie og 23 points til nr. 37546-04258
(Destry RC) fra Solbakken Agro, Aabybro

Ærespræmie og 23 points til nr. 33723-05387
(Windbrook) fra Anderstrup Holstein, Skørping

Ærespræmie og 23 points til nr. 25835-02592
(Selvino) fra Raunhøj Dairy, Hjortshøj

Ærespræmie og 23 points til nr. 32003-02726 (D
Sol) fra Anton Hammershøj, Hobro

Ærespræmie og 23 points til nr. 20294-02155
(Goldsun) fra Dueholm, Skive
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Ærespræmie og 23 points til nr. 41412-02330
(Arden) fra Tiris, Kjellerup

Ærespræmie og 23 points til nr. 44334-05169 (Sid)
fra Stortoft Holstein, Henne

Ærespræmie og 23 points til nr. 41412-02365
(Atwood) fra Tiris, Kjellerup

Ærespræmie og 23 points til nr. 41092-04648
(Brawler) fra Niels Nørgaard, Fårup

Ærespræmie og 23 points til nr. 31220-03362
(Crimson) fra Steen Skov, Aars

Ærespræmie og 23 points til nr. 41092-04725
(Goldday) fra Niels Nørgaard, Fårup
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Ærespræmie og 23 points til nr. 25835-02945
(Bradnick) fra Raunhøj Dairy, Hjortshøj

Ærespræmie og 23 points til nr. 66280-03213
(Atwood) fra Bathau Holsteins, Tjele

Bedste kvie, ærespræmie og 23 points til nr. 41092-
05057 (Alpine) fra Niels Nørgaard, Fårup

Vi ses på Landsskuet 2016
30. juni – 2. juli





Det var en stor ære at få  invita -
tio nen til at være dommer for
Holstein på Landsskuet tilbage
i 2014. Der skulle dog lidt be-
tænkningstid til, inden jeg sag-
de ja-tak til opgaven, da det
umiddelbart virkede som en
stor opgave. Jeg har fungeret
som dommer og afkomsinspek-
tør ved såvel RDM som Jersey
gennem flere år, men som min
datter sagde til mig: ”Far, du
har godt af at komme ud af din
comfort-zone”.

Landskuet er noget helt
særligt
Det er altid meget specielt at væ -
re dommer på Landsskuet, da det
er her de allerbedste dyr fra det
meste af landet stiller op. Kvalite-
ten er helt i top og forskellene på
dyrene ofte meget små. Tilmed er
der en helt speciel stemning
blandt udstillere og arrangører,
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Ud af min comfort-zone
Af dommer Mogens Madsen, Landsskuet 2014 og 2015

og det er en stor fornøjelse at væ -
re en del af fællesskabet gennem
de tre dyrskuedage.

Som dommer påtager man sig et
stort ansvar. Først og fremmest
overfor udstillerne, da de lægger
store ressourcer i udstillingen.
Det koster mange penge, og der
går mange timers arbejde med at
gøre dyrene klar. Derudover har
man også et ansvar overfor racen,
da bedømmelsen skal være i
overensstemmelse med racens
avlsmål. Endelig har man også et
ansvar overfor Landsskuet, der
forventer, at bedømmelsen er så
korrekt som mulig, så ærespræ -
mi erne fordeles rigtigt.

Landsskuet 2015
Programmet for bedømmelsen
var godt tilrettelagt, og det hele
skred fremad som planlagt. Tids-
planen kunne fint overholdes –
ved nogle hold var vi endda fær-
dige lidt før planlagt. Holdene var
pænt store, og ringens størrelse
passede fint hertil. Min eneste
anke i forbindelse med holdop-
delingen er, at Derby-køerne nok
burde opdeles i hold efter alder,
og så laves en finale med de bed-
ste fra hvert hold, da de yngste
køer let ”drukner” blandt de æl-
dre.
Jeg har masser af ros til ringper-
sonalet for god hjælp med opstil-
ling af dyr og udfyldelse af be-
dømmelsesskemaer m.v. Det er
en stor fornøjelse at opleve, at de
ting bare bliver gjort.
Det er helt fantastisk at opleve
den professionalisme, som møn-

strere af Holstein optræder med.
De har i den grad øje på både ko
og dommer, og alle dyr er meget
veltrænede i grime. Alt dette er
med til, at man som dommer har
mulighed for at se koen rigtigt
an. Det er også rart, at når en ko
er peget ud, så bliver den hurtigt
trukket på plads i rækken. En stor
fornøjelse er det også at se de
mange unge og engagerede men-
nesker, der deltager som møn-
strere.

Dyr af super-høj kvalitet
Som min tidligere kollega Erik
Hansen sagde til mig sidste år:
”Jeg vil håbe, at du får en sikker
fløjko i første hold, så skal det
nok gå for dig”. Det fik jeg både i
år og sidste år. For mig – og sik-
kert også for andre dommere – er
det lettest at bedømme gode kø -
er. På Landsskuet kommer udstil-
lerne kun med gode køer, og selv
prima køer må ofte lidt ned i
rækken.
Mange hold bestod af meget ens-
artede køer og køer med en sær-
deles god krop og prima lemmer
og malkeorganer. Med hensyn til
type oplevede jeg lidt mere for-
skellighed, specielt i de unge
hold, men det er jo også naturligt
nok, da de skal have tid til at ud-
vikle sig. Vinderkoen hos de unge
køer fremviste yver og lemmer af
meget høj karat og fik 24 points –
senere blev hun velfortjent Reser-
ve Miss Holstein. Køerne i 2. og 3.
laktation var af meget høj stan-
dard, og de tre bedste, som fik 24
points, vil stå klart for os længe.
En knap så stor, men en meget

Mogens Madsen i en vant rolle, –
også hos Holstein
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De 3 Holstein-vindere, som også udgjorde bedste Holstein besætningsgruppe fra Stortoft Holstein bliver
beundret af dommerne sammen med familie og hjælpere

imponerende afdeling med ældre
køer står for mig som noget helt
særligt. Kvaliteten var i år endnu
bedre end i 2014. Mange tidligere
vinderkøer deltog her, langt de
fleste fik 23 points, og tre blev til-
delt 24 points. Vinderen i den
gruppe blev senere Miss Holstein.

I alt blev 7 køer tildelt 24 points –
det fortæller, at kvaliteten var
helt i top.

Besætningskonkurrencen
Besætningskonkurrencen er altid
noget helt specielt. Man ved ikke
på forhånd, hvor mange der stil-
ler op, og er køerne mon i sam-
me form som dagen før. Det var i
år imponerende, at over 20 grup-
per deltog i konkurrencen. Plad-
sen var trang, og det må se noget
rodet ud set fra tilskuernes plad-

ser. For mig som dommer er det
et fantastisk spændende arbejde,
men sikkert endnu mere  spæn -
den de for udstillerne, der alle
gerne vil vinde denne konkurren-
ce. Vi havde en flot finale med 3
perfekte køer i vindergruppen –
de var hver især helt uden fejl.
Nummer to gruppe bestod også
af prima køer, men knap så stær-
ke i type som vindergruppen. Ef-
terfølgende mange gode grupper,
så gode at fire tilkom ærespræ -
mie, og én gruppe fik Happy End.

Tak for samarbejdet
Det har været en stor fornøjelse
at være dommer. Ikke mindst og-
så fordi samarbejdet med dom-
merkollegerne Niels Erik Haahr i
2014 og Jørgen Knudsen i 2015
har fungeret rigtig godt. Vi kan
alle lide typekøer og foretrækker

den samme type. Det gør bedøm-
melsen meget strømlinet. Det
fungerer fint, at vi skiftes til at
have ansvar for at tage den ende-
lige beslutning, og det er sjæl-
dent, at vi ikke er enige om op-
rangeringen.

Kære udstillere, race og kolleger
m.v. Det har været to gode år i
ringen hos jer. Nogle er blevet
glade – meget glade, andre det
modsatte. Sådan er konkurrence.
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Rød Holstein – 
flere bemærkelsesværdige resultater
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Champion, ærespræmie 
og Engholm-pokal
Ærespræmiekampen blev indledt
med skuets bedste yver, således
at Engholm-pokalen kunne finde
sin ejermand eller -ko for det
næste år. Dueholm vandt poka-
len sidste år med en Savard-dat-
ter, og pokalen var i spil mellem
alle ærespræmiekandidaterne.
For dommeren var der en fløjko i
et af holdene af køer i 2.  lakta -
tion som tiltrak sig hans blik, og
Dirk Streefkerk kunne juble over
at vinde pokalen med sin Top-
datter.

Konkurrencen fortsatte herefter
med at udpege 5 ærespræmie-
køer, og det var en hård runde at
sortere ned til dette antal. Ende-
lig stod de 5 køer i ringens midte,
men de sidste 3 uplacerede var
bl.a. Champion og Reserve
Cham pion køerne. Dommeren
fik klaret sine vurderinger af de
fantastiske køer, og ved den af-
sluttende udpegning blev den
rødbrogede Champion super-ko-
en Lichtblick-datteren, navngivet
Marla Lichtblick Fabel, fra Raun-
høj Dairy. En enestående ko, der
tidligere har haft samme titel og
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Mor og datter blev to suveræne
Champions hos køer og kvier, –
Raunhøj var på pletten med to
fantastiske dyr. Stortoft  Hol -
stein tog The Double – igen,
idet besætningen har bedste
besætningsgruppe hos begge
Holstein racer. Kristian Sloth
og Erik Andersen havde sam-
men med Champion-koen fra
Raunhøj Dairy 3 køer, der til-
kendtes 24 points, – dermed
har Erik Andersen 24 points
rosetter fra årets Landsskue i
begge Holstein racer, – det er
en dejlig oplevelse. Niels Nør-
gaard fik med en Falster-datter
den største check i Derby-kon-
kurrencen. Den hollandske
dommer Jan Steegink var sær-
deles positiv i sine kommenta-
rer til den samlede udstilling af
Rød Holstein.

Udstillingen af rødbrogede  Hol -
stein var på samme antal som
sidste år, – 32 udstillede køer
mod 33 køer i 2014. Kvaliteten
var samlet meget høj, og der var
store buketter af roser til de ud-
stillede dyr. De røde Holsteins be-
dømmes i et samlet og afvekslen-
de program sammen med  Hol -
stein, og det giver en vis ro for ud-
stillerne, at alle Holsteins kun
skal bedømmes på to baner. I for-
bindelse med oprangeringen af
køer havde dommeren ikke blot
til opgave at rangere køerne, der
skulle også udpeges ærespræmie-
kandidater samt kandidater til
Engholm-pokalen, der skulle til-
deles til bedste yver.

Tre glade derby-vindere hos Rød Holstein

Ærespræmier og pokal hos Rød Holstein

Ejer By Chr Far Point

Raunhøj Dairy Hjortshøj57220-02622 Lichtblick 24 Ærespræmie Champion

Kristian Sloth Lemvig 56093-02204 Destry RC 24 Ærespræmie Reserve Champion

Erik Andersen Kjellerup 25192-02522 Sahara 24 Ærespræmie

Stortoft HolsteinHenne 44874-00725 L Talent 23 Ærespræmie

Niels Nørgaard Fårup 41092-04569 Falster 23 Ærespræmie

Dirk Streefkerk Tarm 43519-03270 Top 23 Engholm Pokal – Bedste yver
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tilmed været Danmarks smukke-
ste malkeko. Som Reserve Cham-
pion blev der klappet på Destry
RC-datteren fra Kristian Sloth, og
på den ærefulde tredieplads stod
så Erik Andersen med en Sahara-
datter. De 3 nævnte køer fik 24
points, og da Erik Andersen alle-
rede havde hentet en 24  point -
roset hos Holstein, kan han som
eneste udstiller i 2015 glædes
over en sådan præstation i begge
Holstein-kulører. Godt arbejde
derhjemme i stalden med frem-
bringelse af gode køer. Og det var
hermed klart, at Raunhøj Dairy
og Kristian Sloth skulle vise Rød
Holstein farver i konkurrencen
om Danmarks Smukkeste malke-
ko.
I kviekonkurrencen var der gode
kandidater, og i denne konkur-
rence med kun 1 ærespræmie til
bedste kvie tilfaldt denne en Tex-
as-datter fra Raunhøj Dairy. En
særlig tilføjelse er her på sin
plads. Denne meget store, men
fantastisk velbyggede kvie havde

nok kun sin egen størrelse som
konkurrent til titlen. Hun er til-
lagt på Grand Champion-koen
Marla Lichtblick Fabel, og hendes
eksteriørmæssige kvaliteter er
derfor ikke langt borte at hente.
Det er et fantastisk par og en lige
så fantastisk præstation at opnå
på et Landsskue. Fantastisk hvad
de kan fremtrylle af topdyr i be-
sætningen hos familien Therkild-
sen, Raunhøj Dairy. Per Høgh
kunne juble over at have 2 kvier
med i udpegningen af bedste kvie
– sågar to søstre tillagt på Mariel-
la, som han købte for år tilbage
på en auktion i Tyskland. Dog
blev det ikke til ærespræmie,
men æren som anden- og tredie-
bedste DRH kvier på Landsskuet
2015.

Kviekonkurrencen og Derby-
kalvene er et par konkurrencer,

der henvender sig til ungdom-
mens deltagelse og engagement.
Adskillige er de udstillere, hvor
det er børnenes ønske eller for-
slag om at komme afsted med
kalve til deltagelse i konkurren-
cerne og være en god ”tumle-
plads” for de yngre årgange.

Derby konkurrence 
med 8.400 kr.
28 kvier var tilmeldt til Derby-
konkurrencen i 2013, og ved den
afsluttende konkurrence som 1.
kalvs køer var der mødt 8 køer
frem for at kæmpe om de 3
checks fra puljen på 8.400 kr.
Det var en meget homogen grup-
pe af meget tiltalende køer i 1.
laktation, og alle køer blev op-
rangeret fra bund til top. Sidste år
deltog Niels Nørgaard også med
en ko og opnåede en andenplads,
men i år blev det til en fløjplads
og en check på 4.200 kr. til Fal-
ster-datteren. På de efterfølgende

Ejer By Chr Far Point

Raunhøj Dairy Hjortshøj 25835-03042 Texas 23 Ærespræmie og Bedste kvie

Landsskuet 2015 blev en succes
for Per Høgh, – her præsenterer
døtrene Mia og Stine anden- og
trediebedste kvie hos Rød
Holstein



pladser til de to andre checks
fulgte en Don Juan-datter fra
Dueholm og en Top-datter fra
Stortoft Holstein.

Besætningsgrupper
Kun 3 besætningsgrupper mødte
frem til konkurrencen. Selv om
koantallet var uændret fra sidste
år, var det fordelt på flere udstil-
lere, og dermed færre udstillere
med 3 køer eller flere til denne
konkurrence. Kampen var  så -
ledes indskrænket til en dyst
mellem Borup Holstein, Kim Fa-
gerlin og Stortoft Holstein. Kvali-
teten var dog som bemærket un-
der bedømmelsen dagen forin-
den høj, og den endelige range-
ring var i et ret jævnbyrdigt felt
dog klar nok med Stortoft  Hol -
stein som bedste Besætnings-
gruppe efterfulgt af to meget
jævnbyrdige grupper, der på en
anden dag sagtens kunne byttes
rundt. Men en stor tak til de 3
udstillere for at møde frem. Dog
håber vi så på, at der vil være
nogle flere udstillere med det
nødvendige antal køer, således at
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De 3 pengepræmier blev fordelt til følgende:

Ejer By Chr Far Placering Præmie

Niels Nørgaard Fårup 41092-04569 Falster 1 Kr. 4.200

Dueholm Skive 57220-03750 Don Juan 2 Kr. 2.100

Stortoft Holstein Henne 44334-05177 Top 3 Kr. 2.100

Besætningsgrupper

Ejer By Placering

Stortoft Holstein Henne 1 Ærespræ mie

Borup Holstein Vraa 2

Kim Fagerlin Tjele 3

konkurrencen kan blive med fle-
re grupper fremadrettet.

Danmarks smukkeste
malkeko
I 1992 tog Familien Eriksen, Au-
lum, titlen Danmarks smukkeste
Malkeko med en af deres rødbro-
gede køer, i 2003 blev det Jens Bo,
Otterup, i 2004 LA-Red Holstein
(Lars Bo/Anders Levring), Gles-

borg, og efter en pause tog i 2012
Raunhøj Dairy, Hjortshøj, titlen
med årets Champion Marla  Licht -
blick Fabel, og sidste år løb  Mar -
tin Christensens ko Hosekræm-
mergaarden Bared Fantazy så
med laurbærrene og hæderen.
Det er på sin plads at ønske en
helt fantastisk smuk Jersey-ko fra
Jørn og familien Mikkelsen, Søf-
ten, tillykke med resultatet, – en
klar vinder i konkurrencen, og de
2 Holstein køer kunne med en
delt andenplads kun se til, at en
værdig konkurrent løb med titlen
i år.
Tillykke til alle udstillere med de
fine placeringer.

3 køer med 4 x Danmarks Smukkeste Malkeko. Holstein-koen Raunhøj
Nixon Pretty har været Miss Holstein i 2006, 2007, 2009 og 2011. I 2007
og 2009 var hun desuden Danmarks Smukkeste Malkeko. Her er hun
fotograferet sammen med ”naboens” Danmarks Smukkeste Malkeko
2015, – Havdal Zuma Gaia (tv) og staldkammeraten Marla Lichtblick
Fabel (th), der i 2012 blev Champion Rød Holstein og Smukkeste Malke -
ko samt Champion på seneste Landsskue. De to familier glæder sig
over deres dejlige køer, – Familien Mikkelsen med Smukkeste-koen og
Familien Therkildsen over deres livsydelses og forhenværende Smuk -
keste ko. Dejlig stemning, – men grundet økologi og ønske om ET, så
går de 2 nævnte køer – Pretty og Gaia – i det daglige sammen med de
andre Jersey-køer på Havdal, så selvfølgelig har Pretty kunnet give nog -
le staldtips til Gaia, – se det er da et godt race- og kollegasamarbejde





Reserve Champion og 24 points til nr. 56093-02204
(Destry RC) fra Kristian Sloth, Lemvig

Ærespæmie og 23 points til nr. 44874-00725 (L
Talent) fra Stortoft Holstein, Henne

Bedste yver og Engholmpokalen til nr. 43519-03270
(Top) fra Dirk Streefkerk, Tarm

Champion og 24 points til nr. 57220-02622
(Lichtblick) fra Raunhøj Dairy, Hjortshøj

Ærespræmie og 24 points til nr. 25192-02522
(Sahara) fra Erik Andersen, Kjellerup

Ærespræmie og 23 points til nr. 41092-04569
(Falster) fra Niels Nørgaard, Fårup

Landsskuets ærespræmiekøer – Dansk Rød Holstein
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Bedste kvie, ærespræmie og 23 points til 25835-
03042 (Texas) fra Raunhøj Dairy, Hjortshøj
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Årsmøde 2015 i Korsør

Program og tilmelding
se siderne 43.46



Et fantastisk Rød Holstein Landsskue
Af dommer Jan Steegink, Holland

– der i 2013 ikke var tilmeldt
Derby-konkurrencen. Og denne
DestryRC fra Kristian Sloth vandt
her og blev senere min Reserve
Champion.
I de efterfølgende klasser af 2.
kalvs og ældre køer op til ældste
klasse var der mange særdeles
gode køer. Variationer i kvalitet
forekom som følge bl.a. af  lakta -
tionsstade eller I nogle situatio-
ner balance i krop og eksteriør.
Ellers var der meget gode malke-
organer i klasserne helt op til de
ældste køer.
Til udpegningen af bedste yver
var der en hel armada af køer
med meget gode malkeorganer, –
vinderen her blev en Top-datter
far Dirk Streefkerk, – og hun var
en let vinder. Blandt  ærespræ -
miekandidaterne var der en lang
række meget velkvalificerede
køer, – og især rækken af de 3
bedste ved den afsluttende ud-
pegning var fremragende. Vi var

alle spændte, – udstillerne, ejere
og personale ved ringside og jeg
selv. Det var en spændende fina-
le, men det blev suverænt Raun-
høj Lichtblick Fabel jeg måtte
klappe som Grand Champion og
DestryRC på andenpladsen og en
tiltalende ung Sahara som tredie-
bedste. Men de var alle 3 i sær-
klasse og skulle have maksimum
24 points. Fabel er en ko vi alle
gerne vil have i stalden.

Fredag med besætnings -
konkurrence og kvier, –
samt fest
Fredag morgen lagde vi ud med
en række kalve og kvier. Jeg nød
især de små trækkere til kalvene,
– sikken glæde og koncentration
de udviste. Her var også nogle
meget tiltalende kvier, og især
ved den sidste opstilling af kvier-
ne til Champion-udpegningen
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Efter invitation til at bedømme
jeres Rød Holstein Landsskue
skulle jeg lige have planlagt mi-
ne 4 dage væk fra bedriften, –
så kom mit svar: ”Ja tak, jeg vil
meget gerne til Danmark for
anden gang som dommer”. I
har en række meget gode køer,
I har en fantastisk stemning og
sammenhold blandt udstillere,
og I forstår i løbet af de godt 3
dage, som skuet varer, at lave
det til en god oplevelse for jer
alle. Denne oplevelse er jeg
meget glad for at kunne dele
med jer, – også efter bedøm-
melsesarbejdet var afsluttet.
Jeg ser tilbage på nogle vidun-
derlige dage sammen med
Landsskue-udstillere i Her-
ning.

Bedømmelsen
Allerede de første køer i ringen
appellerede til min glæde over
gode rødbrogede køer, idet det
var køer med gode lemmer,
stærkt tilhæftede malkeorganer
og køer med god balance i krop-
pen. Det er sådanne køer, jeg selv
kan lide og prøver at avle hjem-
me i min egen stald.
Derby-holdet var et hold af unge
og 1. kalvs køer, og her var rigtig
mange spændende køer og en
dejlig række at kigge på. Og at det
så var køer med første kig som
kalve og kvier var et spændende
incitament i bedømmelsen. En
Falster-datter far Niels Nørgaard
vandt i denne konkurrence.
Det viste sig senere, at de samme
køer var sammen i et hold af 1.
kalvs køer samt yderligere en ko,

Jan Steegink nød opgaven som dommer hos Rød Holstein, og han
beundrede sin Champion og Reservechampion fra Raunhøj Dairy og
Kristian Sloth
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var jeg imponeret. Og vinderen
blev en Texas-datter på gårsda-
gens Grand Champion, – så
 Raun høj kunne med glæde forla-
de ringen med endnu en vinder.
Besætningsgrupperne kæmpede
bravt om pladserne. Det var gode
grupper med begrænsede for-
skelle, – dog skilte Stortoft-grup-
pen sig ud og blev vinder i kon-
kurrencen. Mine komplimenter
til alle udstillere af Rød Holstein
på Landsskuet.

til denne, havde jeg let ved at tak-
ke Ja til at være med her. ”What a
party”. En stor familie med mere
end 1100 deltagere med humør,
fest, dans og sang, og så et fanta-
stisk orkester til at få sat fart over
feltet.

Det har været så dejligt at deltage
i Landsskuet og opleve jeres en-
gagement og glæde ved at deltage
i de dage. Held og lykke med jeres
videre arbejde. Tak
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Min staldrundgang efter be-
dømmelserne var en meget po-
sitiv oplevelse. Jeres engage-
ment uanset placering, atmos-
færen uanset vinder eller num-
mer to og sammenholdet har
frydet mig. Og så i øvrigt også se
så mange andre dyrearter til
Landsskuet.
Nu var dagen jo næsten gået og
jeg kunne drage hjemad. Jeg
havde dog hørt om jeres Lands-
skuefest, og da jeg blev inviteret

Jens Munk Kruse overrækker med glæde checks til vinderne af Guldko Konkurrencen. Dalum Landbrugsskole
har sponseret denne konkurren ce gennem mange år

sesværdige resultater i insemi-
nerings- og kælvningsdata
samt i celletalsdata opnåede
maksimumpoints for egenska-
berne med ekstremt gode re-
sultater.

