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Formandens klumme 
 

Det danske vejr er en forunderlig ting, som mange har en mening om, men intet kan gøre noget 

ved, ud over at nyde det vejr, som vi bliver præsenteret for. 

Foråret viste sig fra den pæne side, til gavn for de nye arealer, som var blevet tilsået, men der 

skulle dog ikke gå lang tid, førend vejrguderne viste sig, at her var det dem som bestemte. Vi blev i 

maj  udsat for masser af sol og ingen nedbør,  men det viste sig at skulle fortsætte hele maj 

måned.  

Jeg fik skårlagt noget græs, som herefter blev presset som hø. Nogle dage senere besluttede jeg 

mig for at skårlægge noget havre helsæd, det var en affære med lavt udbytte, som var noget 

under det normale. 

Vi var nu kommet hen i juni måned og stadig ingen regn, men den 16. juni fik vi her i området 36 

mm, det var godt til græsset, ligesom det kunne lægge en dæmper på støvet.  

Vejret har nu fortsat i samme rille, ingen nedbør eller i hvert fald i meget små mængder helt frem 

til i skrivende stund. 

Det er dog ikke blot i lille Danmark, at vi må se langt efter regnen, det varme vejr har ramt flere 

steder på kloden med alvorlige naturbrande og flere mennesker har mistet livet i flammerne. 

Vi må prøve at finde de positive briller frem og håbe på det bedste for alle. 

 

Sæt X i kalenderen 

15-16. september Mælkefestival (kødkvæg den 16.) 

27. oktober  Temadag 

27-30. november Agromek 

1. december   Deadline for nyhedsbrev 

HUSK Kalvens navn skal starte med O i 2018! 
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Generalforsamling i Dansk Tiroler Grauvieh 2018 
Årets generalforsamling blev i år afholdt, lørdag den 26. maj 2018 hos Benthe og Jens M. 

Rasmussen,  

Harbovad 2, Funder, 8600 Silkeborg. 

Dagen startede med kaffe og rundstykker m.v.   

Herefter fortalte Jens kort om områdets historie, hvor bl.a. Tollundmanden blev fundet under 

tørvegravning, ligesom Harbovad er en del af den gl. hærvej. 

 

Generalforsamlingen startede med at vælge en dirigent, Erling Jørgensen, som kunne konstatere 

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Formanden afgav herefter sin beretning om året der var gået. 

Der blev omtalt Unplugged sædsalget, som nu var afsluttet og dernæst opsigelsen af sædaftalen 

med Skarrild Frederik. 

Sædimport fra Østrig, der er en gensidig aftale mellem foreningen i Østrig og i Danmark, hvor det 

kun er foreningen, der kan importere sæd og ikke enkelte medlemmer. 

Det er reelt den eneste indtægtskilde, som foreningen har ud over kontingentet. 

Tema-dag blev afholdt i Vedersø hos en kødkvægavler, som opkøbte dyr og færdigfedede dem. 

Tema-dag. Bestyrelsen har vedtaget at den afholdes i week-enden i uge 43, så den ligger fast, af 

hensyn til planlægning. 

Hvide aftegninger på Grauvieh dyr, er en fejl, hvorfor de bør slagtes væk og ikke indgå i avlen. 

Ny udtagningsmetode til forældreskabsbestemmelse blev indført i 2017, en mere sikker og 

billigere metode end tidligere anvendte metoder. 

Avlsstationen i Ålestrup er nedlagt, begrundet i, at der ikke kunne findes en økonomisk løsning. 

Avlsforum, et nyt tiltag under Dansk Kødkvæg, hvor der pt. Er afholdt 2 møder, hvor nogle af 

målene er at få avlerne til at veje deres dyr, også båndmål, samt registrere fædrene til kalvene. 

Informere om kåringer samt udbrede kendskabet til Webdyr Plus. 

Salmonella blandt kødkvæg er meget lavt, næsten ikke eksisterende, hvorfor der er indført 

lempelser. 
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Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen. 

