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Formandens ”Klumme 
 

Nu er sommerferien ved at være slut og hverdagen er ved at tage over. 

De første dyrskuer startede sidst i maj måned med Roskilde dyrskue, derefter Åbenrå – 

Landsskuet og Ribe dyrskue. Alle steder var der et fint fremmøde af både dyr og avler. 

Der er nu kommet nyt reklamemateriale med bl.a. ny brochure og beachflag. 

Kåringen 2014 – Der er kommet nye retningslinier vedr. kåring, så man nu kan 

sammenligne tallene i de nordiske lande. 

Skynd jer at få jer meldt til efterårskåringen. Ved kåring af alle køer i besætningen efter det nye 

kåringssystem betaler foreningen kåringen, man skal kun betale besætningsbesøget selv. 

Tag lige et kig på årets tyrekalve, om der er en som skal en tur på Ålestrup avlsstation – kalvene 

skal indsættes før 200 dage, da afprøvningen starter ved 200 dage. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Temadagen bliver afholdt den 25/10-2014 hos Ole Rasmussen, 

Rødding. 

Mange hilsner 

Formand Jørgen Chr. Andersen 

Sæt X i kalenderen 
 

 1. september 2014: Forhånds tilmelding til kødkvægsskue 

19. oktober 2014: Senest tilmelding for efterårs kåring 

25. oktober 2014: Temadag hos Ole Rasmussen i Rødding 

25. – 28. november 2014: Kødkvægsskue i forbindelse med Agromek i Herning 

1. december 2014 Deadline for nyhedsbrev 

21. marts 2015 Åbent hus på Avlstation Aalestrup fra kl 10 til 14 

HUSK Kalvens navn skal starte med K i 2014! 
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Dansk Kødkvægs repræsentantskab besluttede på et møde 

den 18. juli 

at afholde Kødkvægsskue i forbindelse med 
Agromek 2014, som afholdes den 25. – 28. 
november. 

 

Skuet er planlagt som et to-dags skue – torsdag og fredag med 

indkvartering af dyr onsdag aften. 

 

Det traditionelle kødkvægsskue søges udbygget med en mindre 
udstilling af elitedyr under hele Agromek. 

 

For at sikre et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for skuet, 

ønsker Dansk Kødkvæg forhåndstilmeldinger fra udstillerne 

inden arbejdet med skuet iværksættes. 

 

Der skal være minimum 150 dyr forhåndstilmeldt senest 1. september. 

 

Vi forventer, at prisen for enkeltdyr i båse er 450 kr. og 650 kr. 

for ko/kalv. Eliteudstillingen planlægges gennemført i stald 5 

med 2 – 5 elitedyr pr. race. 

Vi håber, alle vil bakke op omkring Kødkvægsskue, og vi glæder os 
til at lave et spændende og flot skue i Herning. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Muldkjær 

f. Jørgen Skov Nielsen 
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Efterårs Kåring 
 
Nu kan du tilmelde dig til kåring i efteråret 2014. 
  
Torben Andersen og Jacob Edstrand fra Videncentret for Landbrug, Kvæg foretager en ny 
kåringsrunde i efteråret 2014. 
  
Har du lyst til at få kåret din besætning, kan du tilmelde dig nu. Vær opmærksom på, at selvom du 
tidligere har fået kåret, er du ikke automatisk tilmeldt igen. 
  
Kåringsrunden foregår i november 2014 (uge 45-47), og tilmelding skal ske senest 19. oktober 
2014 på Dansk Kødkvægs hjemmeside (www.danskkoedkvaeg.dk) - under avl. 
 

Skynd jer at få jer meldt til efterårskåringen. Ved kåring af alle køer i besætningen efter det nye 

kåringssystem betaler foreningen kåringen, man skal kun betale besætningsbesøget selv 

 

Ko mod kræft 
 

Lørdag den 21 juni, holdte den lokale 

købmand på Jegindø, et løb med 

formålet af skaffe penge til kræft ramte 

børn.  

Da jeg og en skole kammerat hørte om dette 

løb, blev vi hurtig enige om, at vi skulle 

deltage i. Så snakket vi om, at det kunne 

være rigtig sjovt at tage vores to Tiroler 

Grauvieh kvier med, så det gjorde vi. Det var 

en stor succes, der blev taget en masse 

billeder af dem og der var rigtig mange, som 

var henne og snakke med dem og høre noget om racen. 