Kravene er simple, – minimum 3
laktationer skal være afsluttet og

Guldkøerne 2015
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Det var en meget flot samling
af Guldkøer, der var med i den
afsluttende konkurrence. Nok
får de ikke points som i kon-
kurrencerne om torsdagen,
men der var alligevel 3 køer
med 24 points blandt Guldko-
kandidaterne. Der var ligele-
des køer, som med bemærkel-

minimum 800 kg værdistof i gen-
nemsnitsydelse, men der er der-
efter points at fordele for NTM,
kg F+P, antal insemineringer, an-
tal levende kalve, celletal samt
endeligt oprangering i forbindel-
se med konkurrencens afslut-
ning. Koen med flest point er
Årets Guldko, og den hædres og
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sammen med de to næste køer i
opgørelsen er Dalum Landbrugs-
skole en glad sponsor for denne
konkurrence.
En fantastisk præstation for den
højestydende ko også at være
med i top som Bedste ældre ko på
skuet, køer med mellem 1 og 1,25
insemineringer pr drægtighed,
celletal for 3 køer mellem 24.000
og 71.000 og så i alt 3 køer i årets
konkurrence, der to dage forin-
den blev hædret med 24 points.
Et fantastisk flot felt, som dom-
mer ved oprangering, Ole Niel-
sen, havde at arbejde med. Alle
disse fine resultater er ingen selv-
følge, men et mangeårigt seriøst
avlsarbejde og mange dygtige
Holstein-mælkeproducenter ud-
nytter de resultater, som de tilby-
des.

Erik Andersen vinder 
med B Goldwyn-koen
Ved den endelige oprangering og
som endnu et topresultat blev
det B Goldwyn-datteren – katl.
521 – fra Erik Andersen, Peder-
strup, der kunne hyldes som en
ret suveræn vinder i Guldkokon-
kurrencen på Landsskuet 2015
med 555 samlede points foran
VH Zac-datteren fra Jens Oluf
Madsen, Faarup, og D Ole-datte-
ren fra Sydgaarden, Vokslev.

Præmierne er sponseret af Da-
lum Landbrugsskole og tilfaldt
således med følgende beløb

•3.500 kr til Erik Andersen
•2.000 kr til Jens Oluf Madsen
•1.500 kr til Sydgaarden

Gennem de senere år har vi haft
en klar fornemmelse af, at denne
konkurrence tiltrækker stor op-
mærksomhed fra  besætnings -
ejerne inden skuet. Måske lister
de en ko med, som der på for-
hånd ikke forventes en topplace-
ring til, men som er en eksteriør-
mæssigt god ko med masser af
gode resultater på ”Guldko”-
egenskaberne. Det skyldes ikke
kun en check til de tre bedste,
men også den hæder for koen og
besætningen, som følger med i
konkurrencen.
Tillykke til alle deltagerne, kæm-
pe tillykke til vinderne i konkur-
rencen og så naturligvis en meget
stor tak til Dalum Landbrugssko-
le for deres sponsorat til denne
konkurrence og i år med 7.000 kr
på sponsorchecken.
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Racens tyre
Af Mette Bech og Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Indekserne har været ganske
stabile, og der er nyheder. Der
er meget stort potentiale i tyre-
ne, – i alt 130 tyre har NTM 30
eller højere, – nogle er færdig-
brugte og andre endnu ej til
rådighed, men der er masser af
tyre at vælge bland. Bestyrel-
sen i Avlsforeningen Dansk
Holstein diskuterer med mel-
lemrum tyrenes kvalitet og om
relationen til vores sammen -
sæt ning af NTM.

I tabellen er kun toppen af de
meget lange lister vist, og listen
har en lille sektion af døtreaf-
prøvede tyre og en længere liste
af de genomisk testede tyre. Vil
du anvende tyre, hvor du har en
bedre fornemmelse af afkom-
mets evner, så kig på tyrene med
en sikker døtreafprøvning. Så har
vi jo sikkerheder fra 92-93 op til
98-99 % for ydelse og tilsvarende
højt for alle andre indekser og
med adskillige 100 døtre med i
kåring. Men du skal acceptere lidt
lavere samlet avlsværdital, NTM,
fordi ”ungdommen” har fået alt
det bedste fra flere sider med, –
men sikkerheden er 55-65 % for
mange af egenskaberne.
Ved nogle ændringer eller for-
bedringer i måden at registrere,
fra spørgeskema om malketid til
mælkemålernes data, for bedre
og sikrere indberetninger af
mange egenskaber og samtidig
udvikling af nye beregningsmeto-
der og opdateringer på samspil
(korrelationer) mellem egenska-
ber, så vil der til tider være lidt
større ændringer.

Stabilt
Ved en sammenligning af tyre
med avlsværdital ved de seneste
to kørsler, så har hovedparten af
tyrene ændret deres gNTM med
2 enheder eller mindre. VH Le-
mek holder NTM 42 uændret.
Nye tyre er med på listen, VH
Skipper og VH Bolus med henh.
NTM 41 og 39, – og bemærk at
nye tyre kan være i en alder fra
10 måneder og opad og derfor
måske ikke med sæd til rådighed.
Altså, – hvis du har egenskaber,
der meget gerne må forbedres i
din besætning, så kig på avlsvær-
ditallene sammen med din rådgi-
ver og sæt de fornuftige grænser
op, som du gerne vil have. Kom-
plette tyre findes måske ikke,
men der er mange tyre, om hvil-
ke man godt kan sige ”næsten
komplette”. VikingGenetics har
dem, andre kvægavlsforeninger
har dem, dersom du vil kigge til
hele puljen af tyre.

Få kåret dine køer
Alle er jo med i ydelseskontrol
(95 %) og får en stor mængde da-
ta den vej igennem, alle får inse-
mineret (90 %) og der indberettes

mange data i den forbindelse og
dyrlæger samt klovbeskærere le-
verer data til gavn for avl og ikke
mindst den daglige driftsledelse.
Kåring er lidt mere begrænset –
godt 40 %, og en del som led i
døtregruppebedømmelse til pri-
mært tyrenes avlsværdital. Har
du lyst at få optimeret, så er der
muligheder, – bedre overblik over
besætningens standard og måske
et fingerpeg om staldmæssige
problemer, der ”ødelægger” bene-
ne på køerne eller båsens ud-
formning kan vanskeliggøre ko-
ens bevægelser og medfølgende
skader. Kåringen er også med til
at give mulighed for at have mere
fokus på egenskaber, der betinger
længelevende køer, og dermed
bedre økonomi i  mælkeproduk -
tionen.

VH Lemek, VH Lund x VH Grafit, fra
Ladefoged I/S, Nørager, er toptyr
med NTM 42

VH Mandel-datter fra Oluf Bøgh,
Hobro

Sorter tyrene
Lav din hitliste af en gruppe af
tyre, – du kan få lige nøjagtigt
det, du ønsker i ret stor grad, og
der er mulighed for at styre uden
om en gruppe tyre med et avlsni-
veau for en egenskab, malketid,
lemmer og klove, malkeorganer
eller ydelse, som du ikke ønsker i
din besætning. Tag aktiv hand-



Racens tyre august 2015

Stb. NR Navn Født GS NTM P- Y- Sh Y- Føds.- Kælvn.- Døtre- Mastitis- Øvr.
info ind. ind. ind. ind. ind. fbh. res. sygd.

Afprøvede tyre

254478 VH Fanta 26 116 115 97 103 102 118 110 118  

253947 VH Rylen 25 122 119 94 104 111 117 101 115     

254197 VH Bentzen 25 113 111 94 100 121 100 109 107     

254732 Denim 24 113 116 94 100 108 113 112   

253548 VH Osmus 24 114 114 97 104 103 105 109 119       

253555 VH Clark 24 113 110 95 107 101 123 103 113     

253825 VH Sully 24 112 109 90 108 110 114 115 109    

253556 VH Peder 23 122 123 98 109 107 103 105 108     

253856 Bookem 23 120 117 103 120 101 101 96  

253958 VH Oil 23 114 113 93 106 99 107 115 111     

254168 VH Mandel 23 102 106 99 101 113 114 106 109    

Genomisk testede tyre

257360 VH Lemek 17/01/14 G 42 121 123 109 107 133 110 112     

257777 VH Skipper 24/09/14 G 41 123 126 107 105 110 125 113    

257823 VH Bolus 17/09/14 G 39 130 131 97 106 97 112 89      

257586 VH Solaris 17/06/14 G 39 123 123 100 110 121 106 110    

257379 VH Bernell 18/03/14 G 38 122 120 104 110 116 115 108     

257376 VH Lomee 06/03/14 G 38 110 120 114 117 107 117 117     

257760 VH Smokey 16/07/14 G 38 115 112 110 109 115 128 110     

257789 Motega 05/12/13 G 38 107 108 109 117 123 114 108  

257728 EV Jetset 04/05/14 G 37 129 128 105 101 87 118 102  

257770 VH Radium 31/08/14 G 37 125 125 107 117 105 104 113   

257790 Takeoff 12/09/13 G 37 124 125 118 95 108 113 106  

257775 VH Geller 17/09/14 G 37 118 122 110 118 111 109 115       

257397 VH Griffin 12/03/14 G 37 118 121 106 117 114 113 115       

257699 Reminder 18/12/13 G 37 115 116 119 94 109 126 106  

256606 VH Blush 24/04/13 G 37 114 115 112 110 115 124 119     

256098 Balisto 25/03/12 G 36 136 137 104 108 88 104 100  

257773 VH Bennett 07/09/14 G 36 121 122 109 111 111 120 111     

257341 Penley 28/06/13 G 36 119 120 114 105 107 116 112  

257598 VH Optio 31/05/14 G 36 118 120 109 118 123 112 107    

257814 VH Rakke 19/08/14 G 36 116 120 114 110 115 110 108    

257763 VH Bosman 28/07/14 G 35 133 135 101 103 98 110 99   

257327 VH Beiting 21/07/14 G 35 125 129 111 110 99 109 106  

256814 VH Bubba 20/03/13 G 35 126 128 108 120 116 103 117     

257762 VH Plato 26/07/14 G 35 130 126 114 104 111 106 106    

257779 VH Sherman 15/07/14 G 35 127 125 105 115 104 116 113    

257778 VH Storm 11/10/14 G 35 127 123 114 103 107 109 108     

257780 VH Faur RC 07/09/14 G 35 113 123 108 110 109 109 105     

257238 VH Cosmo 24/12/13 G 35 119 122 106 111 112 105 99    

257791 Montgomery 26/06/13 G 35 116 114 111 113 108 113 112  

257578 VH Sleeman 16/05/14 G 35 113 114 116 103 108 123 112     

257767 VH Skyfame 14/08/14 G 35 111 109 124 117 124 115 106     

257759 VH Bruce 13/07/14 G 34 127 131 103 102 96 106 106   

257290 Astonishin 15/02/13 G 34 126 128 105 103 97 114 104  

257369 VH Omaha 07/02/14 G 34 125 125 113 96 112 105 113      

257584 VH Boston 11/06/14 G 34 124 125 112 110 94 103 103   

257583 VH Buzzer 10/06/14 G 34 123 124 104 107 114 111 113     

ling sammen med dine rådgivere.
VH Bentzen, VH Sully og VH
Man del er af de afprøvede tyre
måske ikke fuldstændigt kom-
plette tyre, men det er da ganske
få egenskaber de ikke vil forbedre
i retning af velbyggede og balan-
cerede produktionskøer med god
mulighed for at skabe den hold-
bare ko. Blandt de yngre tyre pe-
ger de genomiske avlsværdital
hen mod tyre som VH Lemek
(med malketid at iagttage), VH
Solaris, VH Bernell, VH Radium
og flere, – hvis du kan acceptere
lavere avlsværdital for visse egen-
skaber, så er der en stor gruppe
at søge iblandt.
For de medlemmer, der også sø -
ger lidt udenfor VikingGenetics
tilbud af tyre, så kig både på
NTM og udenlandske lister, –
men få dem på NTM, så ved du
hvordan de matcher med det
avlsmål de nordiske mælkepro-
ducenter ønsker. Men det står frit
for at vælge de tyre, du finder til-
fredsstiller dine ønsker.

Spørgeundersøgelse
Alle mælkeproducenter med
mail-adresse tilknyttet CHR har
fået opfordring til at deltage i en
spørgeundersøgelse om avlsmål
og ønsker i den forbindelse, – en
hurtig undersøgelse at besvare, –
deltag i den. Har du ikke deltaget,
– den er i slutfasen, så gå på
www.danskholstein.dk og udfyld
den. Vi er interesseret i om dine
ønsker svarer til det, vi har be-
sluttet på nordisk plan og om vi
skal have ændret på nogle egen-
skaber. En indledende under-
søgelse på økologiske besætnin-
ger gav nogle interessante resul-
tater, derfor finder vi det vigtigt
at gå ”all over” i hele det område,
der arbejder ud fra NTM og nor-
disk avlsmål.
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  Klov- Hold- Kapa- Lem- Malke- Malke- Tempe- Be- Far Morfar Opdrætter
sundh. barh. citet mer org. tid rament dømte

 

 98 109 101 98 106 96 104 405 Fibrax Satsi Mäntylä, Finland

 111 117 102 97 99 98 98 188 D Rødding Oman Justi Hans Thysen, Skærbæk

 113 108 114 105 115 123 105 178 VH Bismark Juwel Jens Nørgaard Bentzen, Egense

102 116 113 85 107 89 108 286 Freddie N Wizard Importsæd USA

 120 115 81 104 115 86 96 579 D Onside V Exces I/S Asmussen & Kaczmarek, Rødekro

 128 116 88 119 100 101 104 171 D Cole T Lambada Hans Thysen, Skærbæk

 92 106 110 113 94 106 86 Satsi V Exces Peter Sørensen, Østervrå

 100 113 92 103 87 112 111 747 Planet V Elo Anders Ove Vestergaard, Løgstrup

109 117 117 110 115 81 117 1120 Planet Ramos Importsæd USA

 118 112 103 105 106 97 93 156 D Ole V Excel Leif Andersen, Løgumkloster

 115 112 115 94 130 109 111 2026 Man-O-Man RGK Didrik Anderstrup Holstein, Skørping

  

 114 126 114 120 107 88 97 VH Lund VH Grafit Ladefoged I/S, Nørager

 103 121 97 107 111 101 106 Sundance All In I/S Hedelund, Aalestrup

 98 117 117 112 135 100 106 Balisto S Bolton Pauli & Virpi Tirkkonen, Finland

 114 119 117 107 116 107 101 Sargeant D Obo Mads Blæsbjerg, Aulum

 109 121 115 108 121 100 110 Bube VH Salomon Martin Alstrup Kristensen, Tarm

 117 120 86 116 103 113 104 VH Leo D Orange Kærgård I/S, Løkken

 118 124 91 115 126 82 106 VH Speedo VH Osmus Erling Kildal, Grenaa

100 133 100 116 132 108 99 Multiply Yano Importsæd USA

 101 122 116 114 135 92 111 Doorman Ermes Importsæd Frankrig

 108 125 113 113 117 108 107 Rocky Bookem Anderstrup Holstein, Skørping

114 122 105 110 115 102 104 Cashcoin Facebook Importsæd USA

 111 123 97 121 107 112 98 VH Gregor VH Peder Hans Peder K. Eskildsen, Ulfborg

 106 122 108 115 113 95 89 VH Gregor VH Salomon Terhi & Pasi Valkama, Finland

104 120 101 112 131 88 107 Shotglass Aswin Importsæd Holland

 106 127 104 105 113 95 100 VH Bostrup D Orange Flemming Jørgensen, Lintrup

99 125 125 112 117 103 105 Bookem Watson Importsæd USA

 112 128 80 120 100 90 96 VH Booth D Onside Tronsmark Holstein, Bindslev

112 124 109 108 122 87 112 Platinum Shamrock Importsæd USA

 109 123 114 103 108 95 100 Offie VH Grafit Anne Leskinen, Finland

 113 112 98 119 111 100 99 VH Raven D Mason Viking Genetics

 106 119 109 113 108 100 100 Balisto G-Force Tirsvad Holstein, Brædstrup

 111 124 107 116 107 96 105 Balisto Xmas Viking Genetics

 101 124 95 104 92 98 90 VH Bynke S Ross Karolina Westlund, Sverige

 111 124 100 101 113 104 104 Picanto VH Cadiz Thomas Andreasen, Lintrup

 98 111 96 106 107 119 106 Sundance VH Francis Tronsmark Holstein, Bindslev

 101 116 99 119 115 104 106 VH Sprite D Dundee Thomas Hansen, Rødding

  102 113 115 112 116 112 112 Fageno VH Grafit Jan Nygaard Larsen, Frederikshavn

 113 120 102 108 119 116 110 VH Clark Router Michael Jensen, Hammel

108 132 108 95 128 125 108 Cashcoin Robust Importsæd USA

 115 126 93 115 120 91 104 VH Speedo VH Osmus Erling Kildal, Grenaa

 112 119 93 117 114 101 100 VH Speedo VH Cup Kærgaard I/S, Støvring

 97 119 109 110 117 112 104 Balisto Massey Anton Hammershøj, Hobro

108 122 93 113 117 89 115 Maurice Bookem Importsæd USA

 108 131 74 112 105 98 96 VH Osmus VH Black Asger Bjørn Nielsen, Aars

 115 124 125 116 120 117 93 Balisto Levi Anderstrup Holstein, Skørping

 108 114 121 92 113 101 100 VH Brilon VH Salomon I/S Rønhave, Bramming
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Et særligt Landsskue 2015
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

Erik Andersens Goldwyn-ko fik
ikke blot 24 points, men blev også
en suveræn Guldko med mange
points i ydelse, sundhed og re-
produktion.
Niels Nørgaard vendte efter nog-
le års fravær tilbage med succes,
– 3 Holstein-ærespræmier, en
Holstein tredieplads i besæt-
ningsgruppekonkurrencen samt
en Rød Holstein ærespræmie.
Dertil Derby-vinderen Rød  Hol -
stein.
Dommerarbejdet var igen en su-
veræn god oplevelse med en kva-
litet af udstillede Holsteins på
højeste niveau med i alt 10 roset-
ter med 24 points uddelt.
TV2 Midt-Vest har sendt TV i 12
timer fra Holstein-skuet.
I mønstringskonkurrencerne var
der succes’er på forskellig vis:

•Victoria Haahr Pallesen vandt
hos miniputterne, og det er 25
år efter at fader Erik Pallesen
vandt mønstringskonkurrencen
på Ungskuet
•Thomas Hansen nåede på sid-
ste år som junior at få sit vin-
dernavn på Junior-pokalen
sammen med et par af hans
brødre
•Rasmus Haugaard har nu seni-
or pokalen med sit navn 2 gan-
ge, – alle 3 brødre fra Bathau
har navne på hver en pokal
gennem årene og fader har også
vundet i 2015
•I Old Boys and Girls vandt Jør-
gen Haugaard over Christian
Pedersen, – og har således for-
nøjelsen et år frem
Vi ser frem mod nye store ople-
velser i 2016
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Når vi hen over sommeren har
reflekteret over Landsskuet for
alle Holsteins, er der en række
meget spændende oplevelser:

The Triple:
Stortoft Holstein tog alle 3 titler
for bedste køer hos Holstein, alle
3 med 24 points rosetter, – kun
sket en gang tidligere i 2012 af
Anderstrup Holstein.
Stortoft Holstein tog bedste be-
sætningsgruppe hos både  Hol -
stein og Rød Holstein, – og den
bedrift har kun familien Kragh
lavet med i alt 3 gange, – i 2011,
2014 og 2015.

The Double:
Erik Andersen fik 2 rosetter med
24 point med hjem, – en fra hver
race. I tidligere år har Stortoft
Holstein lavet samme præstation,
– op til flere gange.
Raunhøj har Champion hos Rød
Holstein med mor og datter, –
Marla Lichtblick Fabel og hendes
datter Raunhøj Texas Facination
Red.
Hos de rødbrogede kvier havde
Per Høgh Reserve Champion og
trediebedste kvie med 2 halv-
søstre ud af Mariella.

Andre oplevelser
Avlsforeningsområdet Midt-Øst
Holstein tog i alt 12 ærespræmier
hos Holstein og 4 hos Rød  Hol -
stein.
Torben Kragh tog sammen med
familien 5 Holstein og 2 Rød Hol-
stein ærespræmier med hjem til
Stortoft Holstein, og dertil bedste
Derby-check.

Et særligt Lands skue
kan også be tyde, at
vinderen bæres i
”Guld stol” ud til bu -
ret med vand over ris -
ling, – og det var
koldt brusebad
Torben Kragh måtte
lægge krop til.
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Mønstring – Landsskuet 2015
Af avlsrådgiver Jan Hinrichsen, Koordinator for ungdomsforeningerne

mønstringen var af særdeles høj
kvalitet. Hovedparten af deltager-
ne var meget erfarne mønstrere
og har efterhånden været med i
mange år. Dommer Ole Nielsen

rangerede deltagerne, og vinde-
ren blev Jørgen Haugaard fra
Bathau Holstein foran de sidste
to års vinder, kvægbrugsleder
Christian Pedersen fra Gjorslev

Traditionen tro blev der af-
holdt Danmarksmesterskab i
mønstring på Landsskuet igen i
år. Der blev svedt og kæmpet
bravt i de forskellige alders-
grupper, og allerede torsdag
var der konkurrence for Old
boys and girls. I den ”ældre”
klasse var det sidste års junior-
og seniordommer, Ole Nielsen,
der tog sig af miniputter og
Old boys and girls. Til Dan-
marksmesterskabet for junio-
rer og seniorer var det britiske
Izzy Whittaker, som tog sig af
bedømmelsen, der som sæd-
vanligt foregik om lørdagen.
Begge dommere var på særde-
les hårde opgaver hele vejen
igennem, og der blev kæmpet
et brag af en kamp om toppla-
ceringerne.

Old boys and girls
Efter enkeltdyrsbedømmelsen
var der afslutningsvis mønst-
ringskonkurrence for de ”ældre”
(plus 30 år) torsdag eftermiddag.
Temperaturen var særdeles høj,
hvilket også påvirkede deltager-
antallet i år. Cirka 10 personer
dukkede op til konkurrencen, og

Old boys and girls

Navn Sted Race

Jørgen Haugaard Tjele DH

Christian Petersen St. Heddinge DH

Svend Nørgaard Bevtoft DH

Simon Fredslund Ringsted DRH

Torben Kragh Henne DH

Erik Hansen Hjerting DH

Thomas Andreasen Lintrup DH

Lone Bertelsen Ørsted DH

Jørgen Haugaard og Christian Pedersen kæmpede om titlen som
bedste mønstrer i Old boys and girls

Miniput-vinder Victorie Haahr Pallesen med (tv) Rikke Hansen på
andenpladsen og (th) kusinen Anne Sofie Haahr på trediepladsen



Gods. Det var marginalerne, der
afgjorde toppen, og det var der-
med Jørgen Haugaard, der i år
havde marginalerne på sin side.
Der er meget stor prestige i at
vinde over sine Landsskuekam-
merater, hvilket er glædeligt for
konkurrencen, der nyder høj  se -
ri øsitet blandt de fremmødte.

Også højt niveau 
blandt de unge mønstrere

Miniputter
Fredag eftermiddag var det de
helt unge mønstringsdeltagere,
der skulle i ringen. I år var der di-
rekte TV-transmission fra kon-
kurrencen, hvilket dog ikke påvir-
kede de ialt 33 mønstrere i  al -
ders gruppen 4-12 år. Det var en
fornøjelse at følge børnene, som
virkelig opnåede et højt niveau.
Man kunne tydeligt se, at mange
af dem efterhånden var erfarne
deltagere, der virkelig havde lavet
et stort forarbejde hjemmefra.
Ole Nielsen, der igen i år var
dommer, udvalgte en række
møn strere, som han mente hav-
de klaret sig bedst i løbet af kon-
kurrencen, til en finaledyst, hvor-

efter han løbende pegede de un-
ge mennesker ud fra konkurren-
cen – alt efter om de kunne klare
de øvelser, de stod overfor. Fina-
ledeltagerne blev yderligere ud-
fordret på benstilling, kontrol af
deres dyr, opmærksomhed på
dommeren og bevægelse mellem
dyr og trækker. Ole valgte Victo-
ria Haahr Pallesen fra Skibsted
som vinder. Victoria er 12 år og
havde en DH-kvie med i ringen.
På andenpladsen, med ganske få
fejl, kom Rikke Hansen, Grøn-
bjerg, på 11 år, ligeledes med en
Holstein-kvie, efterfulgt af 9 årige
Anne Sofie Haahr fra Lyngby på
tredjepladsen. Utrolig dejligt at se
miniputternes glæde og stolthed
i ringen.