Anette Andersen spurgte ind til SNP-test materialet. 

Materialet vil blive genudsendt til medlemmerne. 

Kassereren, Ole S. Rasmussen fremlagde herefter regnskabet. 

Der var en del kommentarer til at kopierne af regnskabet var meget småt og svært læselig.  Det vil 

blive ændret til næste gang. 

Revisorerne havde knyttet et par kommentarer til regnskabet, vedr. tøjsalg. 

Der blev spurgt ind til lageret af tøjdyr, hvor det viste sig, at være 5 tøjdyr på lager hos formanden. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

Sædlager blev gennemgået af Ole S. Rasmussen. 

Der blev fundet, at sædkøbet var anført i Euro og ikke i kr. 

Regnskabet for sædsalg godkendt af forsamlingen. 

Jørgen Chr. Andersen mente at prissætningen på sædstrå var for høj og henstillede til bestyrelsen, 

at arbejde på at få prisen på sæd bragt ned. 

Kontingent, foreslået uændret, godkendt af forsamlingen. 

Avlsudvalget v/Ole S. Rasmussen fortalte kort om udvalget, at de ville få kigget på nogle nye 

bestillinger i år. 

Der blev herefter gået over til valg til bestyrelsen, hvor følgende modtog valg: Jens M. Rasmussen, 

Anette Andersen, Rene Nørgaard Nielsen, suppleant Ole S. Rasmussen. 

Valg af revisorer, hvor følgende modtog valg: Jens Carlsen og Knud Erik Nielsen samt suppleant 

Jesper Petersen. 

Valg af avlsudvalgsmedlemmer og suppleant, hvor følgende modtog valg: Henning Nissen og Ole S. 

Rasmussen, suppleant Jørgen Chr. Andersen. 

Indkomne forslag: Bestyrelsen har fremsendt forslag til vedtægtsændringer, som var udsendt 

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Jens redegjorde for vedtægtsændringerne. 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget ved skriftlig afstemning. 
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Eventuelt, hvor der blev spurgt ind til bestilling af sæd i Østrig. 

Jens gjorde herefter rede for, at det forholder sig som når, der bestilles varer på nettet, i vores 

tilfælde, er det i øjeblikket Ole S. Rasmussen, som på vegne af foreningen og i samarbejde i 

avlsudvalget bestiller sæd hjem til os alle.  

Uddeling af vandreklokke til ejendom. 

Jørgen Chr. Andersen fik herefter uddelt klokken til ejendom, da han som den eneste havde 

vundet klokken 3 gange i den tid klokken havde været uddelt. 

Stor applaus til Jørgen Chr. 

Jørgen Chr. Indvilgede i, at lade klokken udstille på Landsskuet i Herning i anledning af 

jubilæumsåret. 

Dirigenten, Erling Jørgensen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen, var der frokost i form af smørrebrød, øl og vand, samt kage og kaffe. 

Herefter var der besigtigelse af dyrene på marken bagved ejendommen og senere var der tur ned i 

engen, hvor der også var dyr på afgræsning. 

Dagen sluttede af med bøffer fra Grauvieh, stegt på grillen og med div. tilbehør. 
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Kåring af dine dyr 
Kåringsinspektør, Torben Andersen, Seges, har oplyst, at de besætninger som allerede er blevet 

kåret én gang, vil efter det nye automatisk blive kontaktet ca. 1 mdr. før kåringen vil finde sted. 

Kåringsdommerne vil nu kåre både malkebesætninger samt kødkvægs besætninger på deres ture 

rundt i landet, så bor du i nærheden af en malkebesætning, som skal kåres, vil du sandsynligvis 

også få kåret samme tidspunkt. 

Kåringerne starter ud ca. 1. november 2018 og kører frem til ca. 15. april 2019. 

 

Har du en ny besætning og derfor ikke er registreret, skal du selv gå ind på Dansk Kødkvægs.  

hjemmeside, hvor du tilmelder dig, såfremt du ønsker at få kåret dine dyr. 