 

 

 

http://www.danskkoedkvaeg.dk/
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Der var to forskellige ruter en kort på 2,6 km og en 

lang på 8,3 km, og man kunne selv bestemme om, 

man ville gå, løbe, cykle, løbe på rulleskøjter, løbehjul 

eller hvad nu man ellers kunne finde på.  

Der var flere, der havde hørt, at vi ville have vores 

køer med rundt på turen, så der var blevet lavet 

sådan, at man kunne oddse på, hvad for en kvie, der 

kom først, så det blev til lidt af en konkurrence om 

hvem, der kom først. For min kvie og jeg gik det ikke 

så godt til at starte med, men der gik ikke ret lang tid, så overhalede vi den anden kvie, vi førte 

hele vejen rundt og min kvie syntes, det var rigtig sjovt, at hun hoppede og dansede af glæde.  

Men så nåede vi til de sidste par meter og min 

kammerat og hans kvie var nået op på siden af os, 

så der var kamp om at nå først og folk stod og 

heppede på den kvie, man havde stemt på. Lige 

pludselig ville min kvie ikke mere og hun satte alle 

fire ben i jorden og jeg kunne godt glemme alt om 

at vinde, så kunne jeg bare stå og se den anden kvie 

komme i mål, der var ikke andet end at grine af det.  

For det var jo ikke sejren der betød noget, det var at 

have en rigtig hyggelig dag og få samlet rigtig mange penge ind. Det gjorde vi også, der blev samlet 

ca. 10.000 kr. ind, så det var en stor succes.   

Skrevet af Louise Nørskov Madsen.  

Ribe Dyrskue 
 

Jeg har fået æren at skrive lidt om Ribe Dyrskue. 
Ribe er et dejligt lille lokal skue. Der var 3 udstillere indenfor Tiroler Grauvieh. Det var Anette Høy 
Andersen, Iben og Henning Nissen samt Jørgen Chr. Andersen som udstillede 
1 kvie, + 3 køer med kalv. Kvien fik 23 point, 2 af køerne  med kalv fik 23 point og den sidste ko 
med kalv  fik 22 point. 
Alle 3 udstillere var med i ærespræmie konkurrencen samt interbreed   på tværs af 
kødkvægsracerne. Den ene ko med kalv kom med helt til tops. Den blev slået på stregen af en 
Limousine ko med tvillinger. Det blå skilt med 23 point blev skiftet ud med et rødt skilt med 24 
point. 
 
Skrevet af Tove Andersen  
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Landsskuet i Herning 2014 
 

Et dyrskue er ikke bare at trække med et 

dyr, men at vise det frem fra dens 

bedste side, så der er en masse 

forarbejde der skal gøres inden. 

Inden man kan tilmelde sine dyr til 

dyrskue, skal der tages blodprøver, for 

at se om dyrene er raske. 

Når man har fået at vide at dyrene er 

raske kan arbejdet rigtig gå i gang, hvor 

dyrene skal lære at have grime på, blive 

trukket rundt med og lære at stå stille, og det er nu ikke altid lige nemt, da de har deres helt egen 

mening om hvad de har lyst til. De skal vænne sig til en person, som de kan stole på hvis de bliver 

bange, eller der sker noget uventet. Det er ikke alle mennesker der kan trække med alle dyr, så 

man skal have knyttet et godt bånd mellem hinanden.  

Lige inden dyrskuet skal dyrene klippes rigtigt, så de tager sig bedst ud og fremhæver deres gode 

ting og sætter fokus væk fra de negative, så hvert dyrt skal klippes forskelligt. Derudover skal de 

vaskes, pudses og poleres, så de ser flotte ud. Allerede her er der opstået godt sammenhold 

mellem os elever der skal af sted. 

Det blev tirsdag: 

Der var vi 3 personer til at læsse de køer og kalv vi skulle have med til landskuet, de andre der også 

skulle med til landskuet, var taget en halv 

time før af sted inden vognmanden kom, så 

de kunne tage imod dyrene på pladsen. 