Junior
Efter den årlige Landsskuefest
fredag aften blev der, sædvanen
tro, afholdt mønstringskonkur-
rence for juniorerne lørdag for-
middag. De seneste mange år er

de tre bedst placerede mønstrere
blevet udtaget til EM i Battice i
Belgien, hvor de har lært mere
om klargøring, klipning mm., og
det har højnet kvaliteten i Dan-
mark de sidste par år. Efter ad-
skillige år med danske mønst-
ringsdommere var det igen blevet
tid til en international en af
slagsen. Den 28-årige brite, Izzy
Whittaker, som er meget erfaren
inden for denne konkurrence,
tog sig af årets bedømmelse.
I alt mødte 35 unge mennesker i
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Top Miniputter

Navn Sted Race

Victoria Haahr Pallesen Skibsted DH

Rikke Hansen Grønbjerg DH

Anne Sofie Haahr Lyngby DH

Laura Kloster Hammel Jersey

Kamilla Buur Elkjær Støvring DH

Samuel Haahr Lyngby DH

Celine Altena Tim DH

Mathilde Grotkær Horsens DH

Magnus Bo Otterup Jersey

Top Junior

Navn Sted Race

Thomas Hansen Hjerting DH

Rasmus Schøler Agger Viborg DH

Helle Hansen Grønbjerg DH

Sasja Aafjes Rødekro Jersey

Frederik Petersen Ørbæk DH

Mathilde Nilsson Fjelstervang Jersey

Ena Andreasen Randers DRH

Jeppe Bruhn AndreasenLintrup DH

Anne Katrine Hansen Hjerting DH

Mie Dahl Schmidt Filskov Jersey

Thomas Hansen vinder mønstringskonkurrencen hos juniorerne med
Rasmus Schøler Agger (tv) på andenpladsen og Helle Hansen (th) på
trediepladsen
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alderen 13-17 år op til start. Izzy
havde givet en grundig introduk-
tion om fredagen, hvor hun hav-
de uddelt en del fif og ideer til
konkurrencens forløb og fortalt,
hvad der blev vægtet højt ved
konkurrencen. Ud af de to hold,
som junior-deltagerne blev delt i,
blev de fem bedste valgt ud. Det
var således 10 meget dygtige
møn strere, der deltog i en samlet
”finale”. Izzy gav en kort kom-
mentar til hver enkelt deltager, så
de har mulighed for at gøre det
bedre til næste år.
Efter halvanden times konkur-
rence faldt afgørelsen – vinder af
Danmarksmesterskabet for juni-
orer 2015 blev Thomas Hansen,
17 år, fra Hjerting med en  Hol -
stein-ko, tæt efterfulgt af Rasmus
Schøler Agger, Viborg, med en
Holstein-kvie, mens årets tredje-
plads gik til Helle Hansen, Grøn-
bjerg med en Holstein kvie. Izzy
sagde blandt andet, at hun var
meget imponeret over den høje
kvalitet af mønstring langt ned i
rækkerne, og at det kun var de
helt små ting, der gjorde udfaldet.

Senior
Traditionen tro sluttede seniorer-
ne konkurrencerne af. Nogen-
lunde samme deltagerantal som
ved juniorerne var mødt op til
den årlige dyst. Ligesom hos juni-
orerne lagde Izzy vægt på måden,
dyret blev mønstret på. Hun satte
stor pris på, at der var harmoni
mellem dyr og trækker, og at
man formåede at præsentere sit
dyr på bedst mulig vis uden selv
at blive væk bag dyret. Blandt de

ti finalister var der hård konkur-
rence, og man kunne fornemme
på Izzy, at hun var meget fokuse-
ret, men stadig meget rolig i sin
bedømmelse hele vejen igennem.
Selvom det var utrolig tæt, fandt
hun alligevel en sikker vinder,
som hun beskrev det. I år blev
vinder af senior konkurrencen
Rasmus Haugaard, Bathau  Hol -
stein ved Viborg, med en  Hol -
stein-kvie. På andenpladsen kom
sidste års vinder Ann Witte, Due-
holm Holstein ved Skive, med en
DRH-ko, mens tredjepladsen gik
til Christian Hansen, Højager
Holstein ved Rødding, med en
Holstein ko. Fortjente vindere!
Stort tillykke til alle vinderne her-
fra, og vi håber selvfølgelig på
mindst lige så mange deltagere i
næste års konkurrence!

Kvier næste år 
og tak til sponsorer
Som det blev nævnt i år, opfor-
drer vi til, at man stiller med kvi-
er til mønstringskonkurrencen
næste år. Det skyldes, at der øn-
skes en mere fair bedømmelse af

Seinor

Navn Sted Race

Rasmus Haugaard Tjele DH

Ann Witte Vridsted DRH

Christian Hansen Hjerting DH

Jens Rasmussen Fjelstervang Jersey

Andreas Larson Fyn Jersey

Astrid Nørgaard Aalborg DH

Lasse Helth St. Heddinge DH

Jens Givskov Petersen Skjern Jersey

Regitze Bertelsen Ørsted DH

Marco Terra Nr. Nebel DRH

deltagerne, og at man også kun
mønstrer kvier på den internatio-
nale scene.
Resultatlisten for alle mønst-
ringskonkurrencer på Landssku-
et 2015 kan ses på hjemmesider-
ne: Landsskuet.dk eller  Danskhol -
stein.dk
Til sidst vil vi takke dommerne,
hjælperne fra de forskellige ung-
domsforeninger samt vores spon-
sorer fra de fire raceforeninger,
Landsskuet og vores hovedspon-
sor gennem de seneste mange år,
– det hollandske foderstoffirma
Tjoelker.
På gensyn 2016.

For anden gang blev Rasmus Haugaard vinder hos seniorerne med
sidste års vinder Ann Witte (th) på andenpladsen og Christian Hansen
(tv) på trediepladsen og dommeren Izzy Whittaker



Nye succesfulde udstillere:

Familien Skov fra Lille Skovsgaard
Tekst og billeder af Ditte Hammershøj, Hobro

siden og af den vej fik interesse for
avl og udstilling. Derefter kom jeg
med til Landsskue sammen med
Henning Fruergaard og andre ud-
stillere. Derfra var der så en del år,
hvor vi herhjemme var ramt af sal-
monella og b-streptokokker, hvor-
for vi ikke kunne få vores egne dyr
med til dyrskue. Vi blev fri for syg-
dom i 2013,” fortæller Kristian
om vejen til at blive udstiller.

Første skue familien Skov udstil-
lede ved var Agro Nord i Aars
2014. Da blev det til en reserve
champion titel ved de ældre køer.
Siden har familien udstillet i
Løgstør, Hobro og på Kimbrer-
skuet. ”Der har været blandede re-
sultater, men dog i den godkendte
ende. Men i år fik vi prøvet at vin-
de, da vi vandt både titlen som
bedste ældre ko og bedste yngre ko
i Løgstør. Derefter kunne vi eftertil-
melde modeldyrene til Landsskue.
Og det var derfor, vi kom med i
år.”Den unge af de to køer, en
Bookem datter, stod på Lands-
skuet nummer tre i sit hold,

mens den bedste ældre ko fra
Løgstør efter tyren Crimson fik
en ærespræmie. ”Det gav blod på
tanden, og det har gjort det endnu
sjovere at udstille, end det var i for-
vejen,” siger Kristian.

På Hobro dyrskue klarede Crim-
son-koen sig igen flot, og blev ik-
ke bare bedste ældre men også
skuets bedste ko og blev præmie-
ret med 24 point. Faktisk var det
sæd, Kristian fik lov til at vælge
som noget af det første hjemme
på Lille Skovsgaard fra Crimson,
og det gav det, der er en fin
præmieko i dag.

Generelt er avlsmålet på Lille
Skovsgård at få nogle køer med
gode lemmer, god krop og gode
malkeorganer, hvortil Kristian
forklarer: ”Vi bruger efterhånden
kun tyre med godt eksteriør og sig-
ter kun lidt mod NTM. Og så bru-
ger vi helst afprøvede tyre. Vi har
ikke nogen ambitioner om at være
dem, der går forrest indenfor avl,
og vi avler ikke for at sælge tyre.
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Lille Skovsgaard
Steen Skov købte Lille  Skovs -
gaard udenfor Aars i 1989.
Dengang var der tolv køer og
25 hektar jord. Der er sket me-
get siden, og i dag er man oppe
på 440 malkende køer. Der er
bygget stalde og købt jord til
Lille Skovsgaard af flere om-
gange. Senest blev der bygget
en ny kostald med sand i sen-
gebåsene i 2013. Nu er der pla-
ner om at udvide, så man får
plads til 80 køer mere, og  så -
ledes skal de inden udgangen
af i år påbegynde endnu et
byggeprojekt.

Udover Steen Skov selv har han
syv ansatte; sin søn, Kristian, en
fodermester og fem østeuropæe-
re. Kristian og fodermesteren står
for alt arbejde i stalden, mens
Steen står for alt administrativt
arbejde og markarbejde. Kristian
er netop blevet færdiguddannet
Agrarøkonom, og det er planen,
at han på sigt skal være med i
gården. Hvornår og hvordan er
dog endnu uvist, fortæller han.
Jeg har mødt ham og hans søster,
Charlotte, til en snak om blandt
andet deres debut på Landsskuet
i år.

Kristians interesse for avl
var startskud til udstilling
Det er Kristians interesse for
kvægavl og udstilling der gør, at
familien Skov er blevet en fast be-
standdel af flere lokale dyrskuer i
Himmerland. ”Det startede med,
at jeg blev meldt ind i Team Future
Breeders for efterhånden en del år

Kristian foran deres nye stald



Charlotte og Kristian med hver deres vinderko fra Hobro og Løgstør –
henholdsvis bedste RDM og bedste Holstein

Kristian og Charlotte med Crimson-koen. 

Det er der andre, som er bedre til
end os. Så vi kører mere den sikre
vej og forsøger at få nogle gode
køer på den måde.”

Til dyrskue med et stort
hold hjælpere
Hver gang familien Skov har ud-
stillet, har det ofte været med
mange køer. Senest i Hobro var
der ti køer med, og holdet bag var
ligeså stort. ”Der er altid mange,
som gerne vil hjælpe og være med.
Og det er vigtigt, for at vi gider tage
af sted,” fortæller Kristians lille-
søster Charlotte, der ligesom de-
res forældre, Steen og Birgit, også
altid er med på dyrskue. Hun for-
tæller, at de altid gør det til hyg-
gelige begivenheder, når der skal
trænes med køerne eller klippes
og klargøres: ”Det er det sociale, vi
vægter hele vejen igennem. Vi skri-
ver rundt til dem, der nu har sagt,
at de gerne vil hjælpe, at nu gør vi
det den dag. Og så kommer folk og
trækker eller hjælper med at klippe.
Så sørger mor for noget at spise og
drikke til os, og så sørger vi for, at
det bliver hyggeligt, og noget man
glæder sig til og har lyst til at gøre
igen en anden gang.”

Stort at være på
Landsskuet
”Det var rigtig stort at være med i
Herning med egne køer. Det var ik-
ke planen, at vi skulle til Herning.
Vi havde ikke regnet med, at det
ville gå så godt, at vi kunne få en
ærespræmie med hjem første gang.
Far (red. Steen) har altid bestemt,
hvorvidt vi skulle af sted eller ej. Vi
kalder ham sponsoren. Og han
havde inden sagt, at vi ikke skulle
til Herning, før vi selv troede på, at
vi havde noget at gøre der, med de
køer vi har. Han har ikke haft in-
teresse i udstilling af køer tidligere.
Men nu er han da glad for, at vi
kom af sted,” siger Kristian. Han

fremhæver det store sociale sam-
vær, de oplevede i Herning med
de andre udstillere som noget
helt specielt. Han siger, at hvis de
tror på, at dyrene har niveauet vil
de også udstille i Herning fremo-
ver. ”Vi har bestemt, at det hedder
fire dyrskuer om året. For det koster
jo en del både penge og tid at tage
af sted. Og vi har det sådan, at vi
først og fremmest skal bakke op om
de lokale dyrskuer, og på den måde
være med til at holde liv i dem,” si-
ger Kristian. Han fremhæver vig-

tigheden af at have dyrskuerne
som et udstillingsvindue for land-
bruget. Det næste dyrskue er  Kim -
brerskuet i Aars. ”Vi ved ikke, hvor
mange vi skal have med endnu. Vi
sorterer måske nok lidt ned fra de ti
vi havde med i Hobro. Men  be -
græns ningen hedder ti styk, fordi
det er så mange, der kan være i kre-
aturvognen. Og vi kører trods alt
kun én gang.”
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Køb lodsedler
vind en kvie eller sædportioner

HLM Piroschka sælges på lodsedler á 100
kr. excl. moms

Kvie Piroschka, DE 06 667 32830, CHR
51187-00180, født 23-04-2015, gRZG 154
F: Missouri, NTM +38, RZG 158
M: HLM Paulanda, DE 06 663 91049, kælvet
05-07-2014, gRZG 138
MM: HLM Premiere, VG-88, F: Goldday, MF:
Laurin – til Windy-Knoll-View Pledge EX-95

HLM Piroschka er en tidlig Missouri-datter
med en velafprøvet afstamning bagud. Af-
stamningen går tilbage til Windy Knoll-View
Sam Pledge EX-90 og Windy Knoll-View Out-
side Pledge EX-95.

Kviens moder HLM Paulanda er helsøster til
tyren Nilsen i ZBH/LTR, og mormor HLM Pre-
miere er moder til 3 sønner i tyske kvægavls-
foreninger.

Tyrelinie: Missouri x N Uno x Goldday x Lau-
rin x Mr Sam x C Outside

Kontrakter medfølger: Der er 2 embryokon-
trakter med Piroschka
TOP-Q: 5 embryoner a 800 Euro
OHG: 4 embryoner a 700 Euro.

Hvor købes lodsedlerne?
Lodsedler kan bestilles sammen med tilmel-
ding til årsmødet eller på hjemmesiden
www.danskholstein.dk
Lodtrækningen finder sted på årsmødet un-
der aftenfesten. Købere af lodsedler bliver
registreret, og hvis vinderen ikke er til stede
på årsmødet meddeles resultatet. Kvien le-
veres snarest efter årsmødet hos vinderen.
Der udbydes 500 lodsedler.

Ekstra gevinst: Udover kvien trækkes lod
efterfølgende om 10 portioner sæd,
 sponsoreret af Semen & Cattle Shop.

Avlsforeningen Dansk Holstein har købt en kvie ved auktionen på det tyske Nationalskue og
bortlodder denne kvie i forbindelse med Dansk Holsteins Årsmøde den 25. september 2015.

HLM Piroschka
Vind en kalv med gRZG 154

Lodsedler á 100 kr.

HLM Premier Windy-Knoll View Sam Pledge, EX-90



Østlige Øers Holstein

Årsmøde

Dansk Holstein Årsmøde
Storebæltshallen 

Teilmanns Alle 12, 4220 Korsør
25. september 2015

Tak til alle sponsorer for opbakningen



44 · Dansk Holstein Nr. 3-2014

PROGRAM
fredag den 25. september 2014
Kl. 08.30 Morgenkaffe i Storebæltshallen,

Korsør

(sponsoreret af 

Kvægavlsforeningen Viking)

Kl. 08.55 Velkomst

Kl. 09.30 – 11.30 Holstein-årsmøde i  Storebælts -

hallen

Kl. 09.30 – 11.30 Ledsagerarrangement – foredrag

ved Peter Mygind

Kl. 11.30 – 12.00 Frokost – mulepose med sandwich

og vand udleveres (sponseret)

Kl. 12.00 – 17.00 Besætningsbesøg i busser 

(tilmelding nødvendig)

Kl. 17.30 – 18.00 Afhentning i busser ved 

Comwell hotellerne

Kl. 18.00 Aftenfest i Storebæltshallen

Kl. 00,30 – 01,30 Busser kører retur til 

Comwell hotellerne

AfiMilk
Agro X
Agrovi
Allflex dan-mark APS
BLGG
Bovi-Denmark
Brdr. Ewers
BreednCare Danmark
Compex-gruppen
Dairymaster
Dalum Landbrugsskole
Danish Agro
Danish Crown
Dansk Revision Randers
Dansk Vilomix
DLBR – VFL
DLF
DLG
Grotrian A/S
Heden og Fjorden
Himmerlands Vikarservice
JF/Kongskilde
Key Genetics
Landbo Nord
Landbrugsskolen Sjælland
Landia A/S
Lely Scandinavia A/S
Linds A/S
LVK
Mogens Nielsen, Slagter Herlufmalge
Semen and Cattle Shop
Semex
Stenderup A/S
Trans-Embro Genetics
Tromborg
Vestjysk Landboforening – Team Kvæg
VikingDanmark
Vitfoss
Vivet

Østlige Øers Holstein
byder velkommen til Årsmøde 
i Storebæltshallen

ÅRSMØDETS
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formand 

Kristian Nielsen og landskonsulent
Keld Christensen 

3. Eventuelt

ÅRSMØDETS SPONSORER:

BESÆTNINGSBESØG HOS:
•Gjorslev Gods, Gjorslevvej 20, 

Store Heddinge
•Krogsagergaard, Krogsagervej 8,

Slagelse
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Festarrangement:
Kl. 18.00-01,00 Aftenfest med 3 retters 

festmenu

Kl. 21.00 Anerkendelser

Kl. 00.00-01,00 Natmad: Tag-selv-bord med
hotdogs og tilbehør

Aftenfest
Pris for aftenens program som ovenfor nævnt kr.
350,- og for medlemmer af  ungdoms foreningerne
kr. 250,-. 
2 slags rødvin og hvidvin til priser efter type 
kr. 150/250. Øvrige drikkevarer til aftalt pris.

Omklædning
For ikke overnattende gæster vil der være adgang
til bade- og omklædningsfaciliteter i
Storebæltshallen.

Tilmelding
Husk at skrive tydelig navn, adresse og tlf.nr.,
antal deltagere og lokal avlsforening på kuponen. 

Overnatning
Årsmødedeltagerne overnatter på Comwell Grand

Hotel, Korsør, og Comwell Klarskovgaard, Korsør.
Gæsterne fordeles på de to hoteller, der ligger tæt på
Korsør. Overnattende fra torsdag til fredag vil fortrins-
vis blive placeret på Comwell, Grand Hotel 
Overnattende gæster fra torsdag til fredag  inviteres til
morgenbuffeen i Storebæltshallen kl. 08.30.

Transport til/fra aftenfesten
Der vil være busser til/fra de to hoteller til
Storebæltshallen. Første busafgang 17,30 og derpå
pendulfart. Retur fra kl 00,30 og sidste bus 01,30.

Seniorbord
Ældre tidligere aktive Holstein-deltagere kan tilmelde
sig sammen med gamle bekendte. Ellers placeres i ved
den Avlsforening i har angivet.

Musik: OS3

Tilmeldingskupon

Sendes i lukket kuvert til:

Avlsforeningen Dansk Holstein
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Aarhus N

Bindende tilmelding
senest onsdag den 16. september 2015

Betaling for arrangementet sker på tilsendt faktura.
Der er også mulighed for online tilmelding via vor hjemmeside
www.danskholstein.dk

Aftenfest i Storebæltshallen

u
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Antal 
Morgenkaffe à 0,- kr. (Kvf. Viking er vært) 
Årsmøde à 0,- kr.
Ledsagerarrangement (se omtale andetsteds)
Frokost á kr. 0,- Grab’n’Go inkl. 1 vand
Aftenfest – middag og natmad à 350,- kr.
Aftenfest for medlemmer af ungdomsforeningerne
à 250,- kr., se *)

Placering ved ungdomsbord 
Placering ved seniorbord (mulighed for bl.a. 60+-delta-
gere)

Ønsker bustransport til besætningsbesøgene
antal til bustransport, frit stillet til rådighed

Overnatning inkl. morgenmad, Comwell Hoteller
Dobbeltværelse à kr. 800,-
Enkeltværelse á kr. 700,-
Overnatning torsdag-fredag (enk. 600,-, db. 700,-)

Lotto-kalven – Missouri Piroschka
Køb lodsedler à kr. 100,- + moms

uTilmeldingskupon

Tilmeldingskupon

Chr:

Navn: 

Adr: 

Postnr.:                 By: 

Tlf/mobil: 

Lokal avlsfor.:

Lokal ungdomsfor.:

E-mail:

*) Medlemmer af ungdomsforeningerne på 25 år og der-
under tilbydes at deltage i aftenfesten for 250,- kr. (Er du
ikke allerede medlem, – så tilmeld dig snarest – online til-
melding på www.danskholstein.dk)

Bindende tilmelding nødvendig 
senest onsdag den 16. september 2015.
Betaling for arrangementet sker på tilsendt faktura.

Ledsagerarrangement - Peter Mygind: Mobning og social ansvarlighed
I 7 år har Peter Mygind beskæftiget sig med emnet mobning og social ansvarlighed. Hvis vi styrker fællesska-
bet er chancen for at der opstår mobning meget lille. Og hvis vi allesammen tager ansvar for vores medmen-
neskers ve og vel. Et foredrag som tager udgangspunkt i at klæde unge, forældre, lærere og pædagoger på, til
at skabe en større bevidsthed om vigtigheden af et godt fællesskab. Hvordan kan vi bliver bedre til at løse
konflikter, og se hinandens forskelligheder som en udfordring, fremfor en modstand. Hvordan kan vi lære at
kommunikere på en ikke voldelig måde? Hvordan skaber vi et fælleskab uden at man vogter på hinanden,
uden angst, uden ensomhed? – Et foredrag som kommer fra hjertet og som Peter har holdt over 350 gange 
og vil blive ved til med til han bliver 95.

Korsør
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Velkommen til årsmøde

over aftenmalkningen. Det er lige
dér, bagved koen, at land og by
mødes.

Tak for opbakning 
til årsmødet
Tiden lige nu er svær i dansk
mæl keproduktion og dermed og-
så for alle vores leverandører. I
bestyrelsen var vi lidt nervøse for
kombinationen af ekstra lavkon-
junktur samt beliggenheden i et
kvægtyndt område for dette års
årsmøde. Men trods dette har vi
oplevet rigtig flot opbakning fra
vores sponsorer, både tidligere
men også helt nye har meldt sig
på banen – sågar en ny hoved -
sponsor. Der bliver rig lejlighed
til at møde og tale med sponso-
rerne på besætningsbesøgene.

Vi har valgt at have to besøgsvær-
ter. Afstanden gør, at program-
met ikke levner plads til flere. Vi
tilbyder og anbefaler bustrans-
port med os som guider, for at
gøre jeres dag mere afslappet,
samt for at skrue op for det socia-

Folkene i og omkring bestyrel-
sen for Holstein Østlige Øer
ser med glæde frem til at kun-
ne byde jer alle velkommen til
Dansk  Hol steins årsmøde i
Storebæltshallen og Grand
Park i Korsør. Ganske kort ef-
ter Storebæltsbroen finder I
destinationen for det hele:
morgenmad, ledsagerarrange-
ment, årsmøde, aftenfest samt
overnatning.

Kvægbrugets udvikling
Kvægbrug på de østlige øer er
præget af store afstande, der er
langt mellem staldene. Den ud-
vikling er blevet mere tydelig
gennem de senere år, og størrel-
sen på enhederne stiger nok ikke
længere helt så hurtigt, som an-
tallet af bedrifter falder. Interes-
sen for kvægavl lever dog stadig,
og i nyere tid er Holstein Østlige
Øer med vores arrangementer
blevet et godt samlingspunkt for
etablerede, men også for helt un-
ge kvægfolk fra flere racer. Den
tillid og tilslutning er vi glade for
og stolte af, og den bliver dyrket
og værnet om og blomstrer ek-
sempelvis på Roskilde Dyrskue.
Vores malkekvægsudstilling er ik-
ke den største i landet, men selve
skuet er Nordeuropas største af
sin art. Omkring 90.000 gæster
møder hvert år op, og der nytæn-
kes konstant for at kreere nye,
spændende og avancerede events
til den moderne byfamilie, men
vi må blot konstatere at det, der
stadig sælger bedst i byen, er en
autentisk kobonde med klipper
og hårtørrer, samt en god snak

VH Cup-datter fra Tøvestensgaarden byder velkommen til Sjælland

le samvær som vi kvægfolk er så
gode til at praktisere. Busserne
fører os tilbage til Korsør, hvor
Storebæltshallen er blevet gjort
klar. Når I så også er blevet fest-
klare, er det sikkert at mandska-
bet fra Grand Park vil gøre alt for,
at vi får en rigtig god aftenfest.

Dansk Holstein Østlige Øer,
Johnny Nielsen

Bustransport til

besætningsbesøgene

Der er arrangeret bustrans-

port til besætningsbesøgene.

Ønsker du at blive transpor-

teret fra Korsør til de to be-

sætningsbesøg, tilmeld dig da

denne mulighed på tilmel-

dingsblanketten.Busserne

kører præcist i h t det med-

delte i hver enkelt bus.
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Jord: Til Gjorslev Gods hører i
alt 1.668 hektar. Ca. 900 be-
nyttes til landbrugsafgrøder,
herunder produktion af grov -
foder til mælkeproduktionen.
Resten er anvendt til skov,
park og ejendomme.

Årskøer: 300.