Det er et godt redskab at få kåret, så du kan få rettet ind på de dyr, som skal udgøre dit fremtidige 

avlsmateriale. 

 

Agromek 2018, Kødkvægskue afholdes den 27-30. nov.  

Tilmelding hertil vil blive udsendt snarest, når jeg kender tidspunktet. 

 

Tema-dag, afholdes lørdag den 27. oktober 2018. 

Husk at komme med forslag, bestyrelsen er kun en opringning væk, så fat telefonen og ring et 

forslag. 

  

Dyrskuer 2018 
 

Det Sønderjyske Fællesdyrskue 1. og 2. juni 2018 med deltagelse af Henning Nissen. 

Lemvig Dyrskue 2. og 3. juni 2018 med deltagelse af Lars Nørskov Madsen. 

Roskilde dyrskue der blev afholdt den 8.9. og 10. juni 2018 havde i år deltagelse af  

Knud-Erik Nielsen samt Benny Arends, begge med Tiroler Grauvieh. 
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Benthe og jeg besøgte skuet fredag den 8. juni, hvor vi mødte Hanne og Knud-Erik samt Jens 

Carlsen, som dog udstillede Murray Grey.  Derudover mødte vi også Emil Bjerregaard, som var på 

inspirationstur for Cimber skuet i Års. 

Knud-Erik havde fået lavet en fin lille stand, udsmykket med bl.a. det nye jubilæumsbanner. 

Det er nogle fine rammer, som skuet bliver afviklet under, hvor der er virkelig mange besøgende.  

Landsskuet i Herning 5. 6. og 7. juli 2018 med deltagelse af Jørgen Chr. Andersen m.fl. , Henning 

Nissen, UCH-Holstebro  m.fl.,  Louise Nørskov Madsen, Lars Nørskov Madsen  m.fl.,  René 

Nørgaard Nielsen, Niels Henning Hedevang Mikkelsen, Emil Bjerregaard, og Tobias Led Andreasen. 

Landsskuet i Herning blev afviklet med deltagelse af udenlandske dommere fra Østrig, hvor der var 

tale om Hans Pittel og Raphael Kuen. 

Der blev uddelt ærespræmie til kat.nr. 1496,  kvie, 24 point,  Lars Nørskov Madsen, 

Kat.nr. 1502, ko m/kalv, 24 point, Lars Nørskov Madsen, kat.nr. 1501, ko m/kalv, 24 point, Emil 

Bjerregaard, samt kat.nr. 1507, ko,  24 point, Jørgen Chr. Andersen. 

 

Dommerne fra Østrig medbragte en ny vandrepokalsklokke, som den Østrigske søsterforening har 

skænket til Dansk Tiroler Grauvieh. 

Der er udfærdiget nye propositioner for den nye vandrepokal.  Når den afleveres til en ny vinder, 

bliver der udfærdiget et diplom til den som må afgive pokalen. 

Vandrepokalsklokken blev herefter uddelt til skuets bedste Tiroler Grauvieh ko, kat.nr. 1507 

v/Jørgen Chr. Andersen. 

Dommerne havde derudover medbragt en gave til alle udstillere i form af en plakette. 

Der skal lyde en stor tak til dommerne for deres fremmøde og bedømmelse af foreningens 

udstillede dyr. 

Landsskuet.s bedste Tiroler Grauvieh besætningsgruppe blev tildelt familien Andersen. 

På Landsskuet havde UCH-Holstebro v/ Lars Nørskov Madsen og en stor gruppe unge mennesker 

opstillet et spisetelt på campingpladsen, hvor der var mulighed for fællesspisning. Derudover 

havde UCH/ Lars sørget for blomster, som var med til at Grauvieh standen havde et meget 

præsentabelt udseende.  
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Emil Bjerregaard havde taget initiativ til at udsende opfordring til at deltage i fællesspisning, 

fredag aften, hvortil der kunne bestilles en menu.  Der var tilmelding af ca. 40 spisende Grauvieh 

folk, hvor der var alm. Hygge og en god stemning. 