Mens de andre ventede på dyrene skulle 

komme, gjorde de klar til dem, som at strø 

halm op, gøre klar til at tøjre dem, og 

fundet foder og vand til dem.  

Om aftenen når dyrene var kommet på 

plads, skulle vi jo også selv have noget 

foder, så der blev bestilt en go gang pizza, 

hvor vi sad og hyggede med det i 

campingvognen, og fik snakket om hvordan 

de kommende dage skulle forløbe.  

Så blev det onsdag morgen. 

Ved en halv 6 tiden om morgen skulle vi være oppe i stalden, hvor vi skulle måge ud, inden kl. 
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7:00, hvor der derefter kom halm til at strø op med, og vi fik givet vand og foder. Dette gør vi hver 

morgen, så dyrene har det godt. Når det var gjort så kunne man selv få noget morgenmad, når 

man havde spist går man op i stalden igen, og ser til dem og få dem vasket. Vi havde hele onsdag 

til at få dem vejet ind. Vi kunne også se de andre udstillere komme med deres dyr, det virkede til 

at de havde mere stress på end vi havde, så det gør en stor forskel at komme tirsdag, og dyrene 

bliver heller ikke så stressede.  

Vi havde onsdag til at hygge os med de andre fra foreningen. Man hygger sig rigtig meget oppe i 

stalden sammen med de andre. 

Hver gang man kommer op i stalden fjerner man kokasser, og tjekker foder og vand. Og tilser 

dyrene. 

Om aftenen når dyrene har fået deres mad, kan vi selv gå i gang med at lave vores, så der blev 

tændt op i grillen, og lagt nogle skovmandsteaks på grillen og et par pølser, også var vi alle glade. 

Ellers når man ikke var i stalden om aftenen, var man oftest i sin campingvogn, hvor man fik en lille 

en og fik en go snak. 

Så blev det torsdag: 

Så blev landskuet skudt i gang.  

Hvor vi var så heldige at få lov til at være med 

i åbningsceremonien. Og gæsterne kom 

strømmende ind. Vi fik gjort køer klar til at 

komme ind i ringen, her var man meget 

nervøs inden man skulle ind i ringen, der løb 

mange tanker igennem ens hoved, som at 

’kunne styre den’ eller ’slipper den fra mig’. 

Man lukkede sig helt inde i sig selv. Man er 

dybt koncentreret om hvad man laver. Man 

ser ikke hvem der er ude foran ringen, 

fokusset er kun på ens ko og på dommeren. 

Når man først kommer i ringen, Så slapper 

man lidt mere af. Man er spændt på hvordan 

man går med ens ko, og vil gerne gøre det så godt som muligt, og at den står rigtigt og præsentere 

sig rigtigt. Vi var så heldige at have et par stykker der gik videre til omvurdering af ærespræmie til 

om fredagen. Så nogle kunne slappe af og skulle ikke mere i ringen, hvor vi stadig var et par 

stykker der skulle i ringen igen fredag. Men vi fik da slappet af med en god gang mad og hygge 

med de andre. Der var lidt spændende drikkevare oppe i stalden. så der blev vældig hygget 

deroppe, og hvor har vi været utrolig glade for at Tiroler Grauvigh foreningen har taget så godt 

imod os som de har gjort.  

Og Fredag det blev: 

Fredag skulle vi igen måge ud, og vi havde to køer vi skulle have gjort klar til at skulle ind i ringen 
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igen. Der var stor spænding og nervøsitet inden man skulle ind igen. Og man går jo altid og håber 

det bedste, men man ved jo aldrig hvad dommeren tænker, og de andres dyr var jo også 

fantastiske og havde også fået 23point, så det er jo minimalt af forskel for at skulle vinde en 

ærespræmie. 

Vi var så heldige at vinde et bånd for bedste ungdyr, og vi var rigtig glade og stolte, men ikke nok 

med det fik vi ærespræmie også, og smilet blev jo bare større og større. Og da vi så fik at vide at vi 

havde vundet vandreklokken, kom vi helt op og køre. Det havde vi overhovedet ikke regnet med 

på nogen måde. Så dette var jo helt fantastisk. Dette ville jo sige at vi skulle i ringen igen lørdag til 

interbread, hvor man er oppe imod alle de bedste kødkvæg der var på landsskuet.  