Kg mælk produceret seneste
12 måneder: 4.153.280 –
3,33%F – 3,22%P

Ydelse sidste 12 mdr:
15.162 kg mælk, 3,48%fedt,
527 kg fedt, 3,19%Pro, 484 kg
P, 1011 kg værdistof

Avlsmæssigt niveau:
Gns. NTM køer: -3
Gns. Y køer: 99
Gns. Y kvier: 102

Kåringsgennemsnit:
Krop: 83,6
Lemmer: 86,7
Malkeorganer: 83,2
Helhed: 85,5

Gns. Alder v. 1. kælvning:
23,1 måneder

Livsydelse i alt pr. ko:
34.802 kg mælk

Levealder: 4,6 år

På Stevns i Østsjælland ligger
Gjorslev Gods. Det blev opført
som en borg, der skulle være for-
svarsværk i 1396 af Roskilde bisp.
Godset fik dog aldrig betydning i
den henseende. Efterfølgende
blev der bygget til slottet, og god-
set fik en ny funktion – blandt
andet ved landbruget. Godset har
været under kirken, kronen og
adelen på forskellige hænder, in-
den det blev overtaget af Adolph
Tesdorpf i 1925. I dag er Gjorslev
ejet af Peter Henrik Tesdorpf og
hans søn, Jens Tesdorpf på 22, er
i øjeblikket i gang med at tage til-
løb til at overtage driften af god-
set som den næste.

Gjorslev Gods
Tekst og billeder af Ditte Hammershøj, Hobro

Dansk Holstein – Årsmøde Østlige Øer
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På billedet ses driftsleder Christian Pedersen med koen 14996-11497
Gjorslev Gods Goldsun Tilde, som har klaret sig flot på dyrskuer i år. 2.-
kalvs koen blev Reserve- Champion i den mellemste aldersgruppe på
Landsskuet ved Holstein. Gjorslev har de seneste år været meget aktiv
indenfor dyrskueudstilling med flotte resultater

Næste generation på Gjorslev ses
her. Jens Tesdorpf på 22 skal
overtage driften af Gjorslev Gods
om nogle år. I øjeblikket bor og
studerer han i København
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Mælkeproduktion 
på Gjorslev
Udover skovdrift og markbrug er
der mælkeproduktion på Gjor-
slev med 300 Holstein årskøer,
der går i en stald med sand i sen-
gebåsene fra 2003. Denne del af
Gjorslev har driftsleder Christian
Pedersen stået for siden 2009.
Udover Christian er der seks
danske fuldtidsansatte, herunder
tre landbrugselever. Der malkes
tre gange i døgnet i det Israelske
malkeanlæg af mærket Afimilk –
en udvendig karrusel med 44
pladser. En af kvaliteterne ved
dette malkeanlæg er, at det giver
mange data om hver enkelt ko.
Netop malkeanlægget mener
Christian, de besøgende ved års-
mødet skal lægge mærke til:

”Afimilk vil være her med en stand,
hvor deres danske direktør ved to
sessioner vil forklare om malkean-
lægget. Det skal folk komme forbi.
Vi kan herfra kun anbefale malke-
anlægget, der faktisk godt kan kon-
kurrere på prisen.”

Avlsstrategi med fokus 
på salg af dyr
Christian laver selv insemine-
ringsplan i dyreregistrering, og
derudover er det ham og et par
andre ansatte, der inseminerer.
Om tankerne bag avlsstrategi og
avlsmål fortæller Christian:

”Et af de mål vi har, er at sælge så
mange dyr til levebrug som muligt.
Alle kvier bliver løbet to gange med
kønssorteret sæd og bliver de ej
drægtige så insemineres de efterføl-
gende med en afprøvet tyr med
højt fødselsindeks. De, der malker
om aftenen og skal være færdige

avlsmål, han har sat. De mest an-
vendte tyre er lige i øjeblikket
Dempsey, Doorman, Epic, Seaver,
Sid, Jett Air, McDougal og San-
chez.

Ambitioner om  
billigere grovfoder
Christian mener, at et sted for
forbedring i produktionen er pri-
sen på foder til køerne. Derfor
har han et mål om fremover at få
den samme mængde mælk ud af
køerne på nogle billigere foder -
enheder. Det mål vil man forsøge
at nå ved nu eksempelvis at på -
begynde dyrkning af roer. Derud-
over går man med tanker om at
gå fra sand til fibre eller et andet
alternativ i sengebåsene for at
kunne levere gylle til biogasan-
læg, fordi man ikke selv kan ud-
nytte kvælstoffet optimalt.

Planer for årsmødet
Blandt bygningerne på Gjorslev
Gods er den gamle hestestald,
der går under navnet Bredgade.
Den fredede bygning, der er op-
ført af Frederik IV i 1738, vil få en
særlig rolle til årsmødet, hvor de
bedste køer vil blive bundet op og
fremvist, hvilket Christian per-
sonligt glæder sig til. Endvidere
fortæller Christian, at man kan
se frem til en guidet tur på slottet
ved gods ejer Peter Henrik  Tes -
dorpf, for dem der har lyst til det.

Bredgade
bliver et
befærdet strøg
til årsmødet

klokken tolv, skal ikke blive her til
klokken to, fordi der er en svær
kælvning. Der går vi faktisk lidt på
kompromis med eksteriør, som vi
ellers sigter meget efter, for at få en
lille kalv.”

Til køerne bruges omkring 60-
70% afprøvede tyre med kønssor-
teret sæd og til resten anvendes
genomiske tyre. Til omkring 40%
anvendes kønssorteret ved første
inseminering. Som nævnt er det
primære avlsmål et godt eksteri -
ør, fordi den type køer ifølge
Chri stian har den bedste hold-
barhed og er lettest at sælge til le-
vebrug. Der er et mål om at sælge
100 til 150 køer til levebrug årligt,
hvilket Christian regner med at
kunne tjene 800.000 til 1.000.000
kr. på.

”Vi oplever, at de der køber køer til
England, gerne vil have nogle køer
med gode yvere og gode ben, så det
prøver vi at lave. Det er ikke store
køer, vi er interesserede i. Men go-
de, holdbare køer. Mælken skal vi
nok få af dem. Det er kun ved kvi-
erne, at vi vægter fødselsindekset,
mens vi slet ikke kigger på det, når
vi vælger tyre til køerne.”

Det er udelukkende udenlandske
tyre, der anvendes i besætningen,
fordi det efter Christians mening
kun er dem, der lever op til de



Jord: ejer 180 og forpagter 
50 hektar jord.

Årskøer: 205

Kg mælk produceret de se-
neste 12 mdr: 2.091.557 kg –
3,8%F – 3,44P

Ydelse sidste 12 mdr: 10.813
kg mælk – 3,78% fedt, 409 kg
fedt, 3,44% protein, 373 kgP,
782 kg værdistof.

Avlsmæssigt niveau:
Gns. NTM køer: -3.
Gns. Y køer: 102.
Gns. Y kvier: 105.

Kåringsgennemsnit:
Krop: 80,1.
Lemmer: 81,8.
Malkeorganer: 78,9.
Helhed: 80,1.

Gns. Alder v. 1. Kælvning: 
24,8 måneder.

Livsydelse i alt pr. ko: 
24.603 kg mælk.

Levealder: 4,4 år.

Forinden havde far og søn været i
I/S i tre år. Umiddelbart efter
 John ny overtog, byggede han den
nuværende kostald, som stod
færdig i juni 2007, og hvor man i
dag malker 210 årskøer i tre Lely
robotter. I den kostald har man
for nyligt sat bagkanter på senge-
båsene, så der nu er sand, hvor
der før var madrasser. Derudover
bruges en gammel kostald til
kæl vekvier og goldkøer. Den før -
ste del fra 1978 og senere hen er
der bygget til den i begge ender.
Alle kvier fra fem måneder til
løbealder går på en nabogård,
 John ny købte i sin tid, og som
hans forældre bor på nu. Johnnys
forældre arbejder stadig på  går -
den: ”Min far er jo stadig med på
fuld tid. Trods sine 71 år har han

flere timer, end dem der får løn for
at arbejde her. Og min mor kom-
mer stadig og giver kalve om mor-
genen. Det er et rigtig familiefore-
tagende. Her er der også plads til,
at børnene kan være meget med.
Og det skal der være plads til.”

Udover familien er der to danske
ansatte på fuld tid. Markarbejdet
har man indtil nu klaret selv,
men finsnitter og såmaskine er
netop solgt, så fremover er pla-
nen at bruge maskinstation. Den
tid der spares herved skulle gerne
kunne ses i stalden ved øget fo-
kus på dyrene.

Johnnys kone, Stine, passer,  ud -
over sit job som rådgiver i Syd-
bank, også gårdens bogføring og
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Krogsagergaard,
Johnny Nielsen
Tekst og billeder af Ditte Hammershøj, Hobro

Dansk Holstein – Årsmøde Østlige Øer
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Hele familien Nielsen samlet foran stalden. Det er Andreas på syv,
Stine, Elizabeth på otte, Johnny, Johannes på ti og Johnnys forældre,
Jørgen og Lillan

Familieforetagenet
Krogsagergaard
Krogsagergaard har tilhørt John-
ny, siden han overtog efter sin
far, Jørgen Nielsen, i 2006. John-
ny er den 7. generation på stedet.



kontakt med regnskabskontoret.
”Derudover hjælper hun også mig
med mange praktiske ting, der al-
tid ligger hos formanden for den
lokale avlsforening og kvægudstil-
lingen på Roskilde. Så på den må-
de er hun også aktiv i foreningen,
hvilket også er det, der hvirvler vo-
res børn ind i den sociale side af
kvægsamfundet,” fortæller Johnny
om Stine.

I tvivl om
kødkvægskrydsning
I de sidste par år, har Johnny af-
prøvet kødkvægskrydsning, hvor-
om han siger:
”Vi begyndte at løbe med blåhvid
og er i insemineringsplanen også
oppe på de der 30%, men jeg ved
faktisk ikke, hvilket ben jeg skal stå
på i forhold til krydsning med kød-
kvæg. Når man ligger den der stra-
tegi med, at man skal have insemi-
neret så og så mange procent, væl-
ger avlsrådgiveren selvfølgelig de
køer, der på papiret er de ringeste.
Og så kan det jo være nogle ret for-
nuftige køer, som jeg er glad for,
men som ligger lavt i avlsværdital,
der udvælges, og så kan jeg sim-
pelthen ikke få mig selv til at inse-
minere dem med kødkvæg. Jeg
tænker, at nu laver vi planen efter,
at vi ikke skal krydse, men hvis der
er én, som skal løbes om 4. gang, så
kan det være, vi skal vælge den
blåhvide.” Johnny er ikke bange
for at få for mange kvier, fordi
han tror han kan sælge dem til
levebrug. Omvendt har han tidli-
gere prøvet at mangle kvier, da
besætningen skulle udvides, hvil-
ket han fortæller, ikke er noget
man glemmer igen, når man én
gang har prøvet at stå i den situa-
tion.
Der bruges kønssorteret sæd til
inseminering af kvierne og til
nogle af køerne. I sin avlsstrategi
sigter Johnny efter et godt  ekste -

riør. Særligt vægter han især gode
malkeorganer og lemmer,  hvor -
imod han ikke ser meget på de
bløde egenskaber: ”Der mener jeg,
vi er dækket ind med langt de fleste
tyre, i forhold til hvor gode vi er
blevet til at passe dyrene. Uanset
hvad vi vælger, så går det ikke helt
galt. Men omvendt tror jeg godt,
man kan gå galt i byen, hvis man
slet ikke ser på eksteriør. I min fars
tid brugte han udelukkende ungty-
re, når der skulle insemineres. Be-
sætningen var oprindeligt rød, så i
første omgang arbejdede vi på at få
skiftet farven. Vi arbejder stadig på,
at få kernebesætningen til at være
bedre, end den er i dag.” Johnny
har valgt denne strategi, dels for
at have nogle gode køer i stalden
og dels for at have lidt at vælge
imellem, når familien hvert år ta-
ger til Roskilde dyrskue. ”Vi kan
godt lide at komme til dyrskue. Det
er jo også sådan med børnene, at er
man først begyndt på det, kan man
jo ikke bare stoppe igen. Sidste år
var vi også i Herning, og det kom-
mer vi nok igen næste år.”

Nye bagkanter er en
succes historie, som måske
skal fortsættes
Johnny har flere små projekter i
de gamle stalde, han gerne vil ha-
ve gjort færdig inden årsmødet,
hvorom han siger: ”Når folk kom-
mer her til årsmøde, så er det her jo
nok en bedrift, som de flestes er.

Her er noget nyt og noget gammelt
at se, hvilket nok er kendetegnet for
de fleste danske landbrug i dag.
Men de gamle stalde fungerer fint
for os, til kalve som vi eksempelvis
bruger dem til.”

Ifølge Johnny er noget, der er
værd at lægge mærke til på
Krogs agergaard, hvordan man i
kostalden på meget økonomisk
og enkel vis har fået sand til køer-
ne, i stedet for madrasser. ”Det er
sjovt, synes jeg, at man med så få
midler, har kunnet forbedre forhol-
dene så markant for vores køer.”
Johnny er meget glad for de nye
bagkanter i kostalden, der også
har gjort, at det faste gulv er ble-
vet en fordel, samt at lemmeka-
rakterer ved kåring er steget,
men han kan se, at han måske er
nødt til at gøre noget tilsvarende i
de andre staldafsnit: ”Efter at vi er
gået op i komfort inde ved de mal-
kende køer, går goldkøerne nu ned
i komfort, når de kommer herover i
den gamle stald, hvor der stadig er
madrasser. Derfor kunne vi godt
tænke os at lave et eller andet her
ovre også, så vi undgår skader på
benene. Måske i stil med, hvordan
vi har gjort inde i den nye stald.
Vores udskiftningsprocent er for
høj, og især kvierne trænger til no-
get bedre liggeunderlag. Det vil
kunne bidrage til at få nogle flere
velfungerende ældre køer. ”
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Her ses Johnny i stalden, hvor der
netop er sat bagkanter på og
kommet sand i sengebåsene

Johnnys goldkøer er på græs, og
blandt dem er i øjeblikket én af de
køer, der tidligere har været med
på dyrskue. Den har grime på her
og er i øvrigt en Goldsun datter. 



        
          

          
     

Ny arvelig defekt
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

land er 8 % af alle dyr anlægs-
bærere, og derudfra er beregnet,
at 0,16 % af alle fødte kalve vil
have defekten som homozygot og
dø af denne. Foreløbige beregnin-
ger af VikingGenetics tyder på
endnu lavere frekvens her grun-
det andet valg af tyrefædre. Og
ses det hele i relation til de man-
ge kalve der dør, så er den andel,
som formodes at dø grundet den-
ne genfejl, meget lav.
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I Tyskland har man fundet og
identificeret en ny arvelig de-
fekt, der medfører kalvedøde-
lighed. Defekten er Haplotype
HH6 (kaldes også CDH eller
HCD – Haplotyp Colesterol
Deficiency). Sygdommen påvir-
ker fedtomsætningen og og be-
tyder at inficerede kalvene dør
af sult i en alder af 1-5 måne-
der.

I det daglige arbejde opleves et
antal kalve, der bare ikke rigtig vil
leve. De har normal ”højde”, men
vægten følger ikke med og i en al-
der fra 1 til 5måneder dør disse
kalve med en vægt på 37-59 kg, –
alt for lidt tilvækst. Tilknyttede
sygdomme kan optræde og dyr-
lægebehandlinger har ingen ved-
varende effekt. Dette er de obser-
vationer tyske forskere har sam-
let, og informationer er publice-
ret efter et samarbejde om emnet
mellem kvægavlsforeningen MA-
STERRIND, beregningscenteret
VIT og det tyske Holstein Avlsfor-
bund og publiceret på seneste In-
terbull-møde.

Tyske forskere har lokaliseret
”problemet”. Det syge haplotype
er fundet på kromosom 11 og
medfører mangel på fedtmetabo-
lisme, og kalven ”sulter til døde”,
idet alle fedtdepoter bruges uden
at blive genopfyldt.

Defekten optræder hos dyr med
den nordamerikanske tyr M
Storm i afstamningen. Med 80 %
sikkerhed kan defekten registre-
res ved genomiske tests. I Tysk-

Landsskue 2016
Mønstring

Der kan kun anvendes kvier 
til mønstringskonkurrencerne

På den tyske hjemmeside
www.VIT.de findes yderligere in-
formation om den arvelige syg-
dom.

Yderligere information vil blive
publiceret løbende, – herunder
også lister på bærere.



Vi køber løbende – også fra status 2 besætninger:
•Gode 1. kalvs køer – maks. ca. 7 uger efter kælvning.
•Højdrægtige kvier – fra ca. 6 til ca. 7½ mdr. drægtige.
Tilmelding til kontoret eller sædvanlig kontaktperson.

 

 
 Bovi-Denmark A/S 

Sdr. Tingvej 6, DK-6630 Rødding
Telefon: +45 75 50 41 11  Fax: +45 75 53 88 78 

E-mail: bovi@bovi-denmark.dk 
www.bovi-denmark.dk 

Eksport af
dansk avlskvæg
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Dyrskue i Oldenburg 2015
Af avlsforeningssekretær Jan Hinrichsen, Sønderjysk Holstein

161 RZG og 156 RZG. Sidstnævn-
te er oven i købet pollet.  Spæn -
dende at følge op på, hvordan de
klarer strabadserne i fremtiden –
der var i hvert fald mange tyske
kontrakter på kvierne. Der blev
købt to andre sortbrogede kalve
til Danmark – den ene stod
Thomas Andreasen,  Villemaj -
gaard, for, mens den anden blev
købt som lotterikvie til Dansk
Holsteins årsmøde i september.

Dyrskuet
Torsdag stod i bedømmelsens
tegn, hvor Champion-dyrene
skulle findes på dyrskuet. Jeg be-
søgte skuet for to år siden, hvor et
af favoritdyrene blev diskvalifice-
ret i videre deltagelse efter den
indledende bedømmelse på
grund af falske hår på overlinjen.
I år var det ikke tilladt at klargøre
dyr bag forhæng, så der har virke-
lig været fokus på et etisk korrekt
dyrskue uden snyd. Ejerne måtte
eksempelvis heller ikke give oxi-
toxin for manglende mælkened-

lægning – det var kun dyrlægen,
der måtte gøre det. Derudover
var det ikke tilladt at udstille dyr,
som havde fået penicillin efter kl.
06.00 torsdag morgen på bedøm-
melsesdagen. Disse informatio-
ner fik vi onsdag aften, hvor vi
gik rundt og besigtigede de ud-
stillede dyr.

Den klare favorit til at blive
Champion, var den velkendte 5.
kalvs ko Lady Gaga, som har vun-
det på adskillige andre skuer i
løbet af året. Hun var virkelig en
fryd for øjet af en gammel ko at
være – dermed en meget sikker
Champion på det tyske national -
skue. I Tyskland er der stor fokus
på type – altså udviklet kropsdyb-
de, bredde og størrelse, opspænd-
te yvere og god tilhæftning, og
det var også, hvad der faldt i de
tyske dommeres smag. Dyrene
blev mønstret ekstremt flot hele
showet igennem. Man kunne vir-
kelig se, at der var brugt megen
tid på klargøring mv.

Da der er meget stor tilslutning
af dyr til skuet, kan man som
kvægudstiller ikke tilmelde dyr,
uden at det lokale avlsforbund i
hvert område har udtaget dem.
Reglerne er således, at hvert avls-
forbund har et antal af dyr, de
må medbringe til skuet.

Alt i alt et nationalskue der er
værd at overvære om to år, når
det igen løber af stablen.
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Tysklands nationale dyrskue i
Oldenburg foregik den 10. og
11. juni. Igen i år var danske
landmænd, avlsforeningsre-
præsentanter, avlsrådgivere og
landskonsulent, Keld Christen-
sen afsted til et par meget in-
spirerende dage.

Dygtig mønstringsdommer
Vi startede med at overvære en
mønstringskonkurrence, hvor
der var stor tilslutning. Det var
en britisk dommer ved navn Izzy
Whittaker, der tog sig af bedøm-
melsen. Udover selve mønst-
ringsdelen skulle hun også udpe-
ge skuets bedste typekvie. Det var
meget inspirerende at følge hen-
des rolige måde at bedømme på.

Auktion
Traditionen tro var der onsdag
aften auktion på blandt andet
højttestede kviekalve. Her var der
igen i år interessante dyr for dan-
skerne, som der blev budt på.
Keld Christensen skrev på vegne
af Tir-An Holstein under på to
meget spændende rødbrogede
kalve, som henholdsvis testede

Lady Gaga (Modest x Lheros) –
Champion på skuet som 5. kalvs.

En af de rødbrogede kalve, der
kom til Danmark – Brekem Saigon
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Vi præsenterer her top-lister di-
rekte fra de 4 største donorlande
af sæd udenfor Skandinavien. Og
vi præsenterer dem på den hjem-
lige skala, men har NTM med i
tabellerne. Der sker også noget
nyt ude i den store verden, – døt-
reafprøvede tyre kan ikke indeks-
mæssigt være med i kapløbet,
men de kan i medlemsskarens
opfattelse stadig være med på
grund af dokumenteret avlemå-
de. I de fire lande er det ikke helt
forskellige afstamningsprofiler, –
i USA er Robust x Planet en stærk
kombination, i Tyskland hos  ge -
no miske tyre er Balisto ofte fore-
kommende og så har koen An-
derstrup Snowman Heaven 9
sønner med RZG fra 144 til 167,
fra Canada bemærkes Sargeant
med et pænt hop opad listen, – li-
gesom han også er højt placeret i
USA og endelig er G-Force og At-
lantic i top som afprøvede tyre i
Holland.

Avlsmål
Avlsmålet i sin helhed er ikke for-
skelligt for Holstein i forskellige
lande, detaljer kan være vægtet
mere eller mindre afhængig af
tilgængelige data, men kommer
vi ud til den store mælkeprodu-
cent i Canada, Californien, Hol-
land, Tyskland og Danmark, så
ønsker de alle en stærk og hold-
bar ko, der kan producere en stor
ydelse uden særlig hjælp og uden
for mange problemer. Rygtet: ”de
vil have store køer”, er slet ikke
den højst vægtede egenskab, når
den kommercielle mælkeprodu-
cent udtaler sig. Naturligvis er
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Avlsværdital Verden rundt
Af Keld Christensen, Avlsforeningen Dansk Holstein

”dyrskuefolk” også kommercielle
mælkeproducenter, men de har
en anden prioritering af egenska-
berne.
I den forbindelse kan henvises til
et spændende foredrag samt en
artikel i et af de nordamerikan-
ske Holsteinblade om Seagull-
Bay Holstein, og her er der stor
forståelse for den nordiske tanke-
gang om den funktionelle ko, –
uanset de både har en kommerci-
el avlsbesætning med flere vel-
kendte Holstein tyre på den glo-
bale brugsplan eller det er i deres
store Pro-Cross besætning. Her-
fra hyldes NTM-indekset.

De fire store 
Holstein populationer
På safari-ture er der ”The Big
 Five”, når jeg inkluderer Skandi-
navien med VikingGenetics, så
vil de fire andre være de tyske
kvægavlsforeninger, CRV i Hol-
land, samt kvægavlsforeningerne
i USA og Canada i kvægavlens
”Big Five”. Det er herfra langt ho-
vedparten af den genetik, der an-
vendes i vores område, kommer
fra. Vi kender deres nuancer i
avls mål, vi ved det drejer sig om
effektiv mælkeproduktion i stør -
re og større besætninger, så alle
forlanger at ansvarlige  organisa -
tioner tager deres ønsker alvorli-
ge i målet for den effektive og
holdbare Holstein-ko.
De enkelte lande oplever nye tyre
ved hver avlsværdiberegning, og
de oplever udsving i større eller
mindre grad end forventet imel-
lem hinanden. I de efterfølgende
tabeller er NTM tilføjet for de ty-

re, der har et sådan beregnet. For
de afprøvede tyre er der tyre fra
alle lande, idet de har malkende
afkom her.

