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Formandens klumme
Det er blevet tid til augustnummeret af De Grå Sider, og jeg skal forsøge at se lidt på
de fire måneder siden sidst og også se lidt fremad.
Årets generalforsamling blev holdt langt ude i skoven hos Kirsten Nielsen med 29
deltagere. Der var heldigvis mange af vore medlemmer, som havde lyst til at deltage,
og det gik fint med pladsen.

Med hensyn til forløbet af generalforsamlingen vil jeg henvise til referatet.
Men en ting vil jeg fremføre her. Der var flertal for, at bestyrelsen kontakter SKAT
med henblik på at vedblive momsfri. Dette ønske imødekommer vi selvfølgelig, og I
bliver informeret, når der foreligger en afgørelse fra SKAT.

Efter generalforsamlingen var de, som havde tid og lyst, ude at se Brunkulsmuseet.
Det var spændende at se og høre, hvordan folk havde måttet slide for lønnen
dengang. Efter vor tids standard var der helt sikkert brug for arbejdestilsynet; men det
tænkte man ikke over dengang. Det handlede om at tjene til livets ophold.

Årets dyrskuer er ved at være overstået. Tiroler Grauvieh har været repræsenteret
med 3 katolognumre i Roskilde. Jeg var taget til Roskilde for at tale med
medlemmerne derovre, og se hvad de kan i Roskilde, siden de kan tiltrække så mange
mennesker. Der var mange, og det er økologi, de går op i. 1 økologisk æg koster 2,50
kr. dette er lig med 2 kg. konventionel korn. Dertil kommer at det var et godt show.

På Landsskuet var der 13 katelognumre Tiroler Grauvieh.
Vi havde samme placering af standen som sidste år; men den er bedst i tørvejr.
Vi kunne ønske, at flere mennesker besøgte vores stand. Vi må se på hvordan.
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Når dyrene er opstaldet besætningsvis i stedet for aldersvis, er det uoverskueligt og
virker rodet. Dette er ikke godt.
Skuet / Showet er overstået, dommeren har talt, men stol på dig selv, og det du tror
på. Det er din egen økonomi, det handler om.
Vi fik vel alle en oplevelse.
På Landsskuet var det positivt at høre, at flere og flere får øjnene op for, at vores race
har en god størrelse og vægt til naturpleje.

Med det gode initiativ Pia og Lars Nørskov Madsen har taget d. 3-9-2016, er der en god mulighed
for at komme ud at se og høre om dette emne. Pia og Lars sælger alt deres kød privat. Her kan der
være noget at lære. Opfordringen herfra skal være MØD OP.

Politisk hører vi en hel del om drivhusgasser. Man glemmer bare, at den bedste
naturplejer, hvis man vil have flere storke, viber og stære, er og bliver kreaturer.
Den historie skal vi være med til at fortælle.

Temadag vil blive afholdt hos Benthe og Jens Møller Rasmussen d.8-10-2016.
Indbydelsen med de valgte emner følger.
Der bliver indsat en ny kalv på Ålestrup her i efteråret.
Kalven er søn af Artos og kommer fra Karin Degn og Jens Carlsen.
Er der nogle gode ideer til at få anvendt de positivt afprøvede tyre noget mere?

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en god og tør høst, held og lykke med de
dejlige Grauvieh og et godt helbred.

Venlig hilsen
Bjarne Therkelsen.
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Sæt X i kalenderen
3. september Hyggedag på Jegindø mere info i artikel i nyhedsbrevet
16. og 17. september Nyt dyrskue starter i Helle hallen i vestjylland (Grauvieh vil være
repræsenteret)
8. oktober Temadag hos Benthe og Jens Møller Rasmussen, indbydelse følger
1. december Deadline for nyhedsbrev

HUSK Kalvens navn skal starte med

M i 2016!