Fredag aften var nogle af os til landsskue fest. Hvor vi fik noget godt mad og hyggede os, og lidt 

utroligt at ud af 1200 mennesker sad vi ved bord med dem skolen har købt deres geder af, så der 

var masser af god snak.  

Vi havde en aftale med de ælder om at vi skulle måge ud ved deres dyr i løbet af ugen, så tog de 

vores dyr lørdag morgen, på grund af at vi var til landsskue fest om aften, men man var stadig 

velkommen til at stå tidlig op og måge ud alligevel. 

Sidste dag lørdag: 

Om morgen var der rundstykker og kaffe oppe i stalden for 10 kr. Det var rigtig hyggeligt at sidde 

der oppe, sammen med de andre, og 

hygge sig inden de sidste strabadser, 

som jo var at komme til interbread, 

som gik rimelig godt, blev placeret på 

den gode side af midten, som vi er 

ovenud glade for. Senere på dagen 

skulle vi ind og hente ærespræmie, 

sammen med den anden fra 

foreningen, med hans ko med kalv.  

Efter dette var det jo at landsskuet 

desværre snart var slut, og vi skulle 

begynde at pakke sammen, og have 

dyrene hjem igen på græs. 

Tak for et godt Landsskue, håber vi 

ses næste år! 

Skrevet af Jan Larsen Og Pernille Fugl. 
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Kuisa tur 2014 

 

Endnu engang fik deltagerne en fin oplevelse på dette års Kuisa.  

Det er uden tvivl Tiroler Grauviehs Grand Prix.  

Her er de sidste 5 års toppræmierede dyr vist frem i de 
flotte omgivelser på Agrarcenteret i Imst. 

Vi var 7 personer der drog de 1.100 km sydpå torsdag 
d. 1 maj i år. Vi boede i den skønne Pitztal, på Sennhof, 
lidt inde i dalen. 

 

 

 

 

Herfra kørte vi til Stubaital,Neustift,  hvor vi besøgte familien Pfurtscheller der driver 
kødproduktion, og naturafgræsning. Det gøres i de eksisterende bygninger. Obersillerhof var 
ombygget indvendigt til at huse besætningen i løsdrift i den traditionelle eksisterende bebyggelse.  

Et virksomt alternativ, hertil er familien Gleinser, der har flyttet staldbygningen væk fra landsbyen, 
og væk fra nabobebyggelser.  

 

Hos Richard Gleinser er det et nybygget staldkomplex, med løsdrift stald, og skrabere på gulvet, og 
hø tørrings anlæg på loftet. Her var der en del erfaringsudveksling om anvendelse af Grauvieh til 
kødproduktion og som ammekøer. Richard sætter gerne helt unge kalve til at patte køerne ned, så 
funktionen ammeko var at koen skal fordre 2 kalve, sin egen og en tilkøbt. En god idé vi kan lære 
af, idet Grauvieh generelt giver mere mælk en andre kødkvægsracer.  

Omvendt blev staldens u-udnyttede potentiale vendt med ideer fra de danske produktions 
metoder, som kviehotel. 

 



DE GRÅ SIDER 

 10 

Det var 2 spændende besøg, og med en dejlig gæstfrihed. Stubaital er ihvertfald et besøg værd en 
anden gang igen. 

 

Kuisa udstillingen om lørdagen var et overflødighedshorn af flotte avlsdyr, både inden for 
mælkeproduktion, men i særdeleshed også inden for kødproduktion og den fremtidige avl. 

Der var et godt udsnit af både køer med kalv ved siden, avlstyre, stude, kvier, og helt unge kalve. 
Det var ca. 400 katalog numre. 

 

 

Vil man se hvad vi skal satse på i fremtiden, så er Kuisa det sted, der kan vurderes og vælges dyr. 
Skal man danne sig en mening om hvad der dur, og hvad der ikke kan bruges på vores 
breddegrader, så er det chancen for at se alt der kan fås inden for Tiroler Grauvieh avlen. 

Udstillingen bød på mange flotte og gode tyre emner, og der var masser af afkom samt mange 
gode hundyr. 