RZG, NVI, TPI og LPI
I Tyskland er RZG det samlede
indeks. Af de afprøvede tyre top-
pes listen med hovedsageligt de
bedste nordamerikanske tyre,
men kigger vi på tyske tyre, så er
Suran med RZG 150, Maserati
med 147 og Snow Peak med 145
de 3 bedste. Maserati har vist
nogle gode grupper på skuer i
2015 og er også anvendt en del i
Danmark.
Hos de ”genomiske” tyre har An-
derstrup Snow Heaven i alt 9 tyre
med indekser fra toptyrene Cine-
ma med RZG 167 og Baltikum
med 163 yderligere 7 sønner med
indekser i toppen af listen. Top-
pen af den tyske topliste består af
tyre, der også omregner godt på
NTM-niveau. Hos de rødbrogede
Holstein-tyre topper Apoll P med
161 i RZG, klart foran de næst
placerede med 156 og nedad.
I Holland har NVI en sammen -
sæt ning tæt på NTM, grundet
hollænderne også er dygtige til at
samle data og udnytte denne.
Forskelle i avlsmål: jeg vil hævde
hollænderne for år tilbage har
rettet op i forhold til et mere
ydel sesfokuseret avlsmål for 20
år siden. Oversigten med de døt-
reafprøvede tyre toppes af Boo-
kem, men herefter følger en lang
række egne tyre med de i Dan-
mark anvendte tyre G-Force, At-
lantic, Titanium med flere.
I Holland toppes listen over  ge -
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no miske tyre pt. af mange ”uden-
landske” tyre. Især sønner efter
Balisto, Shotglass og Doorman
topper på listerne. Balisto-søn-
nen Battlecry (ABS) topper denne
gang med små 20 NVI enheder til
de øvrige tyre.
USA har en kombination med
succes: Robust x Planet og her er
fra toppen de bedste tyre Super -
sire, Donatello, Headliner og
Ster ling, og disse døtreafprøvede
tyre har alle NTM i størrelsesor-
denen 26-19. Supersire overra-
sker med en stigning i uhørt grad
i GTPI efter tyren har fået egen
døtre. Blandt de genomisk teste-
de tyre er der også spændende
tyre. Apropos avlsmålsdiskussio-
nen, så har det seneste Holstein
Convention haft en god debat
om størrelse og andre nok så vig-
tige egenskaber i deres avlsmål.
Størrelse SKAL reduceres i avls-
tankegangen.
Canada og USA ”udveksler” gene-
tik mere over landegrænsen end
det ses i nogen europæisk lande.
Kvægavlsforeninger har afdelin-
ger i hinandens lande og derfor
er listerne ikke så nationale som
måske ses i nogle europæiske.
Blandt døtreafprøvede tyre top-
pes listen bl.a. af N Uno, Mogul,
McCutchen og Sargeant, – alle ty-
re med anvendelse verden rundt.
Blandt de genomiske er der en li-
ste med knap så kendte tyre for
øjeblikket, men det kan hurtigt
ændres ved markedsføring af nye
tyre og nye avlsværdital senere.
Listerne kan ses i udvidet form
ved at søge på Dansk Holsteins
hjemmeside.

På flere
afkomsfremvisni
nger – senest det
tyske
Nationalskue –
har Maserati vist
fremragende
afkom

Supersire er en
af de gode tyre
anvendt som
tyrefader verden
rundt, – avlet på
Seagull-Bay
Holstein næsten
ud fra nordisk
avlsfilosofi. Han
tog et stort step
opad på TPI. Her
en af deres egne
døtre Seagull-
Bay SS Debra

CRV har Abel til
rådighed i nær -
meste fremtid
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Rundt i verden august 2015

Tyskland –Døtreafprøvede tyre

Name Firma Far Morfar RZG Produk- Ekste- Yver- Hold- Repro- Kælvn.- NTM
tion riør sundh. barh. duktion ind.

Robust WWS Socrates Oman 153 140 114 101 130 113 119 28

Supersire WWS Robust Socrates 153 146 114 106 123 109 116 26

Sterling WWS Robust Planet 153 145 124 96 120 109 111 19

Bookem WWS Planet Ramos 151 138 127 122 122 107 119 23

Sargeant WWS Freddie Planet 150 135 121 109 127 118 104 21

Headliner WWS Robust Planet 150 140 124 97 122 112 105 22

Suran RBB Super Mr. Burns 150 135 118 115 130 111 97 15

Shotglass WWS Snowman P Shottle 150 135 123 131 124 103 99 22

Donatello WWS Robust Planet 149 139 120 103 122 112 115 24

AltaEverglade ALTA Massey Oman 149 140 116 114 115 113 30

Genomisk testede tyre

Cinema VOST Chevrolet Snowman 167 162 119 112 121 100 106 27

Barcley LTR/ZBH Balisto Epic 165 159 124 116 123 99 111 37

Board RUW Boss Epic 164 145 137 126 129 106 114 33

Baltikum LTR/ZBH Balisto Snowman 163 152 132 126 126 96 112 30

Burano RBB Balisto Mayfield 162 143 136 120 138 102 110 30

Citizen RA Chevrolet Bookem 162 145 130 114 130 113 108 22

Barolo OHG Balisto Shamrock 162 135 128 124 143 115 103 27

Balu RUW Balisto Epic 161 146 128 134 127 101 108 37

Beatstick MAR Balisto Gold Chip 161 140 131 130 138 101 114 32

Basement RUW Balisto Snowman 160 144 127 123 131 105 116 38

Holland –Døtreafprøvede tyre

Navn Firma Far Morfar NVI INET Hold- Yver- Frugt- Føds.- Kælvn.- Ekste- NTM
barh. sundh. barh. ind. ind. riør

Bookem WWS Planet Ramos 299 275 683 108 99 109 104 110 23

G-Force CRV ManOMan Jordan 246 271 447 102 103 103 107 107 20

Atlantic CRV Ramos O Man 245 110 556 107 103 109 103 111 20

Titanium CRV Ramos O Man 234 199 384 105 102 110 103 110 16

Snowman O Man BW Marshall 228 415 391 107 91 99 100 108 17

Beacon ABS P Shottle BW Marshall 227 205 383 106 101 104 101 107 14

Trigger ABS P Shottle E Boliver 241 63 687 110 104 103 101 108

Augustus CRV Gibor Mascol 223 263 228 109 104 105 101 104 19

AltaMeteor Alta Planet P Shottle 223 170 612 105 101 105 107 106 15

Valencio CRV Goldwyn O Man 216 123 346 108 109 101 104 105 15

Genomisk testede tyre

Battlecry ABS Balisto Numero Uno 362 296 845 116 102 104 104 108 40

Balu RUW Balisto Epic 346 381 677 113 99 104 107 110 37

Jactive Shotglass Bg 338 344 718 114 101 106 103 106 39

Loptimum Semex Shotglass Planet 333 273 727 114 103 107 106 109 30

Penley WWS Platinum Shamrock 332 267 909 114 103 103 106 107 36

Doorsopen Semex Doorman Dorcy 332 233 588 115 101 103 97 112 33

Suprem Shotglass AltaGreatest 332 224 785 114 102 104 107 109 39

Bill Balisto Epic 330 331 760 113 99 104 105 109 37

Checkers Predestine Badger-Bluff Fa328 217 800 107 107 110 109 107 43

VH Bernell Bube VH Salomon 327 223 780 110 108 104 102 109 38
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Rundt i verden august 2015 – fortsat

USA –Døtreafprøvede tyre

Name Firma Far Morfar GTPI NM$ Yver- Hold- Frugt- Kælvn.- Føds.- Ekste- NTM
sundh. barh. barh. ind. ind. riør

Supersire WWS Robust Planet 2715G 934 2,94 7,2 0,7 4,2 7,6 1,62 26

Mogul WWS Dorcy Marsh 2570G 737 3,01 4,4 -0,7 4,6 6,3 2,58 24

Donatello WWS Robust Planet 2537G 775 2,93 6,9 0,6 5,0 6,1 1,57 24

Headliner WWS Robust Planet 2531G 677 3,23 4,7 0,8 6,7 8,0 2,21 22

Sterling WWS Robust Planet 2524G 705 3,14 6,2 0,0 5,4 6,9 1,87 19

Robust WWS Socrates Oman 2514G 815 2,99 8,3 1,4 4,0 5,8 0,90 28

Mccutchen WWS Bookem P Shottle 2468G 511 2,84 3,3 0,8 4,1 7,8 3,21 23

Day CRI Super Bolton 2451G 605 2,72 5,6 2,9 6,6 8,6 1,60 23

AltaEverglade Alta Massey Oman 2449G 671 2,80 3,8 2,6 5,1 5,3 0,42 30

Mixer WWS Dorcy Marsh 2436G 600 2,94 2,9 0,5 6,4 8,0 1,84 20

Genomisk testede tyre

Modesty WWS Pety Supersire 2879 3,02 8,8 2,7 3,3 6,6 2,55

Flagship WWS Alta1StClassSupersire 2833 923 2,70 8,2 2,7 5,0 7,0 2,57

Bandares WWS Yoder Massey 2830 912 2,60 8,7 2,54

Mntry 1205 Monterey Supersire 2810 916 2,78 7,9 2,8 2,17

Jedi WWS Montross Supersire 2809 905 2,99 6,6 1,8 4,8 6,2 2,26 21

Sprin 538 AltaSpring Supersire 2802 934 2,77 7,8 2,8 2,04

Delta 67455 Delta 1427 Supersire 2799 938 2,81 6,6 1,2 2,63

Frazzled Josuper Shotglass 2789 987 2,76 7,9 1,3 1,38

Apprentice Kingboy Supersire 2784 889 2,76 8,7 3,0 2,45

Charismatic Catalyst Mogul 2783 974 2,75 9,4 1,0 4,3 6,1 2,20

Canada –Døtreafprøvede tyre

Navn Firma Far Morfar LPI Produk- Yver- Ekste- Hold- Persi- Frugt- NTM
tion sundh. riør barh. stens barh.

Brewmaster WWS Garrett P Shottle 3199 2263 2,6 11 108 107 106 21

Numero Uno Semex ManOMan P Shottle 3148 2044 2,69 14 112 107 112 22

Mogul WWS Dorcy Marsh 3085 2110 3,00 12 105 105 102 24

McCutchen WWS Bookem P Shottle 3059 1884 2,79 15 107 102 23

Facebook Semex ManOMan Airraid 3021 1882 3,00 5 106 105 109 17

Sargeant WWS Freddie Planet 2950 2195 2,96 7 108 100 21

Lego Planet B Goldwyn 2924 1803 2,59 9 112 103 103 15

Gillespy ABS Bolton P Shottle 2918 2032 2,76 11 107 107 99 8

Stargazer Semex Super Elegant 2907 1868 2,85 12 107 99 102 12

Jett Air Semex Baxter BW Marshall 2898 1829 2,55 10 115 93 106 8

Genomisk testede tyre

Jedi WWS Montross Supersire 3379 2737 2,88 11 111 102 106 24

Dozer Shotglass Robust 3351 2878 2,47 9 117 104 110

Hang-Time WWS Montross Supersire 3342 2467 2,79 12 109 103 107

Gryffindor Semex Defender McCutchen 3326 2452 2,91 13 109 106 105

Galapagos Semex Deductive Mogul 3325 2417 2,73 13 111 104 109

Baritone Semex Bombero Mogul 3324 2640 2,34 15 114 105 103 28

Denver Mogul Robust 3316 2564 3,05 10 109 103 106

Heisenberg WWS Jabir Moonboy 3314 2260 2,79 12 110 104 111

Bardo Semex Flame Mogul 3311 2255 2,87 14 110 100 108 27

Penmanship Semex Enforcer Numero Uno 3294 2595 2,73 8 116 106 112 31
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Levetidsydelse
Uddrag af artikel af dr. Egbert Feddersen, Sekretær i Avlsforbundet Tysk Holstein

11.000 Holsteinbesætninger med
over en million afgåede køer til-
sluttet datacentret i Verden (VIT),
som tegner sig for 2/3 af alle Hol-
steinkøer i Tyskland og i øvrigt
fejrer 50 års jubilæum i år.

For 2010 til 2014 har de 50 bedste
besætninger med over 40 køer
kunnet øge produktionstiden
med 27 dage, medens den for de
mindre besætninger har været
næsten uændret med +1,7 dage.

I malkekvægavlen har der de
senere år været stigende op-
mærksomhed på høj livsydelse
som en væsentlig økonomisk
faktor, og i de fleste betydende
avlsområder offentliggøres de
højeste livsydelser. I Tyskland
opererer man desuden med et
lidt anderledes begreb kaldet
”levedagsydelse”. Det omfatter
ydelse fra koens fødsel til af-
gang, hvilket jo betyder, at al-
der ved første kælvning får
medindflydelse.

En artikel i ”milchrind” (tidsskrift,
som dækker hele Tyskland), viser
dels en lang række besætninger
med den højeste levedagsydelse
for afgåede køer i 2014, dels en
tabel over levedagsydelse i for-
hold til besætningsstørrelse.
Sidstnævnte omfatter knap

Levedagsydelse for køer afgået i 2014

Besætningsstørrelse Antal Levedagsydelse, kg. mælk pr. dag
Besætninger Køer Alle Bedste 25 %

Under 40 køer 2.164 53.097 12,1 16,1

40-99 køer 4.518 309.753 13,4 16,6

100-199 køer 2.615 351.100 14,0 16,9

200-499 køer 1.094 336.697 14,3 16,9

Over 500 køer 378 309.148 14,7 17,1

Seneste 12 mdr.  – Sammenligningsgruppe

Alle køer Laveste 25% Gns. Højeste 25%

Årsydelse pr. ko (kg EKM) 9.641 10.326 11.074

Udsætterpct. køer (%) 33.5 39.5 44.7

Pct. døde køer (%) 2,7 4,8 6,4

Alder v. 1. kælvning (mdr.) 24,8 26,1 26,9

Afgåede køer (slagtede/døde)

Antal malkeår pr. ko (år) 2,3 2,7 2,9

Livsydelse i alt pr. ko (kg EKM) 22.866 26.401 29.240

Levealder køer (år) 4,5 4,9 5,2

Livsydelse pr. levedag (kg EKM) 13,5 14,8 16,1

DMS og LivsProduktion
I Danmark har vi via DMS fået et
godt værktøj til at sammenligne
LivsProduktion ud fra årsydelsen
før afgang til slagtning og antal
malkeår. Disse data findes på den
nye mælkeproduktionsopgørelse
i DMS, og via nøgletalstjek i DMS
kan benchmarkes mod netop
sammenlignelige bedrifter. Hér
kan beregnes både 10 og 25 %
fraktil.
Opret et nøgletalstjek, hvor du
indplacerer dig i  besætnings stør -
relse, om du er konventionel eller
økolog, om du har robotter eller
malker konventionel, og du får
en sammenlignelig gruppe.
Alle DH-besætningerne pr au-

Alder ved første kælvning er for
de mindre besætninger 29,7
måneder mod 25,8 måneder i de
større besætninger.

Det må konstateres, at såvel leve-
dagsydelse som produktionstid er
forbedret gennem årene, – en ud-
vikling, som med genomisk selek-
tion må forventes fortsat.

Kilde: Milchrind 2/2015

gust 2015 ser således ud: Se tabel.
Tallene for de cirka 1150 DH-be-
sætninger, som er i YKTR og som
opfylder kriterierne for at indgå i
sammenligningsgruppen, viser at
de 10 % højeste LivsProduktioner

for alle DH-besætninger ligger
højere end 33.000 kg EKM, mens
de 10 % laveste ligger under
20.000 kg EKM. Malkeårene er
hhv. 3,3 år og 2,1 malkeår.
A-M Søndergaard, LandboNord



305 dages ydelser, alle afsluttet i april kvartal 2015

Dyr nr Far Morfar NTM Y- Lakt. Kg % Kg % Kg Kg Ejer By
ind. mælk fedt fedt prot. prot. F+P

1. Laktation

3372305313 Snowman P Shottle 18 128 1 16.763 3,94 661 3,23 542 1.202 Anderstrup Holstein I/S Skørping

2371402388 Atwood P Shottle 7 111 1 17.153 3,44 590 3,05 523 1.113 Gjorslev Gods St. Heddinge

3372305642 Observer Man-O-Man 16 115 1 15.430 3,85 594 3,28 506 1.100 Anderstrup Holstein I/S Skørping

3156305024 VH Grafit Rakuuna 38 125 1 13.957 3,97 555 3,68 514 1.069 Ladefoged I/S Nørager

6590404257 D Etoto D Olfert 17 120 1 16.158 3,27 528 3,27 528 1.057 Gunnar Forum Skals

5660102430 VH Bento D Dundee 20 130 1 12.320 4,69 578 3,84 473 1.051 Bjarne V. Hansen Spjald

4585003718 VH Busse VH Goose 21 129 1 13.291 4,15 552 3,67 487 1.039 Anders Harck Tjæreborg

4109204553 Levi B Goldwyn 18 119 1 13.017 4,24 552 3,63 472 1.024 Niels Henrik Nørgaard Fårup

3147205414 D Jul VAR Etlar 13 124 1 12.739 4,36 556 3,61 460 1.015 Gaardsted Højgaard I/S Løgstør

1499611635 Lavanguard Stol Joc -5 107 1 15.352 3,54 544 2,97 456 1.000 Gjorslev Gods St. Heddinge

2. laktation

2519202454 VH Zac Sharky 5 115 2 15.924 4,23 674 3,40 542 1.215 Erik Andersen Kjellerup

4065302685 VH RandersRGK Bjørn 11 114 2 16.687 3,78 631 3,39 565 1.196 Ivan Skov Skive

3156304969 D Orange Rakuuna 15 108 2 17.223 3,53 607 3,34 576 1.183 Ladefoged I/S Nørager

4064203280 D Onsild D Lugo 0 117 2 17.231 3,70 637 3,15 543 1.181 Per Andersen Skive

5660102305 Rakuuna VAR Hector 5 107 2 18.204 3,23 589 3,23 589 1.177 Bjarne V. Hansen Spjald

3800004277 VH Zac F Halling 25 120 2 13.843 4,79 663 3,72 514 1.177 Morten Hansen Vrå

1499611205 Lauthority Oman Justi 11 111 2 16.302 3,80 620 3,36 547 1.167 Gjorslev Gods St. Heddinge

4506902756 D Limbo D Dixie 15 126 2 14.341 4,44 637 3,68 527 1.164 Réné Højris Varde

4110303002 Active Woodstock -2 103 2 16.126 3,75 604 3,43 553 1.157 Andries Johan Katers Randers NV

4183703648 Rakuuna V Edvin 12 118 2 14.817 4,31 638 3,49 516 1.155 Hans Olav Frederiksen Møldrup

3. laktation og øvrige

3984402100 Sharky Oman Justi 5 112 4 19.948 3,72 742 3,39 675 1.417 Anderstrup Holstein I/S Skørping

3344902338 Just-Hux T Funkis -10 94 10 15.037 5,49 826 3,71 557 1.383 Thomas K. Andersen Hobro

3019101135 C Stormati T Funkis -4 98 8 14.617 6,06 886 3,28 479 1.365 Anderstrup Holstein I/S Skørping

5660102117 D Dundee Mascol 16 133 3 17.148 4,30 736 3,56 611 1.348 Bjarne V. Hansen Spjald

3372303856 D Sodoma V Elo -5 106 4 17.502 4,02 703 3,60 630 1.333 Anderstrup Holstein I/S Skørping

2710702133 D Banker V Exces 15 108 4 15.649 4,99 780 3,47 543 1.324 Michael Mikkelsen Grenaa

4109204093 VH MogensT Silver 11 126 3 15.001 5,04 757 3,70 555 1.312 Niels Henrik Nørgaard Fårup

2036602479 Bobas VAR Elvis 5 114 4 18.225 3,90 712 3,27 596 1.307 Slotsgården Brande

4240503198 VH Rasit V Gottorp 1 121 3 17.564 4,11 721 3,32 583 1.304 I/S Hedelund Aalestrup

6289202058 D Ole V Exces 12 115 3 17.626 4,05 713 3,30 581 1.295 Allan Boesen Thisted

3372304571 Ramos Jefferson 8 108 3 15.911 4,60 732 3,41 543 1.275 Anderstrup Holstein I/S Skørping

2908401862 D Jonas T Funkis -2 108 4 19.702 3,48 687 2,97 585 1.272 Lisbeth Klinge Knebel

4195901555 Rakuuna Mascol 21 117 3 16.726 4,23 707 3,36 563 1.270 Erik Andersen Kjellerup

5660101642 V Bojer RGK Bjarne -3 102 9 16.890 4,18 705 3,28 554 1.259 Bjarne V. Hansen Spjald

3498603807 S Ross V GroovyBL 18 123 3 16.735 4,00 670 3,51 587 1.257 Ole Christensen Hjørring

5725700938 V Bojer T Ulster 1 98 5 20.630 3,15 650 2,91 600 1.251 Volsgård v/Torben Thorsen Vinderup

3307103001 D Palm V GroovyBL 10 116 4 18.609 3,43 639 3,28 610 1.249 Poul & Margit Henningsen Nibe

4202801873 D Onside V Ersgard 10 108 3 17.518 3,96 694 3,15 551 1.245 Kjeld Sørensen Løgstrup

4202801775 RGK Flak D Nature 8 118 3 18.563 3,41 634 3,28 610 1.243 Kjeld Sørensen Løgstrup

6590403409 D Day V Exces 12 119 3 16.373 4,31 706 3,27 536 1.242 Gunnar Forum Skals

3252101999 D Sammy F Engard 8 110 4 15.884 4,21 668 3,58 569 1.238 Kurt Larsen Tylstrup

5974104748 D Sammy V Exces 14 117 4 17.457 3,85 671 3,23 563 1.235 Lars Hansen Odense SØ
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305 dages ydelser
Oversigten med afsluttede 305 dages ydelser det seneste kvartal bringes i et udpluk af ydelserne i de re-
spektive laktationer. For publicering skal far og morfar være stambogsførte tyre. Vi tager forbehold for en
manglende ko grundet kun 6 årlige kontrolleringer og laktationsydelser dermed ikke afsluttet.



Holstein i Tjekkiet

tationer ydet 123.126 kg mælk,
men med lave fedt- og protein-
procenter, 3,02 og 2,97, rækker
det ”kun” til en 30. plads.

Kvægavl
I 2014 blev der udført i alt
607.000 insemineringer med rød
og sortbroget Holstein samlet. Til
dette anvendtes 955 forskellige
tyre, fordelt således: 98 ungtyre,
245 tyre fra CZ, 390 forskellige
importtyre samt 222 genomiske
tyre. Insemineringer med  Hol -
stein udgør i alt 59 % af alle inse-
mineringer og Fleckvieh i alt 35
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Ydelsesresultater
Antallet af ydelseskontrollerede
køer i Tjekkiet er næsten halveret
i løbet af de sidste 20 år. Det er
især gået ud over Fleckvieh (Sim-
mentaler), som er svundet ind fra
369.000 til 132.000, medens Sort-
broget og Rødbroget Holstein har
ligget omkring 200.000 i hele pe-
rioden. Den rødbrogede andel er
ca. 15.000 køer. Besætningsstør -
relsen er i gennemsnit større end
270 køer.
Højestydende besætning er
AGRAS Bohdalov med 708 køer,
12.942 kg mælk, 3,69% fedt, 478
kg fedt, 3,28% protein og 425 kg
protein. Den højestydende ko er
en Oman Justi-datter fra samme
besætning, og hun har på 308 da-
ge i 3. laktation ydet 20.625 kg
mælk, 3,65% fedt, 752 kg fedt,
3,32% protein og 684 kg protein.
10 køer fra denne besætning er
blandt de 50 højestydende, og
sidst af disse er Airraid-datter
med 16.392 kg mælk og 1180 kg
fedt + protein.
Blandt de højestydende køer er i
2014 en Ränneslöv-datter med
15.247 kg mælk og 1.263 kg F+P.
Højeste livsydelse er præsteret af
en Bellwood-datter, som i 13 lak-
tationer har giet 157.989 kg mælk
med 4,26% fedt, 5.947 kg fedt,
3,09% protein og 4.302 kg prote-
in – altså godt og vel de 10.000 kg
F+P. En V Bojer-datter har i 7 lak-

Ydelsestal for Sortbroget Holstein

År Antal køer Mælk kg. Fedt-% Fedt kg. Protein % Protein kg.

1995 207.770 4.910 4,22 207 3,20 157

2010 205.290 8.912 3,73 332 3,27 291

2014 210.062 9.372 3,79 355 3,32 312

Sara (Ralstorm x Garter) er i tredie laktation og vinder på Nationalskuet
2014 i Tjekkiet

Store og solide stalde i Tjekkiet

O 
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% af insemineringerne. Tyrene
med de fleste insemineringer er
Youri med 15.177 insemineringer
efterfulgt af Yank med 13.177 og
Chevrolet med 9.283 insemine-
ringer. Der kåres i alt godt 40.000
køer i 1. laktation.

Kilde: Annual Report 2014
Holstein Cattle Breeders

of Czech Republic

25 års jubilæum for 
German  Gene tics International (GGI)

Goldday er en af de stærkt anvendte tyske tyre de senere år på
forskellige eksportmarkeder, her en Goldday-datter fra Anton
Hammershøj på Landsskuet 2015 

Fortsat fra side 64

Den 10. maj 1990 sluttede 21
vesttyske kvægavlsorganisationer
sig sammen for at styrke deres
eksportpotentiale og grundlagde
dermed GGI. Fra 1995 til 1998
kom de østtyske områder til. Si-
den er der sket flere fusioner af
lokale organisationer, således at
GGI nu består af 7 avlsforbund.
GGI har forbindelser til en lang
række lande og har afdelinger i
Holland, Frankrig, Sverige og
Spanien samt et net af medarbej-
dere, med lokalt kendskab, i
mange andre lande, i de seneste
år bl.a. i Kina og andre asiatiske
lande.