Generalforsamling d. 23.4 2016
Hos Kirsten Nielsen, Skarrild.
Dagen startede med morgenkaffe kl. 10,00, generalforsamlingen gik i gang kl. 10,30.
Med deltagelse af 29 stemme berettigede medlemmer.
Dirigent, Knud Erik Nielsen
Stemmetællere, Rune Andersen & Iben Nissen
Formanden Bjarne Therkelsen aflagde beretning, startede med ordene ” vi mødes i produktions
Danmark”.
Der er 30 aktive besætninger som er medlem af foreningen. Der er 47 besætninger som ikke er
medlemmer, disse har formanden taget kontakt til i løbet af 2015, uden der kom medlemmer til
foreningen.
Racen er i en lille tilbagegang, der er 826 ren racede dyr i Danmark, tyrene i besætningerne holdes
til forskellige formål, bl.a. deltagelse i dyrskuer.
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Ole Rasmussen. Kassebeholdningen pr. 31.12 2015 kr.
10.600,Balance på avlskontoen var pr. 31.12 2015 kr. 89.824,Udgift på avlskontoen var pr. 31.12 2015

kr. 42.189,-
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Beholdningen på sædkonto pr. 31.12 2015

kr. 47.634,-

Sæd på lager pr. 31.12 2015 : 30 stk. Antanus
36 stk. Casso
14 stk. Cadinos
25 stk. Nonos
Der er kåret 77 dyr I 2014, hvor der I 2015 blev udbetalt refusion på de dyr, hvor der var gjort krav
glædende.
Der blev skiftet bank midt i året 2015, som har været rimelig besværligt, ifølge kasseren,
fremadrettet bliver sædbeholdningen sat i status til kostprisen.
Beretning fra Avlsudvalget ved Peter Winther Mogensen, de ikke kommet så meget i gang, men
avlsplanen er revideret gældende fra 2015 til 2015, og lagt på hjemmesiden. Der forventes
hjemtagning af sæd i starten af 2017.
Der betales kr. 5500,- til Ålestrup årligt, kun nødvendigt at sende dyr op hvert andet år, men der
må meget gerne hvert år.
Kontingent uændret i det kommende kalenderår.
Valgt til bestyrelsen: Jens Møller Rasmussen
Karin Degn
Henning Nissen.
Suppleant: Ole Rasmussen
Valgt til avlsudvalget: Ole Rasmussen
Arne Esmann Pedersen
Valgt til revisorer: Knud Erik Nielsen
Jens Carlsen
Suppleant: Iben Nissen
Indkomne forslag vedrørende vedtægtsændring § 5, om indkomne forslag fra medlemmers side
som ønskes gjort til genstand for behandling, på den ordinære generalforsamling, skal være
indsendt til formanden inden d. 1 marts, godkendt.
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Forslag til ændring af generalforsamling til midt i maj, godkendt.
Efter en hurtig afstemning blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder videre omkring moms.
Ref. Karin Degn

Temadag om klargøring af dyr til dyrskue.
Søndag den 22. Maj 2016 var der temadag om klargøring af dyr til dyrskue hos Jens Svane
Andersen.
Der var fint med forhåndstilmeldinger, men på selve dagen kom der desværre 2 afbud.
De fremmødte var Jens Carlsen, Knud Erik Nielsen og Jens Svane. Alle erfarne udstillere. Vejret
viste sig fra sin bedste side, så klargøringen fandt sted udenfor.
Jens startede med at tage en masse nærbilleder af modellen Vejlebro’s Karla, så vi kunne se
forskel på før og efter klargøring.
Billederne gik imidlertid tabt, fordi Jens senere tabte sin mobil telefon og det var desværre heller
ikke muligt for TDC at hive billederne ud af den ødelagte telefon. Æv
Anette startede med at klippe halen, alene denne lille klipningen gjorde stor forskel. Så kom turen
til lårende. Her fik Anette klippet 2 striber, således at lårenes fylde kom frem. Benene blev også
trimmet. Anette viste ligeledes hvordan man kunne klippe halsen og ryggen, så kammen fremstod
væsentlig bredere. Hun kom med rigtig gode tips til vask og strigling. Anette viste hvordan man
ved hjælp af hårlak kunne fremtrylle en fyldig haledusk. Hun fortalte også om hovolie og
showshine.
Jens blev herefter bedt om at mønstre Vejlebro’s Karla. Også her havde Anette en masse tips. Vi
skal huske at rette ryggen, løfte hoved samt smile til dommeren. Vi er jo stolte af vores dyr og vil
gerne vise dem frem 
Så kom turen til næste model Vejlebro’s Isabella. Hun var meget forskellig fra Vejlebro’s Karla og
skulle derfor klippes på en helt anden måde.
Vi siger mange tak til Anette fordi hun ville køre til Sjælland og dele sin ekspertise om klargøring
med os andre. Alle syntes det havde været en rigtig god temadag med mange brugbare tips.
Joan Åberg
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Hygge dag i koens tegn..
Lørdag d. 3 sep. vil vi gerne invitere jer alle til en super
hyggelig dag her ved os, hvor der vil blive tid til masser af
snak/hygge og vi vil tage en tur i hestevogn ud og se den
skønne natur og se vores dyr på sommer græs rundt på
øen..