Lørdag morgen var der igen fælles morgenmad, med deltagelse af udstillerne. 

Der skal lyde en stor tak til alle udstillere og hjælpere for jeres gode arbejde og gode humør. Der 

skal ikke mindst lyde en tak til dommerassistenten, Tove Andersen for hendes store engegement 

under afviklingen af skuet samt en tak til Ole S. Rasmussen for med kort varsel at gå ind på 

oversætter posten. 

 

Ribe dyrskue der blev afholdt den 27. juli 2018 med deltagelse af Henning Nissen og familien 

Andersen, hvor der lavet en fin lille stand, hvor jubilæumsbanneret var blevet ophængt. 

Ud over udstillerne mødte vi også familien Eva og Gunnar Byriel og Hanne og Brian Slaikjær. 

Tak til alle som yder en indsats for foreningen. 
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Roskilde Dyrskue 
På Roskilde dyrskue var der i år repræsenteret 2 katalognummer af Dansk Tiroler Grauvieh 

 

Ko m. kalv: 

Enemærkegaards Hereford v/Benny Arends 

Enemærkegaards Mizz Lizzy   13420-00218  Født 02-05-16   

Ko u. kalv:  

Knud Erik Nielsen 

Pårup Jessi    66027-00176  Født 01-03-14  
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Landsskuet den 4. – 6. juli 
På landsskuet 2018 havde vi Østrigske dommer grundet foreningens 25 års jubilæum. 

 

Præmieliste: 

Tyre: 

23 point Fam. Andersen Landlyst Nuller Født 24. marts 2017 

 Højde: 136 cm Vægt: 630 kg. 

22 point Henning Nissen Landlyst Kalle Født 9. maj 2014 

 Højde: 141 cm Vægt 873 kg. 

 

Kvier ( ældre ): 

Bedste Grauvieh under 24 måneder og ærespræmie 

24 point Lars Nørskov Madsen Nørskov Nelly Født 27. februar 2017 

 Højde: 127,5 cm Vægt: 408 kg 

23 point Rene Nørgaard Nielsen Lægård Nela  Født 5. april 2017 

 Højde: 128 cm Vægt: 443 kg 

22 point UCH, Holstebro Lægård Mille  Født 29. november 2016 

 Højde: 130 cm Vægt: 433 kg 

21 point Niels Henning Mikkelsen Lægård Nina  Født 6. februar 2017 

 Højde: 126,5 cm Vægt: 416 kg 

Kvier ( yngre ): 

22 point Louise Nørskov Madsen Nørskovs Nynne Født 1. november 2017 

 Højde: 113,5 cm Vægt: 252 kg 
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21 point UCH, Holstebro   Født 28. November 2017 

 Højde: 112 cm Vægt: 244 kg. 

 

Køer m. kalv: 

Ærespræmie 

24 point Lars Nørskov Madsen Landlyst Julie  Født 16. maj 2013 

 Højde: 131 cm Vægt: 584 kg – Kalven 164 kg 

Ærespræmie 

24 point Emil Bjerregaard Lægård Kiara  Født 2. oktober 2014 

 Højde: 135,5 cm Vægt: 623 kg – Kalven 121 kg 

23 point  Tobias Led Andreasen Lægård Jasmin Født 14. april 2013 

 Højde: 131,5 cm Vægt: 634 kg – Kalven 189 kg 

22 Point Henning Nissen Emma  Født 25. februar 2009 

 Højde: 137 cm Vægt: 531 kg – Kalven 171 kg 

22 Point  Fam. Andersen Landlyst Mie  Født 25. marts 2016 

 Højde: 130 cm Vægt: 490 kg – Kalven 101 kg 

21 Point  Henning Nissen Le´Brune  Født 21. december 2015 

 Højde: 132 cm Vægt: 392 kg – Kalven 72 kg 

 

Køer u. kalv: 

Bedste Grauvieh, bedste over 24 måneder og ærespræmie. 