 

Under søndagens oprangering af vinder dyrene, fik jeg lejlighed til at præsentere os over for 
forsamlingen, i form af en kort tale til tilskuerne fra podiet. Dansk Tiroler Grauvieh avlerne er 
kendt for sine hyppige besøg rundt i dalene omkring Imst. 

I teltet ved siden af, blev der serveret en dejlig Grauvieh burger, og andre gode Grauvieh kød 
retter, til udstillere og publikum. Så sædvanen tro var der ingen der sultede på turen.  
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Vi, deltagene, takker mange gange Tiroler Grauvieh Zuchtverband for den fine oplevelse. 

Kuisa gentages om 5 år igen, så skulle nogen føle trang til at opleve Tiroler Grauvieh Grand Prix, så 
skal i have lidt tålmodighed. 

Af Ole Rasmussen 

Skovbækgaards Tiroler Grauvieh.  
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Resultater fra dyrskuer 

Roskilde Dyrskue 

 

23 point - 72616-00046 Vejlebros Ida                                                                                                 

Kvien fik ærespræmie 

Avler: Jens Svane Andersen 

Jens Svane Andersen deltog, som den eneste avler,  

kvien blev solgt på dyrskuet. 

Aabenrå Dyrskue 

 

23 point - 48050-00922 Emma 

Ejer: I/S Nissen 

22 point - 48050-0923 Emmely  

Ejer: I/S Nissen 

 

Landsskuet Herning 

Tyre: 

21 point - 56342-01995 Lægaard James                                              

Ejer: Uddannelsescenter Holstebro 

 

Kvier: 

23 point - 42599-02127 Landlyst Ida                                                                                 

Bånd for skuets bedste yngre dyr 

Ejer: Jørgen Chr. Andersen                                             

22 point - 56342-01990 Lægaard Jasmin                                                 

Ejer: Uddannelsescenter Holstebro 
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22 point - 42599-02241 Aha Juliane                                                   

Ejer: Anette Høy Anderen 

 

22 point - 56342-01989 Lægaard Ilsa                                                        

Ejer: Uddannelsescenter Holstebro 

 

Ældre kvie: 

23 point - 17098-01627 Espe Gyda                                                                 

1. Ærespræmie, bånd for skuets bedste grauvieh dyr 

Ejer: Uddannelsescenter Holstebro 

 

Køer med kalv: 

23 point - 48050-00922 Emma                                                                     

Ærespræmie 

Ejer: Nissen I/S 

 

23 point - 79452-00329 Skarild Flora                                                            

Ejer: Jørgen Chr. Andersen 

 

22 point - 63640-00540 Damgaards Hilda                                                       

Uddannelsescenter Holstebro 

 

22 point - 48050-00932 Heidi                                                                            

Ejer: Nissen I/S 
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Køer uden kalv: 

23 point - 17098-01624 Espe Gråpus                                                                  

Ejer: Uddannelsescenter Holstebro 

 

22 point - 17098-01623 Espe Gelena                                                                

Ejer: Uddannelsescenter Holstebro 

 

22 point - 17098-0618 Espe Gelone                                                                   

Ejer: Uddannelsescenter Holstebro 

 

Ribe Dyrskue 

 

Køer med kalv 

24 point - 79452-00329 Skarrild Flora    

2. bedste dyr på skuet og ærespræmie 

Ejer: Jørgen Chr. Andersen 

23 point - 48050-00922 Emma     

Ejer: I/S Nissen 

22 point - 48050-00932 Heidi     

Ejer: I/S Nissen 

Kvie 

23 point - 42599-02241 AHA Juliane     

Ejer: Anette Høy Andersen  
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Køb og salgs annoncer 
SKOVBÆKGAARD'S TIROLER GRAUVIEH 

Marts 2014: 

Vi har en dejlig avlstyr, som nu sættes til salg. 

Skovbaekgaard’s Ivan 

CHR-nr. 71828-00067, født 21. marts 2013 

Far: Dadis, morfar: Haderuplund Cæsar 

Du må endelig besøge vores hjemmeside 

 www.tiroler-grauvieh.dk, ligesom du altid er velkommen til at 

ringe og få en Grauvieh-snak. Vi viser gerne vores dyr frem efter 

aftale – og over en kop kaffe. 