Det begynder ved os på Ibstedvej 12 7790 Thyholm
kl. 10:30 hvor der vil blive serveret
morgenmad/frokost, når I kommer og der efter
tager vi ud til dyrene..

Når vi kommer tilbage til os, vil der blive tændt op i
grillen og hvis I har lyst, er I meget velkommen til at
blive og grille sammen med os. Der skal i dog
medbringe det kød i vil grille og drikkevare til aften..
Resten skal vi nok sørge for..

Tag endelig hele familien med til en hyggelig dag..
Tilmelding skal ske senest mandag d. 29 aug. til Pia på 6176 1935
Vi vil gerne vide, når I tilmelder jer om, I bliver og griller..

Mvh fam. Nørskov Madsen
Jegindø
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Resultater fra årets dyrskuer
Det sønderjyske fællesskue
Ko med kalv 104542-00059 (Jernved Bitten) udstillet af Nissen I/S 23 point - ærespræmie
Ko med kalv 48050-00922 (Emma) udstillet af Nissen I/S

23 point

Roskilde dyrskue
Hold nr. 95

Kviekalve 12-15 mdr.

Kat. nr. 601 Knud Erik Nielsen,
Græsted
66027-00181 f. 4.3 15
23 point
Ærespræmie og bedste yngre
grauvieh

Hold nr. 96 Juniorkalve 18-21 mdr.
Kat. nr. 602 Jens Svane Andersen
72616-00050 Vejlebro`s Karla f. 16.11 14 22 point

Hold nr. 97 Køer 4 år og derover
Kat. nr. 603 Knud Erik Nielsen, Græsted
66027-00145 Pårup Gertrud f. 1.8 11 23 point bedste
ældre grauvieh

Dommer var Henrik Baymler.
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Landsskuet i Herning
Landsskuet i Herning 2016 blev et stort skue for Dansk Tiroler Grauviehs vedkommende, der blev i
alt udstillet 16 katalognummer. Disse var fordelt over bla. 1 tyr, kvier fordelt over 6 mdr og op til
over 24 mdr. Der var goldkøer i forskellige aldre og 1 enkelt ko med kalv. Så allerede inden
Landsskuet skulle løbe af stablen, så var der dannet et godt fundament for skuet med den fine
tilmelding. Ud af det antal udstiller der var på Landsskuet var der 3 helt nye udstiller.
Alle Grauvieh dyrene ankom til Herning allerede tirsdag aften. Der var super hyggeligt at liste
rundt ved dyrene onsdag formiddag, hvor alle hjalp alle. Lige fra vaskning til fodring til en hyggelig
snak.
Torsdag skulle bedømmelse
løbe af stablen. Alle dyrene gik
i samlet flok over i ringen, det
var lidt fascinerende at står i
denne række af udstiller og
dyr, hvor alle ventede spændt
på dommeren vurdering.
Der blev startet med tyren
derefter kvierne, ko med kalv
og til sidst goldkøerne. Som
rosinen i pølseenden var der
også besætningsgruppe konkurrence. Der blev fremvist 4 rigtig fine besætningsgrupper. 1 gruppe
med 3 kvier, 1 gruppe med 2 ungegoldkøer og 1 tyr, 1 gruppe med 1 ældre gold ko og 2 unge kvier
og 1 gruppe med 2 ældre goldkøer og 1 kvie. Nogle rigtig fine repræsentanter for racen.
Fredag skulle der findes den Bedste Tiroler Grauvieh, bedste yngre og bedste ældre. Dette foregik i
de nye kødkvægsringe lige udenfor kødkvægsstaldene. Det var super fine ringe, men banen var
meget mærket af at de var nyanlagt sammen med det vand vi fik, så mudder var der nok af. Men
det gør ikke noget når humøret er højt.
Om aftenen samles de flest grauvieh udstiller og spiste aftensmad sammen, det var en super
hyggelig aften. Humøret var højt og alle var glade.
Lørdag morgen samles alle grauvieh udstillerne til fælles morgenmad. Der var interbreed lørdag
formiddag, over middag blev der fremvist en afkomstgruppe efter Skarrild Frederik og en efter
Skovbæksgård Ebu. Racens dommer Jakob Edstrand gav en grundig beskrivelse af både positive og
ting, vi skulle være opmærksomme på ved begge grupper. Dette gav stof til eftertanke.
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Lørdagen lakkede mod enden. Med dette vil jeg gerne sige tak, til alle dem som gjorde Landsskuet
til nogle super dage. Tænk på der er ingen der kan undværes. Lige fra den der laver kaffe til
hjælperne til udstillerne og ikke mindst de besøgende.
Holdnr: 7,11 Tyre
Kat. nr