Siden 2012 har GGI kunnet tilby-
de kønssorteret sæd fra de bedste
tyre, men moderne teknik og go-
de tyre gør det ikke alene. Medar-
bejdere med indsigt og engage-
ment er en vigtig del af virksom-
heden og en af GGI’s kvaliteter.
Der er de seneste år solgt mellem
12.000 og 15.000 doser GGI-sæd
i Danmark og det svarer til ca. 10
% af al solgt importsæd af  Hol -
stein.

(Kilde: milchrind)



Kvægavlsforeningernes andel af fødte/registrerede kalve 2014

Kvægavlsforening Markedsandele
Registrerede kalve % andel af disse

Semex Alliance 129.439 56,3

Select Sires 43.763 19,0

Alta Genetics 20.055 8,7

ABS Global 15.557 6,8

CRI/Genex 9.661 4,2

TAG – Trans American Genetics 4.340 1,9

St. Jacobs ABC 4.250 1,8

Accelerated Genetics 1.414 0,6

Foundation Genetics 724 0,3

Browndale Specialty Sires 720 0,3

Race Antal kalve

Holstein 254370

Jersey 7751

Ayrshire 5133

Brown Swiss 869

Alle racer 268665

En statistik udarbejdet af CDN
(Canadian Dairy Network) viser,
at af alle registrerede fødte  Hol -
stein-kalve i Canada 2014 har
Semex leveret sæden til 56,3 % af
disse og er således i den tætte
konkurrence dominerende på
hjemmemarkedet. I kvægavlsfor-
eningernes markedsandele følger
derpå Select Sires med 19,0 % og
Alta Genetics med 8,7 %.

Opgørelsen viser ligeledes, at af
de registrerede Holstein-kalve er
90,4 % efter kvægavlsforeningsty-
re medens 9,6 % er efter egne/
private tyre, – en andel, der sva-
rer til den vi kender i Danmark
for Holsteins vedkommende. De
andre racer i Canada har en høj -
ere andel af egne/private tyre.
Holstein er stort set enedomine-
rende i Canada. Af de fødte og re-
gistrerede kalve er der meget små
antal til andre racer, og Holstein
har således 95 % af de fødte og
registrerede kalve.

I ydelseskontrollen indgår alle
fødte dyr i Danmark. I Canada og
flere andre lande deler man de
fødte kalve op, og når opgørelser-
ne går på registrerede kalve, så er
det i de besætninger, der tilvæl-
ger såvel ydelser som kåring.

Keld Christensen
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Ashlar datter
32008-
03895, Ex-91,
fra Oluf Bøgh,
Hobro

Semex dominerer i Canada
Uddrag fra CDN-hjemmeside

Sargeant-
datteren
Bilard
Sargeant
Maret.
Sargeant er
anvendt
meget, og
han er stadig
til rådighed i
Danmark



Invitation – Efterårsmøder
Bestyrelsen i Avlsforeningen Dansk Holstein har besluttet

at  ændre efterårets avlsforummøde til to åbne møder 
for alle  interesserede Holstein medlemmer. 

På møderne vil der blive  orienteret om avlsmæssige forhold
med deltagelse af indledere som bl.a. en praktisk avler,

VikingGenetics og SEGES, Avlssystemer.
Møderne afholdes
25. november 2015
26. november 2015

Dagsorden meddeles senere. Tilmelding nødvendig.
Følg invitationen senere på hjemmesiden.

Bestyrelsen    

Young Breeders
Tema: Overtagelse af fædrene gård
og køb af gård, der ikke er en
fædrene gård.
Onsdag den 10. juni var vi knap
30 mand samlet ude ved Casper
Worm. Casper havde åbnet døre-
ne til sin stald, som ligger lidt syd
for Ribe.

Vi startede med at se gården,
hvorefter Casper fortalte, hvor-
dan det er at være en ung nyop-
startet landmand. Casper har for
et års tid siden overtaget den
fædrene gård. Han fortalte om,
hvordan han havde forbedt sig
inden han skulle snakke med
banken, og at man skal være klar
på at få et nej, men dog aldrig gi-
ve op!

Efter Casper Worm fortalte Pelle
Riber, hvordan han havde snak-
ket med banken om at købe den
gård, han har købt for få måne-
der siden. Pelle havde ingen fæd -
re ne gård at overtage, men han
havde udset sig en gård, han ger-
ne ville købe. Pelle fortalte også
om hans fremgangsmåde i for-
hold til banken og diverse andre
rådgivere.

Alt i alt var det en god og læring
aften. Både Casper og Pelle kom
med gode råd og tips til, hvordan
man kan komme i gang, hvis
man går med drømmen om at
overtage eller købe en gård. Og
efter de to indlæg var der mulig-
hed for at stille spørgsmål, og der
blev snakket godt om emnet. Det
er min opfattelse, at alle fik noget

ud af denne aften, og jeg tror alle
havde en hyggelig tid.
Med venlige hilsner fra Young
Breeders bestyrelse

/Karsten Dahl Schmidt
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UNGDOM

Dansk Holstein

TopFitting
Successen gentages, – brug 2
dage i din efterårsferie på
kursus i TopFitting – alle
mellem 8 og 25 år kan delta-
ge. Lær om at vaske, klippe,
mønstre, fodre osv og sidst
men ikke mindst lær andre
unge mennesker at kende.
Se mere information på
www.danskholstein.dk

Colmar 2016
Danmark deltager med 2
personer (junior 16-20 år og
senior 21-25 år) i mønst-
ringskonkurrencen i forbin-
delse med EHRC-udstillingen
i juni 2016. Udtagelse til at
deltage vil ske på Agro Nord
2016, hvor man får udleveret
en kvie, som skal både klip-
pes og mønstres. Der vil
være fri tilmelding til at del-
tage i udtagelseskonkurren-
cen – dette gøres på
www.danskholstein senest
den 1. december 2015.  Se
ligeledes nærmere  informa -
tion samme sted.



NRM udskydes til 2017
En pressemeddelelse fra bestyrel-
sen bag det hollandske natio-
nalskue NRM meddeler, at skuet,
der hidtil har været afholdt i lige
år, – 2012-1204, vil blive udskudt
fra 2016 til 2017. Grundene er, at
man fortsat vil kunne tiltrække
et stort publikum, – og her tæn-
kes på udenlandske gæster, i
fremtiden. NRM’s succes er base-
ret på en kombination af fremra-
gende koudstilling,  afkomspræ -
sentation og auktion samt anden
markedsføring af visse kvæg -
brugs produkter. Alle 3 elementer
er vigtige for et godt NRM.

På basis heraf har NRM’s besty-
relse besluttet:

• NRM flyttes til ulige år, idet den
nationale og internationale ka-
lender giver bedre plads for
mange gæster, og næste udstil-
ling bliver således i 2017

• NRM vil blive flyttet til septem-
ber, idet det passer godt ind i
kvægbrugernes arbejdsrutiner
og giver dermed grundlag for at
møde flere kunder

• NRM ændres fra et 2-dages
skue til et 2,5-dages skue, der-
ved udvides åbningstiden

Bestyrelsen vil arbejde videre med
disse ideer, og der vil komme et
specielt og succesfuldt NRM-skue
ud af det. Næste skue bliver i da-
gene 7.-9. september 2017
Pressemeddelelse fra NRM, – Na-
tionale Rundvee Manifestatie.

NB
I relation til ovenstående kan an-
føres, at det tyske Nationalskue, af-
holdt normalt i Oldenburg, også er
hvert andet år og afholdes i ulige
år. Oldenburgskuet og NRM bliver
således samme år, – men det tyske
skue afholdes i juni måned.

Keld Christensen

De mest benyttede tyre 
i Tyskland 2014
Førstepladsen i tabellen over de
mest benyttede tyre indtages lige-
som året forud af Goldday, som
er populær p.g.a. sin avlsværdi for
eksteriør, – 143, hvilket er klart
højere end nogen af de øvrige
nævnte. RZG står for samlet avls-
værdital, og her er Goldday knap
så suveræn med 111 i ydelse og
107 for brugsegenskaben hold-
barhed. Det er bemærkelsesvær-
digt, at andenpladsen tilfalder

Dastin, idet hans fader, Danillo,
er helbroder til Goldday, – ud af
den amerikanske Markwell Ra-
ven-kofamilie.

I øvrigt er tabellen præget af tyre,
som kun har genomiske avlsvær-
dital (G). Hvor relevante disse er,
det må tiden jo vise.
Kilde: milchrind 2/2015 – uddrag

af AV

En ”verdensmester” er død
Den canadiske Holstein-ko Gil-
lette Smurf er afgået 18 år gam-
mel efter at have produceret
247.711 kg mælk med 3,6 % fedt
og 3,1 % protein. Denne rekord
bliver næppe slået en af de nær-
meste dage, selvom høj livsydelse
vel må siges at være i høj kurs, jf.
artiklen om levedagsydelse an-
detsteds i bladet.

AV
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De mest benyttede tyre i Tyskland 2014

Tyr Antal 1. ins. Fader RZG Kvf

Goldday 40.219 Goldwyn 129 ZBH

Dastin (G) 34.524 Danillo 137 RA

Epochal (G) 26.791 Epic 137 RUW

Short Cut 24.956 Shottle 123 RUW

<Benzema (G) 20.681 Beacon 138 MAR

Guarini 19.908 Goldwyn 135 RBB

Fanatic (G) 19.459 Freddie 144 MAR

Force (G) 17.205 G-Force 146 MAR

Electron (G) 17.003 Epic 133 MAR

Big Point(G) 16.813 Bookem 149 ZBH/LTR

Banesto (G) 15.713 Bookem 145 RBB

Beart (G) 14.826 Beacon 134 MAR

Giotto (G) 13.172 Gold Chip 135 MAR

Beladi (G) 12.775 Bookem 147 RBB

Tyre i tabellen med fed skrift er dansk tillagte

KORT NYT



200.000 kg mælk i Finland
95.830 Holsteinkøer i Finland
ydede i 2014 9.707 kg mælk med
3,96 % fedt og 3,39 % protein.
En Holsteinko med navnet Yella
har opnået en livsydelse på
207.028 kg mælk. Alder og af-
stamning er ikke oplyst i det fin-
ske kvægblad ”Nauta”, men koen
er fra en besætning med 95,9
årskøer med 10.038 kg mælk,
4,26 % fedt, 3,48 % protein – i alt
777 kg F+P. I besætningen er der
mere end 1 race, hvilket er gan-
ske almindeligt i Finland.
2 finske besætninger havde i
2014 over 1.000 kg F+P i gennem-
snit, – en Holstein på 10 køer,
1035 kg, og en besætning med
flere racer, ialt 42 køer og 1029 kg.
Blandt de højestydende køer er
der – ikke overraskende – mange
Rakuuna-døtre. 5 køer præstere-
de over 19.000 kg mælk, i spidsen
for disse en Rakuuna-datter med
19.534 kg, men med 3,51 % fedt.
Højeste ydelse af F+P – 1.471,
havde en Billion-datter
Kilde: Nauta, – uddrag ved AV

Holsteins ydelse i Frankrig
For 10 år siden var gennemsnits -
ydelsen for de franske Holstein-
køer 7.500 kg mælk, men i de
nærmest følgende år tog den et
gevaldigt spring opad og nåede i
2010 ca. 9.000 kg, og herefter har
ydelsen ligget mellem ca. 9.000
og ca. 9.300 kg.

Fedtydelsen er uændret fra året
forud, medens protein er steget 2
kg. Fedt- og proteinprocenter er
ikke oplyst i Prim Holstein Maga -

zine, hvorfra tallene er hentet.
Det nævnes, at der på de registre-
rede Holstein-køer og ikke-regi-
strerede Holstein-køer er en for-
skel i køernes mælkeydelse på
763 kg og at kælvealderen er 28
mod 30,7 måneder. De registrere-
de køer tegner sig for en trediedel
af det samlede koantal.
Kilde: Prim Holstein Magazine

Knap 30 % af Nordens
mælk robotmalkes
Automatiske malkesystemer (AMS)
har en væsentlig udbredelse i
Nor den, hvor der er sket en mar-
kant udvikling i antallet af besæt-
ninger, der robotmalkes.

I Danmark og Island stagnerede
udviklingen i 2008, hvorimod
den fortsatte i de øvrige nordiske
lande og stadig gør det. De nordi-

ske mejeriers faglige netværk,
Nordisk Mejeriorganisationers
Samarbejdsudvalg for Mælkekva-
litetsarbejde, har indsamlet op-
lysninger om udbredelse af AMS,
som vises i hosstående tabel,
hvoraf det også ses, at de fleste
AMS-besætninger findes i Norge,
men de fleste AMS-bokse i Dan-
mark.
Totalt var der i Norden ved års-
skiftet 2014-15 i alt 6.894 AMS-
bokse i 4.293 besætninger, hvil-
ket er 16,3 procent af alle besæt-
ninger. Det betyder, at AMS-be-
sætninger generelt er større end
gennemsnittet, og det vurderes,
at 27,8 procent af køerne malkes
med AMS, medens mælkepro-
duktionen herfra vurderes til
28,7 procent eller omkring 3,5
mia. liter.

Kilde: Effektivt Landbrug

Nr. 3-2015 Dansk Holstein · 69

Robotbesætninger i Norden

Danmark Finland Island Norge Sverige Norden samlet

Andel køer i AMS – procent 25,7 23,1 32,6 33,6 31,5 27,8

Andel mælk fra AMS – procent25,5 23,3 33,7 32,1 34,9 28,7

Antal AMS bokse/besætning 2,8 1,4 1,2 1,0 1,7 1,6

Kilde:NMSM

Ydelse for Fransk Holstein 2014, – øvrige racer til sammenligning

Antal køer Mælk kg Fedt kg Protein kg.

Holstein-køer – Ca. 1,72 mio 9.329 365 297

Montbeliarde 6941 269 230

Normande 6496 273 225



Avlsforeningen
Vendsyssel Holstein
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Bedste besætningsgruppe fra I/S Åskoven

De tre modeldyr fra (f.v) Tronsmark Holstein, I/S Åskoven og Torben
Poulsen Stride

En glad vinder med modelkvien
fra Torben Poulsen stride

DRH-fløjkøer og -kvier

Kat. nr.Dyrnr. Udstiller Far Morfar Bemærkning

383 37546-04233 Solbakken Agro, Aabybro DRH Buster G Tribute Bedste ældre ko

384 38143-02280 Borup Holstein, Vrå Arnold DRH Cennie

391 38143-02478 Borup Holstein, Vrå Tonikum Rampagered

396 38143-02562 Borup Holstein, Vrå Carmelito Aragornred Bedste yngre ko +

Miss Vendsyssel

401 37061-01710 Frode T. Jensen, Østervrå Fidji DRH Leif P Nr. 1-Fremtidskvie

404 38143-02961 Borup Holstein, Vrå Fageno Jerudo Bedste kvie

407 37061-01785 Frode T. Jensen, Østervrå Fageno DRH Jerut

Bedste besætningsgruppe: Borup Holstein, Vrå
2. bedste bes.gruppe: Frode Thule Jensen, Østervrå
Dommer: Bert Groen

På Gårestrupgård, Hjørring, har
ko nr. 36630-01316 (T Funkis x
Choron) passeret de 150.000 kg
mælk i livsydelse. Koen er født i
1999 og har produceret i alt
151.216 kg mælk. Hun har kælvet
10 gange og har en gennemsnits -
ydelse i 13,0 år med 11.632 kg
mælk og 769 kg F+P. Koen er
afgået uden billede for hædring.
Tillykke til ejerne.

150.000 k
g mælk

Grillaften
Tirsdag den 30. juni 2015 afholdt
foreningen grillaften hos Dorthe
og Bo Skovbjerg Nielsen, Vrå. På
den første rigtige sommeraften så
de 140 deltagere et meget veldre-
vet landbrug med ny  ungdyr stald.

Hjørring Dyrskue
I år blev skuet afviklet den 19. og
20. juni. Vi havde igen i år et godt



dyrskue med 90 Holsteindyr til
bedømmelse. Også en fin udstil-
ling af DRH med ca. 20 dyr til be-
dømmelse. Desuden var der 55
deltagere til mønstringskonkur-
rencen.
Hjørring Dyrskue er altid et be-
søg værd, og også i år tiltrak det
mange besøgende – hele 29.500,
hvilket er meget flot!

Jørgen Buur Pedersen

Dansk Holstein –
HIMMERLAND

Grillaften
Tirsdag den 16. juni 2015 afholdt
foreningen grill-aften hos Birgit
og Steen Skov, St. Binderup. Steen
havde bundet alle de køer, der
havde været udstillet på Løgstør
Dyrskue, op, så gæsterne fik en
super række af køer at se. Derud-

over fik de besøgende også mu-
lighed for at se, hvad Steen gør
for at skabe god naturjagt på går -
den.
En god aften i godt sommervejr.

Dyrskuer
I Himmerland har vi afviklet 3
dyrskuer i henholdsvis Nibe den
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Miss Vendsyssel fra Borup Holstein blev udpeget af Gert Pedersen
Aamand

Hjørring Dyrskue – 2015 – DH-fløjkøer og -kvier

Kat. nr. Dyrnr. Udstiller Far Morfar Bemærkning

178 34242-02272 Tronsmark Holstein, Bindslev L Talent C Stormatic Bedste ældre

189 35948-01853 Jan N. Larsen, Frederikshavn D Rødding V Exces

194 37546-04258 Solbakken Agro, Aabybro Destry RC C Stormatic

199 34192-02687 Åskoven I/S, Bindslev VH Berg Manager

211 34320-02455 Nyeng Holstein, Hjørring Denzel R MR Sam Bedste yver

217 34242-02955 Tronsmark Holstein, Bindslev VH Single Sharky

236 34320-02533 Nyeng Holstein, Hjørring WindbrookZesty

239 34192-02952 Åskoven I/S, Bindslev Goldday D Durum Bedste yngre

252 37546-04708 Solbakken Agro, Aabybro BasbossmanHMT Olympo

260 37070-03245 Niels Peter Utoft, Østervrå D Jul S Ross

251 38143-02618 Borup Holstein, Vrå Bookem O Zenith Nr. 1-Fremtidsko

270 36408-01069 Mads Folke Madsen, Østervrå B Stardust Damion

272 36955-03383 Mads Folke Madsen, Østervrå Fever Windbrook

282 35639-01373 Torben Poulsen Stride, Løkken VH Mandel VH Lund Bedste kvie

286 35443-01457 Henning Jensen, Fr.havn EarnhardtPVH Grafit

296 38143-03039 Borup Holstein, Vrå Album D Sol

Bedste besætningsgruppe: Åskoven I/S, Bindslev
2. bedste bes.gruppe: Nyeng Holstein, Hjørring
3. bedste bes.gruppe: Solbakken Agro, Aaby-
bro

Ko nr. 30191-01135 (C Stormatic x
T Funkis) hos Anderstrup  Hol -
stein, Skørping, har på 8 kælv -
ninger og i 9,1 år med gennem -
snit lig 17.241 kg mælk og 1.323
kg F+P rundet 156 tons mælk. I
løbet af denne præstation blev
hun også i 2012 hædret på Lands -
skuet som bedste ældre ko med
Taurus Legats Ærespræmie.
Tillykke.

Dommere: Erik Hansen og Ole Nielsen
Ungdommere: Ann Witte og Thomas Johansen

150.000 k
g mælk

Hos Ladefoged I/S, Ravnkilde, er
ko nr. 31741-02821 (T Najade x T
Tesk), hædret for produktion på i
alt 10.447 kg F+P. Denne præsta -
tion er nået med 8 kælvninger og
en gennemsnitsydelse i 9,7 år
med 13.963 kg mælk og 1.076 kg
F+P. Tillykke med det fine resultat.

10.000 kg
 værdisto

f
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Bedste ældre ko i Nibe kommer fra Sydgaarden

Der er tradition for spændende mønstringskonkurrence i Nibe

Nibe Dyrskue – 2015 – Holstein og Rød Holstein-fløjkøer og -kvier

Kat. nr.Dyrnr. Udstiller Far Morfar Bemærkning

61 32003-01743 Anton Hammershøj, Hobro O Finley TVM Hesne

67 32610-02274 Sydgaarden, Nibe S Ross D Banker Bedste ældre

74 32003-02726 Anton Hammershøj, Hobro D Sol D Dundee

77 32003-02751 Anton Hammershøj, Hobro Goldday VH Rubjerg Bedste yngre

84 32258-01813 Jacob Sondrup, Nibe Big Time D Thor

90 41815-02946 Anton Hammershøj, Hobro Falster Destry RC

94 32610-02921 Sydgaarden, Nibe VH Goldrun V GroovyBL Bedste kalv

Bedste besætningsgruppe: Anton Hammershøj
2. bedste bes.gruppe: Sydgaarden
Dommer: Casper Pedersen, Bindslev

UR

Dansk Holstein tilbyder et
flot ur – en  oplagt gaveidé.
Uret er i meget solid helstål-
skasse med tyde  lige tal og
visere. Vandtæt til 3 atm.
Schweizisk quartz værk med
dato. Gedigen stållænke.
Diskret Dansk Holstein-ko
trykt på skiven. Et flot og
præ -sentabelt ur, der tåler at
blive brugt! Uret har ridsefrit
safirglas. Fås både som
dame- og  herreur.

Normalpris 498,- kr.
Dansk Holstein tilbyder uret
til 350,-  incl. moms
og levering.
1 års garanti.

Bestilling hos:

Urmager/Guldsmed Hart-
mann
Adelgade 14, 7800 Skive
Tlf: 97 52 04 32
Fax: 97 51 00 88

GAVE
IDÉ

LANDET RUNDT



Bedste yngre Holstein ko (Goldday) fra Anton Hammershøj både i Nibe
og Hobro

5. juni, Løgstør den 13. juni og i
Hobro den 25. juli. Igen i år var
der god opbakning til de to først-
nævnte skuer, og de forløb godt
med tørt vejr og mange besøgen-
de. Dyrskuet i Hobro druknede i
store mængder regn.

Hobro Dyrskue
Lørdag den 25. juli blev Hobro
dyrskue afviklet, og det skue vil
blive husket for regn, regn og at-
ter regn. På trods af de svære vil-
kår blev skuet afviklet på bedste
vis, og med nogle fantastisk flotte
Holstein dyr blev skuet igen en
succes. I kataloget var der 17
numre med DRH og 75 numre
med Holstein, og med 2 helt nye
udstillere er der en fin udvikling
for skuet.

Vindere blev:
• Bedste ældre Holstein ko,
31220-03950 (Crimson x V
Groo vy) fra Steen Skov ,  Binde -
rup

• Bedste yngre Holstein ko,
32003-02367 (Goldday x VH
Rubjerg) fra Anton Hammers-
høj, Stenild
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Løgstør Dyrskue – 2015 – Holstein og Rød Holstein-fløjkøer og -kvier

Kat. nr. Dyrnr. Udstiller Far Morfar Bemærkning

3 31220-04573 Steen Skov, Aars Soccer P R D Estrup Bedste kvie

5 33309-01180 Bent H. Andersen, Løgstør F Holsted T Klassy

8 31472-04075 Gaardsted Højgaard I/S, Løgstør D Banker V Exces

16 30136-02956 Per Warming, Aars R MR Sam Jardin

23 31220-03362 Steen Skov, Aars Crimson VAR Etlar Bedste ældre

29 31472-05019 Gaardsted Højgaard I/S, Løgstør VH Cruz D Laks

35 31472-05218 Gaardsted Højgaard I/S, Løgstør D Limbo D Emalje

39 31220-03992 Steen Skov, Aars Goldday VAR Etlar

48 31220-04095 Steen Skov, Aars Bookem VH Frank Bedste yngre

Bedste besætningsgruppe: Steen Skov, Aars
2. bedste bes.gruppe: Per Warming, Aars
Dommere: Morten Hollensen og Willem Jan Bleumink

Steen Skov havde bedste besætningsgruppe Og alle modeldyrene



• Bedste DRH-ko, 40252-03898
(DRH Seoul x DRH Luini) fra
Svend Hestbæk, Aalestrup

• Bedste kvie på tværs af racer,
41092-05004 (Kanu P Red x
Twister) Niels Nørgaard,
Nørbæk

Der var mødt 2 DRH besætnings-
grupper op, og her blev vinderen
gruppen fra Niels Nørgaard, Nør -
bæk, foran gruppen fra Kim Fa-
gerlin, Vammen.
Hos Holstein var hele 9 flotte
grupper mødt frem. Der var me-
get tæt konkurrence imellem de

sidste 3 grupper, alle havde op-
nåede ærespræmie på Landssku-
et, så det var de små marginaler
som blev afgørende. Vinderen
blev gruppen fra Anton Ham-
mershøj, Stenild, foran gruppen
fra Oluf Bøgh, Stenild, og med
gruppen fra Niels Nørgaard, Nør -
bæk, på trediepladsen.
Som noget nyt var der mønst-
ringskonkurrencer, hvor vinde-
ren modtog en fin pengepræmie.
Ann Witte var dommer i konkur-
rencen, hvor vinderen hos hen-
holdsvis junior og senior blev,
Rasmus S. Agger, Viborg, og Kri-
stian Skov fra Binderup.