PS – vi har fået ny mailadresse pr. januar 2014 

Forårshilsen fra: 

Skovbækgaard’s Tiroler Grauvieh 

v/MARIANNE & OLE RASMUSSEN 

Gammelvej 7, Brændstrup 

6630 Rødding 

Tlf.: 74 82 20 23 / 25 61 85 25 

Mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk  

Web: www.tiroler-grauvieh.dk   

http://www.tiroler-grauvieh.dk/
mailto:skovbaekgaard@bbsyd.dk
http://www.tiroler-grauvieh.dk/
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SÆLGES: 

Tiroler Grauvieh-tyre og kviekalve 

fra 10-16 mdr. + enkelte drægtige kvier og køer. 

Ring for nærmere oplysninger. 

Arne Esmann Pedersen 

Roager Østermark 30 

6760 Ribe 

Tlf. 75443263 – 30722117 

Ny tiltrådte bestyrelses medlemmer 
 

Henning Nissen 

Mit navn er Henning Nissen.  Jeg er født i 1983. Jeg er født og opvokset på en gård, så min 

interesse for dyr falder mig meget naturligt. Jeg købte mine første Grauvieh kvier december 2006, 

og de 2 køer er stammødrene i min besætning. Lige nu har jeg 10 køer med kalve. Jeg går op i at 

avle sunde nøjsomme dyr med gode ben. Hvert år viser jeg gerne mine dyr frem på nogle af alle 

landets dyrskuer. 

Bjarne Terkeldsen 

Jeg købte gården i 1976 og blev gift med Inge, som er sygeplejerske, i 1977. 

Gården blev drevet med malkekvæg til 1985, hvor besætningen blev solgt til IBR sernering. 

I 1982 startede vi med rævefarm, som løben blev udvidet. Alle avlsdyr blev eksporteret til 

udlandet i januar 2008 på grund af nye indhusningsregler. 

I 2011 blev en gammel interesse for kvægavl og ønsket om igen at udnytte den gamle kostald 

realiseret ved køb af 2 stk. Grauviehkvier, som siden er suppleret lidt op. 

I dag drives gården med korn, juletræer, natur og 6 stk. Grauviehkøer plus opdræt. 
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Bestyrelsen og Co. 
Formand 

Jørgen Chr. Andersen  

tlf.: 75 26 13 10  

mail: landlyst@bbsyd.dk  

Sekretær 

Karin Degn  

tlf.: 40415513  

mail: karin.degn@live.dk  

  

Webmaster 

Peter W. Mogensen  

tlf.: 20230552  

mail: winther.mogensen@gmail.com  

  

Næstformand 

Ole Rasmussen  

tlf.: 74822023  

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk 

  

  
Kasserer 

Erling Jørgensen  

tlf.: 75514720  

mail: erling.joergensen@live.dk   

  

Redaktør 

Rune N. H. Andersen  

tlf.: 21660994  

mail: grauviehredaktion@gmail.com  

  

Bestyrelsesmedlem 

Henning Nissen  

tlf.: 51511670 

mail: henningnissen0208@gmail.com  

  

Bestyrelsesmedlem 

Bjarne Therkeldsen 

tlf.: 30363446 

mail: 

therkeldsen.inge.bjarne@gmail.com 

  

  

mailto:landlyst@bbsyd.dk
mailto:karin.degn@live.dk
mailto:winther.mogensen@gmail.com
mailto:skovbaekgaard@bbsyd.dk
mailto:erling.joergensen@live.dk
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Hej alle  

Jeg har overtaget redaktør jobbet af ”De grå sider” efter Bitten. Jeg håber 

i vil tage godt i mod mig og sige til hvis det er noget skidt jeg for lavet, så 

vi kan få rettet op på det. Alle billeder og tekster til nyhedsbrevet skal 

sendes til grauviehredaktion@gmail.com inden deadline. 

Der udkommer 3 nyhedsbreve i løbet af året og de har følgende 

deadlines. 

1. marts (udkommer den 15. marts) 

1. august (udkommer den 15. august) 

1. december (udkommer den 15. december) 

 

 

Med venlig hilsen 

Rune Andersen 
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