Ejer

By

Point

1506

Lars Nørskov Madsen

Thyholm

23

Ejer

By

Point

1508

Henning Nissen Heisel

Rødekro

23

1507

Henning Nissen Heisel

Rødekro

22

Ejer

By

Point

1510

Fam. Andersen

Varde

23

1511

Fam. Andersen

Varde

23

1512

UCH Holstebro

Holstebro

22

1509

Bjarne Therkelsen

Uldum

22

Ejer

By

Point

1513

UCH Holstebro

Holstebro

23

1515

UCH Holstebro

Holstebro

22

1514

Bjørnstruplund v/Daniel Emil Aars

Ærespræmie

Holdnr: 7,21 Kvier
Kat. nr

Ærespræmie

Hold A

Holdnr: 7,22 Kvier
Kat. nr

Ærespræmie

Hold B

Holdnr: 7,23 Kvier
Kat. nr

Ærespræmie

Hold C

22
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Holdnr: 7,31 Køer med kalv
Kat. nr

Ejer

By

Point

Ærespræmie

1517

Henning Nissen Heisel

Rødekro

23

X

Holdnr: 7,32 Køer uden kalv
Kat. nr

Ejer

By

Point

Ærespræmie

1521

Fam. Andersen

Varde

23

X

1520

Fam. Andersen

Varde

23

1522

Henning Nissen Heisel

Rødekro

23

1518

Lars Nørskov Madsen

Thyholm

22

1519

Lars Nørskov Madsen

Thyholm

22
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Ribe dyrskue
Der blev udstillet 4 katalognummer af racen Tiroler Grauvieh, dommeren denne dag var Palle
Larsen.
De udstillede dyr var en ældre ko m/kalv, en gold ko, en 1 ½ års kvie og en kvie på kun 7 mdr.
Alle dyr blev fremvist samtidig i ringen, men i hver deres gruppe. Den ældre ko m/kalv fik 22 point,
goldkoen fik 23 point og ærespræmie, 1 ½ års kvien fik 23 point og kvien på 7 mdr. fik 22 point.
Der blev bla. nævnt at det var super gode repræsentanter fra racen. Bevægelsen var i top og
rammerne var super.
De udstillede dyr kom fra Fam. Nissen Heisel og Fam. Andersen. Det kunne da være sjovt at være
flere udstillere, så kom bare frem med dyrene, der er altid plads til flere.

DE GRÅ SIDER
12

Bestyrelsen og Co.
Formand

Næstformand

Bjarne Therkelsen

Jens Møller Rasmussen

tlf.: 30363446

tlf.: 25140745

mail:
therkelsen.inge.bjarne@gmail.com

mail: harbovad@dlgmail.dk

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Karin Degn

Henning Nissen

tlf.: 40415513

tlf.: 51511670

mail: karin.degn@live.dk

mail: hn@heisel.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Chr. Andersen
tlf.: 75 26 13 10
mail: landlyst@bbsyd.dk

Webmaster

Kassere

Peter W. Mogensen

Ole Rasmussen

tlf.: 20230552

tlf.: 74822023

mail: winther.mogensen@gmail.com

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk

Redaktør
Rune N. H. Andersen
tlf.: 21660994
mail: grauviehredaktion@gmail.com

DE GRÅ SIDER
13