Tak til alle udstillere og dommere
for den fine opbakning og positi-
ve indstilling under de svære
vejr forhold. Med en udsolgt
dyrskuefest som afslutning på da-
gens strabadser ser alle frem til et
gensyn på skuet i 2016.

Jørgen Buur Pedersen og 
Henrik Schøler Nielsen
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Bedste ældre Holstein ko (Crimson) fra Steen Skov

Bedste DRH-ko, 40252-03898 (DRH Seoul) fra
Svend Hestbæk

Bedste kvie på tværs af racer (Kanu P Red) fra
Niels Nørgaard

LANDET RUNDT



Nr. 3-2015 Dansk Holstein · 75

Bedst yngre fra Kristian Sloth, Lomborg,
Garrett x S Bolton

Bedste ældre, 24 point og model for skuet, fra Espen
Agger, Hy gum, Ligö x V ForceSR. Esper Ag ger fik også
bedste besætnings gruppe

Ved mønstring senior vandt Tina Hansen, Grønbjerg

Ringkøbing
Holstein

Lemvig marked og dyrskue
Lørdag den 6. juni 2015 blev der
holdt Lemvig marked og dyrskue
med et flot fremmøde af gode
dyr. Der var tilmeld i alt 59  Hol -
stein dyr. Dommer Jørgen Buur
Pedersen fandt frem til følgende
DH vindere: 
Tak til dommere og udstillere for
et godt skue, og vi håber at se lige
så mange til næste år.

Mette Sandholm

Haven var fin ramme om grill-maden.

Nordvestjylland
Holstein

Grill-aften
Den 20. juli var vi heldige med ok
vejr til vor Grill-aften hos Maren
og Jesper Jensen, Holmsø v. Fjer-
ritslev, med udsigt over Limfjor-
den. Her var der 215 deltagere,
som først grillede i den dejlige
have foran det nyere stuehus.
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Herefter fik man mulighed for at
se bedriften med de 245 køer og
malkestald.  Ydelsen på 12.002 kg
mælk og 917 kg Fedt + Protein er
i toppen herhjemme, så der var
inspiration at hente – trods kun 2
x malkning. Maren er også land-
brugsskolelærer, så sammen med
de 4 små børn og en lille gårdbu-
tik har familien hænderne fulde.
Herefter var der kaffe i haven,
samt uddeling af præmier til de
deltagende børn i skattejagten.

Fjerritslev dyrskue
Den 23. maj startede vi uden -
dørssæsonen i Fjerritslev. Fint
vejr med rigtig fint besøgstal.
I år var der igen tilslutning af
DRH efter mere end 20 år uden.
De deltog dog sammen med de
sortbrogede Holstein, så der var
god konkurrence. Når nye udstil-
lere gør det godt, glæder vi os, og
det skete for John Klit med en
flot tredieplads i besætnings-
grupperne. Dommerne Mogens
Madsen og Christian Mark roste
dyrene, så ejerne kan være til-
fredse.
Hos livsydelseskøerne fandt
dommerne skuets bedste ko i 4.
kalvs koen efter Goldwyn fra
 Niels Hansen, og samtidig det
bedste yver på dagen. Hos de
 yng re var det en ung VH Mandel-
datter fra Solbakken Agro, som
tog titlen. Ved besætningsgrup-
perne var der 3 dejlige køer fra
Niels Hansen, som vandt over 3
fra Solbakken Agro. Ved DRH var
det en 2. kalvs DRH Buster-datter
fra Asger Kappel, som blev den
bedste.

Bedste besætningsgruppe fra Niels Hansen, Skovsgaard – B Goldwyn,
Bookem, Destry RC, Dorcy.
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Bedste DRH ko 2925 (DRH Buster x Lichtblick) 2. kalvs fra Asger Kappel,
Klim.

Vinderne på Fjerritslev dyrskue

Bedste Ejer Point Dyr nr. Far

Bedste ældre og Bedste yver Niels Hansen, Skovsgaard 23 2603 B Goldwyn

Bedste yngre Solbakken Agro, Birkelse 23 4668 VH Mandel

Bedste kvie Solbakken Agro 23 5032 Toys Hero

Bedste DRH Asger Kappel, Klim 23 2925 DRH Buster

Besætningsgruppe Niels Hansen, Skovsgaard



Dyrskuet Thy – Mors
Dyrskuet på pladsen i Thisted
blev rammen om skuet den 13.
juni i fornuftigt vejr. Der var god
tilslutning og ny udstiller, som
blandede sig helt i toppen. Alle
havde en god dag.

Først blev der bedømt 11 besæt-
ningsgrupper, og dommerne
valgte 3 ældre køer fra Lille Djer-
næs, I/S, Vang, som vinder foran
3 køer fra Jan & Bjarne Gravesen,
I/S Ø. Vandet, og Rene  Sønder -
gaard, Hassing, på trediepladsen.
Hos livsydelseskøerne var det en

6. kalvs F Engard-datter nr. 2837
fra Lille Djernæs, der vandt. Over
4 år var det en 3. kalvs Eleve-ko
fra Lille Djernæs, der vandt foran
en V GroovyBL-datter fra Jan &
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De 4 bedste modeldyr f.v. på Fjerritslev dyrskue
• Bedste ældre 2603 (B Goldwyn x V GroovyBL) 4.klvs.fra Niels Hansen, Skovsgaard
• Bedste yngre 4668 (VH Mandel x D Onside) 1.klvs. fra Solbakken Agro, Birkelse
• Bedste RDM 1798 (R Rastrup x R Bangkok) 2.klvs. fra Jørgen Jensen, Bjerget
• Bedste Jersey 3404(DJ Zuma x Q Impuls) 2.klvs. fra Jonna og Lars Bach, Kollerup

Bjarne Gravesen. For køer under
4 år blev en 2. kalvs D Orange-ko
ß2285 fra Allan Bendtsen, Huns -
kjær, vinder – og det er 1. gang
han prøver det i Thisted. Den

Dyrskuet Thy – Mors

Bedste dyr Ejer Point Dyr nr. Far

Livsydelse Lille Djernæs I/S, Vang 23 2431 F Engard

Ældre Lille Djernæs I/S, Vang 23 3593 Eleve

Yngre Allan Bendtsen, Hunskjær 23 2285 D Orange

Yver Poul M. Andersen, Ginnerup 23 1924 VH Romer

kvie Kr. O. Dahlgaard, Harring 23 3154 Aikman

DRH Kr. Nielsen, Hørdum 23 2876 DRH Desk

Besætningsgruppe Lille Djernæs I/S, Vang
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Bedste Holstein besætningsgruppe her fra højre – Lille Djernæs I/S,
Vang – D Jesper, 2 x Eleve, efterfulgt af nr. 2 fra I/S Jan & Bjarne
Gravesen, Ø. Vandet- V GroovyBL , 2 x VH Grafit.   

Som debutant at få bedste yver
giver blod på tanden som ud stil -
ler – her Poul Martin Andersen,
Ginnerup med sin (VH Romer x
TVM Hesne) ko nr. 1924.

vandt foran en VH Grafit-ko fra
Jan & Bjarne Gravesen.

Som bedste yver kom udstillerde-
butanten Poul Martin Andersen,
Ginnerup, med en 4. kalvs VH
Romer-ko, som satte de andre på
plads – med Jens Hansen, Torup,
med en 4.kalvs Törlan på anden-
pladsen. Titlen som bedste kvie
gik til Kr. O. Dahlgaard, Harring,

for en ung Aikman-kvie foran en
B Goldwyn-kvie fra Per  Dahl -
gaard, Dollerup.
Ved DRH var det en DRH Desk-
ko nr 2876 fra Kristian Nielsen,
Hørdum, som blev model.
Som noget nyt i år var der Derby
opstart på nogle unge kvier på
tværs af malkeracerne. De skal
som andre steder dyste som køer
om pengepuljen om 2 år. I år var
det 2 kvier fra Kristian Nielsen
der vandt, men det ændres mu-
ligvis om 2 år.

Palle J. Larsen

Viborg-Skive
Holstein

MidtWest Farmshow 2015
Med 124 katalognumre Holstein
var der igen basis for et flot skue i
Skive og dommerne kvitterede
med at 67 % af dyrene fik 23 po-
int eller mere. Dagen startede
overskyet, – perfekt for dyrene,
og det holdt tørt under bedøm-
melserne, men de sidste timer
blev våde.

Flot besætningskonkurrence
Med 13 deltagende grupper var
det et flot billede, der fyldte rin-
gen. Vinderen blev Martin Ras -
mussen, Dueholm, foran Jens
Oluf Madsen, Rødkærsbro, og
Småkjærgaard, Ingstrup.

Gammel Guld
Modelkonkurrencen for de ældre
køer blev en gentagelse af 2013
med VH Halifax-datteren fra
Småkjærgaard, der generobrede
både yver- og model titel samt 24
point. Ligeledes 24 point til Xaco-
beo-datteren fra Martin Rasmus-
sen. Hos de yngre køer var der en
klar vinder med 24 point i Mari-
co-datteren fra Per Høgh, Møl-
drup. Kvierne gav sejr til en
Atwood-datter fra Bathau Hol-
sten, Batum, og ved at skelne til
kviens Shottle moder er der en
spændende fremtid.

Rød Holstein
Skuet har en mindre men særde-
les god Rød Holstein-udstilling,
hvor besætningskonkurrencen
blev vundet af Kim Fagerlin,
Vammen, foran Martin Rasmus-
sen, Dueholm.
Bedste Ældre ko blev en Soccer P R-
datter fra Martin Rasmussen og
bedste yngre ko blev en Kairo-
datter fra Kim Fagerlin. Bedste
kvie blev en Duebookman-datter
fra Jens Pedersen, Kokholm.

SDM 65
Igen i år var der fra Niels Martine
Nielsen, Søby, en lille fremstilling
af SDM 65 – uden HF gener, og
nostalgien fik frit løb med en par

LANDET RUNDT
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Fløjkøer 2015 Dyrnr. Far Udstiller

Livsydelse > 100.000 kg 930 B-M Bombay Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro

Livsydelse > 50.000 kg 2233 Mascol Fam. Døssing, Bøstrup

Over 4 år 2703 VH Halifax Småkjærgaard, Ingstrup

2686 Xacobeo Martin Rasmussen, Dueholm

1367 Ashlar Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro

Under 4 år 2847 Marico Per Høgh, Møldrup

2155 Goldsun Martin Rasmussen, Dueholm

2909 Bookem Gert og Martin Fruergaard, Lund

1440 VH Grafit Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro

1661 Braxton Jens Pedersen, Kokholm

2950 Braxton Bathau Holstein, Batum

3200 Gold Chip Gert og Martin Fruergaard, Lund

Kvier 3213 Atwood Bathau Holstein, Batum

3906 Alexander Martin Rasmussen, Dueholm

3409 Doorman Per Høgh, Møldrup

Besætningsgrupper 1. Martin Rasmussen, Dueholm

2. Jens Oluf Madsen, Rødkærsbro

3. Småkjærgaard, Ingstrup

DRH over 4 år 3327 Soccer PR Martin Rasmussen, Dueholm

DRH under 4 år 1605 Kairo Kim Fagerlin, Vammen

3647 Parma PP Martin Rasmussen, Dueholm

DRH Kvier 3656 Duebookman Jens Pedersen, Kokholm

DRH Besætningsgrupper 1. Kim Fagerlin, Vammen

2. Martin Rasmussen, Dueholm

Normalt plejer de to markeringer
at falde over et vist tidsrum, men
hos Gunnar Forum, Nr. Rind,
Skals, har ko 65904-01448 – V
Bojer x T Funkis, klaret dette på en
gang med 11 kælvninger og en
gennemsnitsydelse i 10,9 år med
14.222 kg mælk og 946 kg F+P.
Koen har således rundet begge
grænser inden for meget kort tid.
Tillykke med resultatet.

150.000 kg
 mælk og 1

0.000 kg væ
rdistof

10.000 kg
 værdisto

f

Ko 41996-01015 hos Jens Oluf
Madsen, Fårup, har præsteret
hele 10.138 kg F+P på 11,6 år med
en gennemsnitsydelse på 11.980
kg mælk og 874 kg F+P. 1015, B-M
Bombay x Hondo Aero, har været
embryodonor til Finland og
leveret tyr til TOP-Q, og samtidig
en flittig dyrskuedeltager. Tillykke
med resultaterne.

Bedste ældre med 24 points fra SmåkjærgaardBedste yngre Holstein med 24 points fra Per Høgh

Det er vel naturligt at være glad, når man også får titlen som bed ste
yver på Skuets bedste ko, – så derfor smiler Michael Jørgensen



fremragende Bj Frans-tvilling -
kvie kalve samt en VIB Ernst-kvie.
Kvaliteten var i orden og efterføl-
gende var der også 24 point på
Landsskuet.

Grillaften 2015
I år var foreningens årlige grillar-
rangement placeret i Salling, hvor
Jette og Jesper Thomsen, Lyby, og
Anni og Erik Ringgaard, Lyby, åb -
nede portene.
Besætningen hos Jesper Thom-
sen er på 164 årskøer med 780 kg
værdistof, og VH Fiery er opdræt-
tet her. Besætningen hos Erik
Ring gaard er på 154 årskøer med
759kg værdistof. Begge besætnin-
ger er under udvidelse efter kvo-
teophøret.
380 medlemmer deltog i arrange-
mentet og vi siger tak til besøgs-
værterne for det store arbejde, de
har lavet for os.

Anders Dahlgaard og Thomas
Lind

Midt/Øst
Holstein

Arrangementer i sommer
Den 13. maj afholdt foreningen
et ”Før-Dyrskue ” arrangement i
fællesskab med RDM- og Jersey-
aktivitetsudvalgene i Østjylland.
Vært for aftenen var Lis og An-
ders Levring, Hagenbjerggaard
ved Fjellerup, og for bedømmel-
sen stod Søren Christensen. De
60 personer, som deltog denne
aften, fik en god oplevelse med
hjem, og synet af Jersey køer på
højeste niveau gjorde et stort ind-
tryk. Tak til Søren Christensen og

familien Levring for en god aften.
24. juni afholdt foreningen den
årlige grillaften hos Risbak i Sjør-
slev. Her kunne foreningens
medlemmer se et flot og veldre-
vet landbrug. Ydelsen siger godt
12.000 kg mælk, og de 140 køer
malkes i to De-Laval robotter.

Omkring 200 af foreningens
medlemmer havde en rigtig god
aften på et landbrug, som repræ -
senterer erhvervet på flotteste
vis. En stor tak skal der lyde til Fa-
milien Jørgensen for det store ar-
bejde, som var lavet for at tage
imod os denne aften.
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Fløjdyr GL. Estrup

Dyre nr. Udstiller Afstamning

Kvier

25835-03078 Raunhøj Dairy, Hjortshøj Acme RC x Afterschock (Model)

29084–02296 Lisbeth Klinge, Landborup VH Maine x D Etoto

26341–01650 Jørn Mikkelsen, Søften VH Mandel x VH Bismark

Køer ældre

25192–01942 Erik Andersen, Pederstrup Ramos x VAR Calano

57220–02622 Raunhøj Dairy, Hjorthøj Lichtblick x Faber (DRH Model)

25192–02318 Erik Andersen, Pederstrup B Goldwyn x Buckeye (Ældre model)

27364–03228 I/S Lundbjerggård, Handest VH Sture x D Sirius

27364–03397 I/S Lundbjerggård, Handest Firkløver x RGK Flak

Yngre køer

64225–01554 Anders & Verner Pedersen, Hauge D Sol x DR Chasse

25835–02662 Raunhøj Dairy, Hjortshøj Atwood x F Enggard (Yngre model)

27364–03833 I/S Lundbjerggård, Handest Firkløver x VH Ruben

27364–04048 I/S Lundbjerggård, Handest D Sol x D Olympic

41092–04199 Niels Nørgaard, Nørbæk Brawler x Alexander

25835–02945 Raunhøj Dairy, Hjortshøj Bradnick x Man-O Man

De Økonomiske Vinderkøer



GL. Estrup Messen 30. maj
100 katalognumre Holstein dyr +
10 kalve udgjorde en udstilling af
særdeles høj kvalitet. Dommer-
ne, Morten Hollensen og Ole
 Niel sen, blev udfordret i deres ar-
bejde med bedømmelserne, men

begge gjorde det særdeles godt –
tak for det.
• Bedste kvie, 25835-03078
(Acme x Afterschock) fra Raun-
høj Dairy, Hjorthøj.

• Bedste ældre, 25192-02318 (B
Goldwyn x Buckeye) fra Erik
Andersen, Pederstrup.
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Ko nr. 25385-01371 – KOL Nixon x
T Burma, hos Raunhøj Dairy,
Hjortshøj, har rundet 10.000 kg
F+P. Med 9 kælvninger (og 3 ET-
kalve) har koen på 12,6 år
præsteret i gennemsnit 11.119 kg
mælk og 811 kg F+P, så i alt har
hun 10219 kg F+P. Ko 1371 hedder
i daglig tale ”Pretty” og er kåret
EX-92 – og ja, – det er hende, der i
alt 3 gange på Landsskuet har
været Miss Holstein og 1 gang
Danmarks smukkeste malkeko.
Lokale skuer, – der har hun også
vundet. Stort tillykke med de
mange flotte præstationer.

10.000 kg
 værdisto

f

• Bedste yngre, 25835-02151
(Atwood x F Enggard) fra Raun-
høj Dairy, Hjortshøj.

• Bedste DRH ko, 57220-02622
(Lichtblick x Faber) fra Raunhøj
Dairy, Hjortshøj

I konkurrencen Den Økonomi-
ske Vinderko, sponseret af Lely –
Viborg, blev vinderen suverænt
ko nr. 25192-02318, B Goldwyn-
koen fra Erik Andersen, Peder-
strup. Samme ko som blev model
på skuet og senere vandt hun
Guld-ko-konkurrencen på
Lands skuet. Nr. 2 i konkurrencen
– Den Økonomiske Vinderko –
blev ko nr. 41092-04417 ( Bowser
x Mascol ) fra Niels Nørgaard,
Nørbæk.

Besætningsgruppekonkurrencen
blev meget tæt med deltagelse af
helt prima grupper. Raunhøj Dai-

Velkendte ”gamle” Goldwyn-datter fra Erik Andersen vandt på Gl. Estrup

Bedste yngre ko fra Raunhøj Dairy



ry fra Hjortshøj trak det længste
strå og blev en fortjent vinder
2015.

Der skal lyde en stor tak til alle
udstillere for igen at have lavet en
fantastisk udstilling af Holstein-
dyr. Alle dyr top klargjorte og
fremvist på bedste måde. På gen-
syn til messen lørdag den 28. maj
2016.

Henrik Schøler Nielsen

Hærvej
Holstein

Det Østjyske fællesskue 2015
I ikke mindre end fantastisk dyr -
skuevejr var 73 dyr fordelt på 16
udstillere mødt til dette års skue.
Christian Bøgh og ungdommer
Karsten Schmidt ledte bedøm-
melsen, og de var to kompetente
herrer, der styrede bedømmelsen
med stil og en meget konsekvent

linje. Altid fornøjelse med kom-
petente dommere, der evner at
kommentere dyrene på en kon-
struktiv måde, så selv den sidste
ko i holdet føler sig som en vin-
der.

Med forventning ses der frem til
endnu et skue i 2016, hvor vi hå -

ber på endnu flere af områdets
besætninger har lyst, tid og over-
skud til at fremvise deres bedste
dyr på skuet og deltage i et par
sociale og kollegiale dage.

Grillaften
Årets traditionsrige grillaften
blev i år afholdt hos Erik Jensen,
Vrold. Et meget veldrevet land-
brug med 63 højtydende køer i
bindestald. Efter besigtigelse af
besætningen og at have nydt den
maleriske udsigt fra haven var
der grillmad, hygge og kollegialt
samvær.

Tak til familien Jensen for jeres
gæstfrihed og medvirken til en
herlig juniaften.

Klaus Elmelund
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Bedste besætningsgruppe fra Raunhøj Dairy

Modeldyr ved det Østjyske Fællesskue, Horsens 2015

Chr. nr. Far Udstiller

Bedste 1. kalv

25498-02137 Goldday Givskov I/S, Bleld

Bedste 2. kalv

25184-03763 VH Bismark Skovgård, Them

Bedste ældre ko

25498-01985 V Groovy Givskov I/S, Bleld

Bedste besætningsgruppe

25498-1985,2051,2137 V Groovy, Ashlar, Goldday Givskov I/S, Bleld

Bedste kvie

25184-03932 Gold Chip Skovgård. Them

Bedste yver

25498-02137 Goldday Givskov I/S, Bleld

SuperKo

25498-02051 Ashlar Givskov I/S, Bleld



Kolding-Brørup
Holstein

Grillaften
En herlig majaften var Højager
Holstein, Hjerting, besøgsvært for
den årlige grillaften, hvor en per-
lerække af køer i dagens anled-
ning var linet op til skue for de 80
fremmødte.
Herefter var der grillmad i form
af helstegt pattegris, hygge, snak
og socialt samvær.
En stor tak til Familien Hansen
og medarbejderstaben for jeres
medvirken til en fornøjelig og
fagligt inspirerende aften.

Klaus Elmelund

Vestjydens
Holstein

Ribe Dyrskue
Dyrskuet i Ribe løb af stablen fre-
dag den 31. juli – som altid den
sidste fredag i juli. Skuet kunne i
år fejre 150 års jubilæum, og der
var derfor gjort lidt ekstra ud af
programmet med eksempelvis
underholdning af Carsten Knud-
sen fra de Nattergale.
I perfekt dyrskuevejr, hverken for
koldt eller for varmt, strømmede
publikum til ”Hovedengen”, og
ved skuets afslutning havde godt
9.700 gæster passeret gennem
tælleapparaterne, hvilket er re-
kord for skuet – stor ros til skuets
ledelse for dette super fine resul-
tat.
I alt var der tilmeldt 92 katalog -
numre Dansk Holstein  (derud -
over 2 katalognumre Rød  Hol -
stein) mod 71 katalognumre i

fjor, og traditionen tro indledtes
bedømmelsen med besætnings-
gruppekonkurrencen, og straks
derefter bedømmelsen af enkelt-
dyr.
Som bedste DH besætnings-
gruppe valgtes gruppen fra Høj -
ager Holstein, Rødding, skarpt
fulgt af gruppen fra Torben

Kragh, Henne, på andenpladsen.

Som bedste DH ko valgtes  Ash -
lar-koen nummer 4178 fra Tor-
ben Kragh, Henne (tilkendtes de
maksimale 24 point). På anden-
pladsen kom Ashlar koen num-
mer 3519 fra Højager Holstein,
Rødding.
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Bedste besætningsgruppe fra Højager Holstein, Rødding bestående af
(fra venstre) køerne 51814-03435 far D Exellent, 51814-03519 far Ashlar
og 51814-04141 far Larson.

Bedste DH ko fra Torben Kragh, Henne, ko nr. 44334-04178 far Ashlar.



Som bedste DH kvie valgtes Nu-
mero Uno datteren nummer
3892 fra Villemajgaard, Lintrup
(som bedste kvie på tværs af alle
malkeracerne, valgtes i år en Jer-
sey kvie fra Golden Genetics,
Varde).
Traditionen tro var der igen i år
mønstringskonkurrence for
ungdommen hvor vinderne blev:
Yngste gruppe (under 13 år) –
Mathilde Grotkjær
Mellemste gruppe (13 – 17 år) –
Thomas Hansen
Ældste gruppe (18 år og opefter)
– Rasmus Bülow

Arrangementer –
Dyrskueaften
Mandag den 4. maj afholdt  for -
eningen i fællesskab med  Hol -
stein Sønderjylland dyrskueaften
hos I/S Midtgård Holstens,  Hille -
rup, Ribe. Aftenen indledtes med

en kort tur i staldene, her så de
godt 40 fremmødte en højtyden-
de og særdeles velpasset besæt-
ning på 120 køer.

Efterfølgende var der instruktion
i klipning, klargøring og mønst-
ring af køer til dyrskue ved Ditte

Nørgaard. Andreas Døssing in-
struerede i dyrskuebedømmelse
og agerede desuden dommer og
facitliste ved bedømmelsen af to
hold køer (et hold første kalvs og
et hold ældre), her skulle de
fremmødte for alvor snuse til,
hvad det vil sige at være dommer
til et dyrskue. Aftenen afsluttedes
med øl og grillpølser i maskinhu-
set, og der skal lyde tak til afte-
nens instruktører samt til famili-
en Lauridsen for deres store en-
gagement denne aften.

Grillaften
Torsdag den 23. juli afholdtes for-
eningens årlige grillaften, denne
var i år henlagt til Niels Peder
Mogensen, Hedegård, Ribe. Her
så de 130 deltagere en god og
særdeles velpasset besætning på
180 køer i løsdrift. Efter at have
set besætningen og staldene blev
der traditionen tro budt på stor
grillbuffet og is til dessert.

En stor tak skal lyde til arrange-
mentets sponsorer:
Ribe-egnens Dyrlæger
DLG Gredstedbro
VikingDanmark
Desuden en stor tak til besøgs-
værten for en super fremvisning
af bedriften.

Jens Erik Nielsen
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Bedste DH kvie fra Villemajgaard, Lintrup, kvie nr. 52039-03892
far Numero Uno

10.000 kg
 værdisto

f

Hos Jeroen van Straaten, Glej -
bjerg, har ko nr. 47461-02219
rundet 10.000 kg værdistof. Med
12 kælvninger har hun i 13,2 år i
gennemsnit ydet 10.962 kg mælk
og 758 kg F+P, og hendes
samlede værdistof er således på
10.006 kg F+P. Tillykke.



TØJ-
kollektion

Eksklusivt Dansk Holstein -slips.

Dansk Holstein tøjkollektion – T-shirt, hvide
mønstringsbukser og sort vindjakke med refleks
og aftagelige ærmer.

Dansk Holstein tøjkollekton – skjorte og
fleece-jakke.

Dansk Holstein kan tilbyde en komplet kollektion
af smart  fritids- og ud stillingstøj. 
Skjorter, trøjer og jakker leveres med flot brode-
ret Dansk Holstein-ko,  inkluderet i prisen.

Alle varer (undt. slips) fås fra str. S – XXL 
(bukser 72-116).
Overstørrelse fra XXXL + 10% (bukser 116-)
Opstart på broderi 50,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms.
Betaling: 8 dage netto kontant
Bestillingsskema kan rekvireres hos Rent Jydsk ApS
eller hos Dansk Holstein på tlf. 8740 5249.
Priser – se www.danskholstein.dk Til salg
Levering: Ab lager i Karup
Bestilling kan ske på skema fra Dansk Holsteins
 hjemmeside og sendes til Rent Jysk Aps

Bestilling af tøj foretages direkte hos:

Rent Jydsk ApS
Hanne Kaarup
Industrivej 30, 7470 Karup
Tlf. 4087 2702
Bestilling på mail: 
hanne@kaarup.dk
web: www.kaarup.dk

Soft
Shell-
jakke
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Sønderjyllands
Holstein

10.000 kg værdistof
Fyn Lind-koen 50055-01236 hos
Cornelis Jan Barsingerhorn ved
Tønder har opnået de magiske
10.000 kg værdistof. Med en sta-
bil ydelse har koen på 12,7 år
produceret 10.794kg mælk med
452 kg fedt og 357 kg protein i
gennemsnit. Koen lever i bedste
velgående. Hjertelig tillykke med
denne milepæl.

i dagligdagens rutiner. Der skal
lyde et stort tillykke på avlsfore-
ningens vegne.

Åbenrå dyrskue
På trods af at vejret mindede me-
re om efterår end dansk sommer,
blev det et par dejlige dage i Aa-
benraa. Regnen holdt sig heldig-
vis væk under bedømmelsen af
køerne, så humøret var i top
blandt udstillerne. Der var no-
genlunde samme deltagerantal
som de foregående år, og regler-
ne omkring sundhed m.m. tager
udstillerne med oprejst pande. Se
fordelingen af de respektive mo-
deldyr.

Kommende arrangement
Der arbejdes i øjeblikket på den
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Fyn Lind datteren med 10.000 kg
værdistof

10.000 kg
 værdisto

f

HV Huxley datteren med 10.000
kg værdistof

10.000 kg
 værdisto

f

Bedste ældre F Engard datter fra
Renbæk Statsfængsel

Bedste mellemste og miss
Sønderjylland, Talent datter, fra
Stortoft Holstein, Henne

Bedste yngre – Observer datter fra
Stortoft Holstein, Henne

Bedste besætningsgruppe fra
Stortoft Holstein, Henne

Billede fra fællesspisningen
fredag aften, hvor ca. 110
dyrskuedeltagere nød helstegt
pattegris og hyggeligt samvær

årlige bustur med avlsforeningen,
som i år går til Sverige. Her sigtes
der efter 2-3 bedriftsbesøg samt
kulturelle besøg i løbet af de to
dage. Programmet er under bear-
bejdning, men følg med på Vi-
kings eller Dansk Holsteins
hjem meside. Arrangementet for-
modes at løbe af stablen i uge 43
eller 44.

Jan Hinrichsen

LANDET RUNDT

Endnu en fejring af værdistof i
det sønderjyske. HV Huxley-dat-
teren 48271-01151 fra Gert Jens
Chr. Beuschau, Padborg, har lige-
ledes opnået de magiske 10.000
kg værdistof fordelt på 11,4 år
med 11.014 kg mælk, 488 kg fedt
og 381 kg protein. En flot præsta-
tion og hun klarer stadig skærene



Holstein
Fyn

Det fynske Dyrskue
Årets dyrskue på Fyn blev endnu
en gang en succes, og vejret var
skønt alle tre dage. Hos Holstein
var der i år comeback til udstiller-
ne Leif Sørensen, Lydinge, og
 Stok holmgaard, Trunderup, efter
et enkelt års fravær. Netop køer-
ne fra disse besætninger skulle
vise at klare sig flot.
Den Ældre Modelko blev 6. kalvs
Rakunna-datteren fra Leif Sø ren-
 sen. En stor og velbygget ko, der
stadig er i superform trods hen-
des høje livstidsproduktion. Den-
ne ko vandt ligeledes titlen som
Holstein SuperKo, så virkelig et
godt bevis på at godt eksteriør og
høj produktion sagtens kan hæn-
ge sammen. Den Unge Modelko
blev en 2. kalvs V Orange-datter
ligeledes fra Leif Sørensen. En ty-
pestærk ko med en masse poten-
tiale for fremtiden.

Bedste DRH blev 4 kalvs DRH Ba-
red-datteren fra Inga Rasmussen,
Otterup. Koen har før klaret sig
flot på det Fynske Dyrskue, og i
år var ingen undtagelse. Både fre-
dag til den ordinære bedømmel-
se og lørdag til Modelko-konkur-
rencen lagde dommerne ikke
skjul på deres begejstring over
kvaliteten på DRH Bared-koen.
Udover titlen som DRH Modelko
fik hun også tildelt 24 point som
den eneste blandt DRH og  Hol -
stein.
I besætningskonkurrencen var
det Leif Sørensen med en gruppe
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bestående af 3 køer, som vandt
den prestigefyldte titel, tæt for-
fulgt at grupperne fra Stok holm -
gaard og Inga Rasmussen.

Fra bestyrelsens side skal der lyde
en stor tak til alle udstillere deres
medhjælpere

Grillaften
Torsdag den 28. maj havde  Hol -
stein og RDM indbudt til fælles
grillaften på Fyn, og det blev med
rekord i antal fremmødte. 195
deltog i besætningsbesøg og se-
nere spisning hos Lars Iversen,
Skamby, der kunne fremvise et
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I besæt nings gruppen fra Leif Sørensen indgår også bedste ældre
og bedste yngre ko

Inga Rasmussens DRH Bared blev som eneste Holstein tilkendt 24
point og blev bedste rødbrogede ko

LANDET RUNDT

HUSK

KIMBRER-

SKUET

I AARS

2.-3. oktober



nyt staldafsnit med velfærds- og
goldkoafdeling, som hans 200
RDM køer kan nyde godt af.
Det skal lyde en stor tak til Lars
Iversen og hans familie for at
åbne stalddøren

Peter Weinkouff Pedersen

Holstein
Østlige Øer

Roskilde Dyrskue 2015
De knap 94.000 besøgende på
Roskilde Dyrskue kunne igen i år
opleve en flot Holstein udstilling,
hvor kvaliteten var helt i top.
Ældre Modelko blev 7. kalvs Out-
side-koen fra Gjorslev Gods, Sto-
re Heddinge, med en livsproduk-
tion på 93.000 kg mælk. Ret
usædvanligt at en ko med så høj
en livsproduktion stadig kan vin-
de titler på et dyrskue.

Den unge Modelko blev 1. kalvs
Epic-koen fra Gjorslev. En helt
fantastisk ung ko, som dommer-
ne Niels Erik Haahr og Ole Niel-
sen var meget imponeret over.

Hun blev som den eneste  Hol -
stein-ko tildelt 24 point.
Model kvien blev en Fever-datter
fra familien Andersen, Slagelse, –
en super kvie, som det bliver
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Grill-aften sammen med RDM-folk på Fyn

Den ældre modelko med 93.000 kg mælk i livsydelse fra Gjorslev Gods
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Bedste Kvie fra Familien Andersen, Tøvestensgaarden

Bedste besætningsgruppe fra Gjorslev Gods, – på højre fløj skuets bedste yngre ko med 24 points

spændende at følge fremover.
Konkurrencen var rigtig hård,
men valget faldt altså på Fever-
kvien foran en rødbroget kvie ef-
ter Ladd P fra Stakkehavegård,
Kettinge.
I besætningskonkurrencen vandt
Gjorslev Gods med super stærk
gruppe på 3 køer. Det var i år
sjette gang i træk, at titlen tilfaldt
dem. På de efterfølgende pladser
kom Jan Duchwaider, Skibby,
samt familien Andersen – begge
grupper var af høj kvalitet.
Hos DRH var det en 1. kalvs ko
fra I/S Jeppesen, Svinninge, der
blev DRH modelko. En yderst
stærk ung ko, som har fremtiden
for sig.

LANDET RUNDT
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Hygge ved grill-aften

For andet år i træk blev vinderen
af Superko konkurrencen, S Bol -
ton-datteren fra Gjorslev Gods,
yderst tæt fulgt af D Oscar-datte-
ren fra Jan Duchwaider.

Til alle udstillere skal der lyde et
stort tillykke for den fine fremvis-
ning at dyrene.

Grillaften 2015
Torsdag den 16. juli havde  Hol -
stein Østlige Øer indbudt til den
traditionsrige grillaften. Vejret
var skønt og humøret i top hos de
90 fremmødte deltagere. De
mange gæster kunne opleve en
særdeles veldrevet ejendom hos
Jesper Toftager Larsen ved Jy -
strup. Jesper og hans familie har i
fælleskab en bedrift med 200
køer + opdræt. Efter en rundtur
på bedriften var der dækket op til
den helt store grillbuffet, hvor de
mange fremødte kunne nyde
maden og det hyggelige selvskab.
Der skal lyde en stor tak til Jesper
for at åbne stalddøren og være
vært denne aften.

Peter Weinkouff Pedersen

Nyt gårdskilt
Mål: 70 x 100 x 0,5 cm
Plade: Opskummet PVC

Billed: Printet med serigrafifarve på
UV bestandig folie

Laminat: Smudsafvisende UV silkematlaminat
Produktionspris: Kr. 1.350,- exkl. moms

Bestilling hos Avlsforeningen Dansk Holstein
Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N

Tlf. 8740 5249



92 · Dansk Holstein Nr. 3-2015

TILB
UD

LETVÆGTSJAKKER

Vi skal have plads til vores nye smarte letvægtsjakker
og derfor sælger vi de ”gamle” windbreakers og veste 
til yderst favorable priser, incl moms
Vest kr. 150,- & Windbreaker kr. 200,- + fragt

¨Flotte Soft Shell letvægtsjakker dame- og herre-modeller 
i orange og sort med sølvtryk på ryggen

og så følger der 2 flotte zipper hangers med til jakken.

Dansk Holstein
Tlf. 87 40 52 49 eller danskholstein@seges.dk

Kun

320,-
+ moms og

fragt

kr.
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Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Vendsyssel Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Erik Albrechtsen Hjørring 34292-01240 T Najade Lord Lily 9,70 10.648 3,80 405 3,19 339 744 

I/S Lieuwes Hjørring 35354-02031 VAR Etlar 7,50 13.551 3,75 509 3,18 431 940 

Jens Kristian Risager Hjørring 35031-02708 V Bojer T Funkis 8,70 11.675 3,64 425 3,05 357 782 

Ole Christensen Hjørring 34986-03191 V Elo TVM Hesne 7,00 14.289 3,32 474 3,15 450 924 

Dansk Holstein –Himerland Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Anders O. Jensen Storvorde 31360-01801 V Bojer KOL Nixon 8,70 11.730 3,60 423 3,14 369 792 

Ladefoged I/S Nørager 32821-01364 V Curtis T Daimi 9,20 10.978 4,09 449 3,35 367 816 

Ladefoged I/S Nørager 41674-02180 V Curtis T 2000-40 8,30 12.061 3,94 475 3,26 394 869 

Oosterhof I/S Suldrup 32827-07503 T 2001-241 9,80 10.380 3,64 378 3,11 323 701 

Peter H. Overgaard Hobro 31609-01194 Funki 1363 T Run 10,60 9.512 4,21 400 3,36 319 719 

Poul og Margit Henningsen Nibe 33071-02418 V Erik VAR Calano 7,90 12.892 3,72 479 3,17 409 888 

Solbakken Agro Aabybro 40516-01513 T Najade 9,80 10.262 4,19 430 3,37 346 776 

Thomas Kjærgaard Andersen Hobro 33449-02686 V Elo Holin 8,40 12.135 3,81 463 3,26 396 859 

Vognsild Østergaard I/S Aars 30615-01819 HMT Kimmer T Eberhard 9,30 11.107 3,83 425 3,20 355 780 

Nordvestjylland Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Allan Bendtsen Bedsted Thy38549-01261 H Palmer T Eberhard 10,00 9.994 4,19 419 3,20 320 739 

Allan Boesen Thisted 62892-01394 V Dahl T Funkis 7,50 13.463 3,93 529 3,22 434 963 

Henrik Svaneborg Thisted 39223-01962 V Bojer RGK Solar 9,60 10.477 3,50 366 3,06 320 686 

Herman Iversen Karby 38911-02192 V Bojer Burma 1144 9,00 11.128 4,05 450 3,36 373 823 

Kr. O. Dahlgaard Snedsted 38700-01962 C Courier R Capri 7,80 12.824 3,99 512 3,26 417 929 

Thomas Møller Thisted 38763-01306 V Bojer HV Huxley 9,30 10.752 4,17 448 3,32 357 805 

Viborg/Skive Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Egon Bojer Thomsen Spøttrup 41145-02344 D Michael T 2001-0264 7,5 13.425 3,90 524 3,08 413 937 

Gunnar Forum Skals 26649-01898 V Exces VAR Calano 5,8 17.156 3,21 551 3,24 556 1.107 

Gunnar Forum Skals 65904-02351 Buckeye VAR Etlar 6,1 16.954 3,70 521 2,95 501 1.022 

I/S Fruergaard Højslev 42228-01556 T Funkis T Eberhard 9,0 11.176 4,38 489 3,28 367 856 

I/S Fruergaard Højslev 42228-01820 Okendo Juote 7,0 14.616 4,16 608 3,30 482 1.090 

Over Tolstrupgaard I/S Viborg 39883-03893 V Curtis T 2000-41 8,0 12.833 4,01 515 3,07 394 909 

Per Hansen Roslev 41288-01225 V Bojer T Skibba 9,7 10.450 4,01 419 3,43 359 778 

Ørslevkloster Hovedgård Højslev 42230-03238 T Najade 7,7 13.100 3,48 455 3,20 419 874 

Lisbeth og Leif Kjærgård Tjele 41197-01248 V Bojer T Funkis 9,5 10.462 4,08 426 3,27 342 768

Ringkøbing Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Benny Jespersen Aulum 53875-01079 V Bojer HMT Tegl 9,5 10.564 4,08 431 3,33 352 783 

Gunnar Vad Jørgensen Ulfborg 58871-01657 V Bojer Basar 10,7 9.432 3,64 343 3,21 303 646 

Henrik Bjærre Jakobsen Skjern 54449-01178 V Exces V Bojer 7,2 14.081 3,35 472 3,11 437 909 

Henrik Trillingsgård Lemvig 55043-02215 V Elo RGK Elton 7,2 13.913 3,59 499 3,23 449 948 

Jørgen Pedersen Vildbjerg 58631-02899 RGK Bob CV V Bojer 8,8 11.417 3,71 424 3,32 379 803 

Lærkeholt I/S Vinderup 57245-01918 VAR Calano JY Jura 9,0 11.253 3,89 438 3,08 347 785 

Martha Lund Jensen Haderup 55173-04838 RGK Didrik V Bojer 7,9 12.866 3,36 432 3,26 420 852 

Martin Christensen Sunds 69332-01649 RGK Didrik V Curtis 7,6 13.216 3,62 479 3,19 422 901 

Volsgård Vinderup 57259-02810 V Elo T Klassy 7,6 13.438 3,83 514 3,15 424 938 

Volsgård Vinderup 57259-02948 RGK Bjørn V Bojer 6,7 15.022 3,32 499 3,15 473 972 
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Køer med 100.000 kg mælk i livsydelse

Midt-Øst Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Brunbak I/S v/ M. & P. Jokumsen Lemming 40927-02154 V Bojer VAR Calano 8,9 11.299 3,92 443 3,33 376 819 

Frøholm v/ Lone Foged Bertelsen Ørsted 27698-01215 V Exces Lord Lily 7,5 13.175 3,72 490 3,12 411 901 

Irma & Hendrikwillem Veerbeek I/S Gjerlev J 30276-01582 T Lambada JY Jura 10,9 9.153 4,58 419 3,30 302 721 

Jens Erik Østergaard Langå 40468-01278 Ladin 1059 8,0 13.025 3,98 518 3,09 402 920 

Knus-Olaf Thormann Nielsen Silkeborg 41310-01934 V Exces V Bojer 7,3 13.952 4,00 559 3,24 452 1.011 

Niels Henrik Nørgaard Fårup 41092-03202 RGK Bob CV T Funkis 8,6 11.670 4,45 520 3,63 424 944 

Niels Peter Dissing Nielsen Silkeborg 41267-01831 V Erik V Bojer 8,2 12.507 3,83 478 3,49 437 915 

Hærvej Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Søndergård v/ Svend Nielsen Løsning 23213-01865 V Bojer VAR Graham 8,90 11.516 3,49 402 3,03 349 751 

Kolding-Brørup Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Amhedegård v/ A. & E. Steffensen Egtved 20456-02217 VAR Elvis V Carry 8,50 12.034 4,29 516 3,41 410 926 

Boe Lundgaard Thomsen Brørup 43152-03995 D Cux V Bojer 7,00 14.332 3,30 474 2,80 401 875 

Izaak H C M Makker Føvling 43404-02182 C P Mtoto T Klassy 8,70 11.458 3,90 447 3,00 344 791 

Vestjydens Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Christian Ottosen Nielsen Ribe 43300-01977 V Curtis VAR Camaro 9,00 11.385 3,91 445 3,27 372 817 

I/S Sommersgård Hemmet 57943-03052 V Bojer VAR Gabold 9,10 11.121 3,56 396 3,56 348 744 

John & Karin Jensen Føvling 43391-01653 VAR Elvis T Najade 7,50 13.408 3,73 500 3,17 425 925 

Marc de Baan Ribe 43319-01941 O Aeroline S Rudolf 8,30 12.135 3,76 456 3,10 376 832 

Marien van Beest Grindsted 46582-01246 G Tribute - 9,70 10.386 3,94 409 3,22 335 744 

Martin van Vliet Grindsted 42822-02255 D Newton T Lambada 8,00 12.780 3,66 468 3,06 391 859 

Réné Højris Varde 45069-01798 VAR CamaroT Burma 9,40 10.849 4,48 486 3,36 364 850 

Roelof Inberg Nr. Nebel 22336-01091 V Bojer T Eberhard 9,20 10.900 3,92 428 3,07 335 763 

Rudie Goselink Varde 44672-02230 T Lambada H Marconi 10,10 10.090 4,12 416 3,09 312 728 

Simon de Sain Grindsted 46570-02416 D Caddy Bev Parker 8,10 12.605 3,55 447 3,13 395 842 

Torben Jessen Varde 42540-01402 VAR Elvis V Bojer 7,50 13.606 3,60 489 3,19 434 923 

Holstein Sønderjylland Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Bjarne Enemark Vojens 52237-01346 V Galicia SDJ Eksil 10,5 9.575 3,73 357 2,93 280 637 

Breeuwsma I/S Skærbæk 50781-01124 KOL Nixon RGK Markis 9,6 10.707 4,31 461 3,32 355 816 

Breeuwsma I/S Skærbæk 50781-01448 V Bojer FYN Lind 9,7 10.479 4,28 449 3,32 348 797 

Breeuwsma I/S Skærbæk 50781-01451 V Bojer VAR Troy 9,7 10.421 4,66 485 3,46 360 845 

Breeuwsma I/S Skærbæk 50781-01590 VAR CamaroV Bojer 8,7 11.822 4,45 526 3,02 357 883 

Breeuwsma I/S Skærbæk 50781-01643 C P Mtoto G Bongo 8,5 11.915 4,12 491 3,30 393 884 

Breeuwsma I/S Skærbæk 50781-01692 C Allen KOL Nixon 7,9 12.895 4,09 527 3,32 428 955 

Breeuwsma I/S Skærbæk 50781-01812 VAR Etlar T Eberhard 7,5 14.078 3,77 531 3,12 439 970 

Christian Kock Chr.feld 52640-02966 V GaunhedeCleitus 556 10,4 9.502 4,00 380 3,16 300 680 

Henning Larsen Vojens 53128-02272 VAR Calano V Brando 9,6 10.445 4,06 424 3,09 323 747 

Pieter Veltman Skærbæk 12379-02622 V Carry V Bojer 9,3 11.483 4,54 521 3,53 405 926 

Pieter Veltman Skærbæk 49638-02628 Rembrandt HV Huxley 9,6 10.557 3,71 392 3,07 324 716

Fyns Holstein Gns. Kg % Kg % Kg Kg
Navn By Chr. Far Morfar år mælk fedt fedt prot. prot. F+P

Jørgen Nielsen Blommens-
lyst 50083-02181 V Bojer KOL Nixon 9,3 11.252 3,57 402 3,18 357 759
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Dansk Holstein medarbejdere
Landskonsulent Keld Christensen, tlf. 8740 5281
(Privat tlf. 8647 9172 – Mobil 4034 2222), e-mail: kec@seges.dk
Konsulent Mette Bech (Mobil 4034 2252), e-mail: mbech@seges.dk 
Sekretær Dorthe Eppy, tlf. 8740 5249 (Mobil 4014 4522), e-mail: doe@seges.dk

Dansk Kvægs medarbejdere beskæftiget ved kåring
og døtregruppebedømmelse
Afkomsinsp. Villy Nicolaisen (Mobil 2171 7718)
Afkomsinsp. Jørgen Knudsen (Mobil 4030 0251)
Afkomsinsp. Mogens Madsen (Mobil 2171 7700)
Afkomsinsp. Jacob Edstrand (Mobil 2171 7724)
Afkomsinsp. Torben Andersen (Mobil 2177 0728)
Afkomsinsp. Carsten Dahl (Mobil 2460 3449)
Afkomsinsp. Søren Christensen (Mobil 4030 0252)

Dansk Holstein
Kontorets adresse:
Agro Food Park 15, Skejby
8200 Aarhus N
Tlf. 8740 5000
Fax 8740 5010
E-mail:
danskholstein@seges.dk
Homepage: 
www.danskholstein.dk

Besøg Dansk Holsteins    hjemmeside
Har du besøgt Dansk Holsteins hjemmeside for nylig?
Hvis ikke, så har du noget at glæde dig til. Vi kan nu tilbyde 
en opdateret Dansk Holstein-hjemmeside
på adressen www.danskholstein.dk.

På siden kan du læse om:

• Dansk Holsteins organisation med præsentation af bestyrelsen og medar-
bejdere

• Dansk Holsteins historie

• Højtydende Dansk Holstein-køer og -besætninger

• Dansk Holsteins toptyre-liste – aktuelle avlsværdital

• Aktuelle nyheder

• Spændende Holstein-links overalt i verden

• Arrangementskalender – ungdomsforeninger og lokale avlsforeninger

• PR-materiale

Dansk Holstein
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