24 Point Fam. Andersen Skarrild Filippa Født 25. maj 2010 

 Højde: 137 cm Vægt: 713 kg 
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23 Point Louise Nørskov Madsen Landlyst Iben  Født 3. maj 2013 

 Højde: 136,5 cm Vægt: 676 kg 

23 point Fam. Andersen Landlyst Karla Født 8. marts 2014 

 Højde: 131 cm Vægt: 633 kg 
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Afkomstgrupper på Landsskuet 2018 
På Landsskuet 2018 var der hele 3 afkomstgrupper repræsenteret. 

Den 1. grupper er efter Gebro – insemineringstyr. 

Denne gruppe består af: 

UCH, Holstebro  56342-02216  Født 28. nov. 2017 

Rene Nørgaard Nielsen  56342-02160  Født 5. april 2017 

UCH, Holstebro 56342-02153  Født 29. nov. 2016 

En ensartet gruppe med gode ben og god kødsætning. Gruppen er en ung gruppe, derfor bliver 

det spændende at følge dem, når de bliver ældre. Det eneste man skulle være opmærksom på, er 

kammen, måske en lille tilspidsning men det kunne også have noget at gøre med deres alder. 
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Den 2. grupper er efter Leonardo – Tyren har været på Ålestrup individafprøvning. Tyren er 

opdrættet af Henning Nissen og ejeres i dag af Fam. Nørskov Madsen, Jegindø. 

 

Lars Nørskov Madsen  56342-02224  Født 4. apr. 2018 

Louise Nørskov Madsen  118626-00028  Født 1. nov. 2017 

Lars Nørskov Madsen 118626-00023 Født 27. feb. 2017 

En ung ensartet gruppe med en lovende fremtid. Benene er i orden og kødfylden er der. Det bliver 

spændende at følge dem i fremtiden. Tyren avler generelt meget ens. 
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Den 3. grupper er efter Skarrild Frederik – Tyren har været på Ålestrup individafprøvning. Tyren er 

opdrættet af Kirsten og Ove Nielsen, Skarrild. Tyren er en insemineringstyr, sæden kan fås via 

Jørgen Chr. Andersen, Orten. 

 

Henning Nissen  42599-02250  Født 9. maj. 2014 

Fam. Andersen  42599-02398  Født 24. mar. 2017 

Louise Nørskov Madsen 42599-02239  Født 3. maj 2013 

Emil Bjerregaard 56342-02063  Født 2. okt. 2014 

Fam. Andersen 42599-02247  Født 8. mar. 2014   

Fam. Andersen 42599-02386  Født 25. mar. 2016 

Igen en ensartet gruppe med en god kødansætning. Ensartetheden er meget stor. Super kryds, 

god brede og længde. God overlinie med en god brede hele vejen igennem. En super flot gruppe. 

Men vis der skal siges noget negativt, så skal man være obs på bagbenene på tyrene. De må ikke 

blive mere ret. 
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Vinder af Konkurrencen på Landsskuet 
 

1. Præmie – Gitte Christiansen, Torlund, Ølgod 

Kødpakke værdi 500 kr. 

2. Præmie – Thorbjørn Mikkelsen, Nr. Vium, Videbæk 

Kurv værdi 250 kr. 

3. Præmie – Rikke Rasmussen, Haderup 

Vingave 

Det afgørende spørgsmål i konkurrencen var:  

Hvor meget vejede koen og hendes kalv mandag den 2. juli 2018? 

Koen vejede 673 kg. Kalv nr. 1 – 99 kg. og kalv nr. 2 – 102 kg. 
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En udstilling kun med Tiroler Grauvieh – En super oplevelse. 
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Bestyrelsen og Co. 

Bestyrelsesmedlem 

Anette Andersen 

tlf.: 20779882  

mail: hoey@ramail.dk  

Bestyrelsesmedlem 

Rene Nørgaard nielsen  

tlf.: 50480013  

mail: renenrgaard87@gmail.com  

  

Webmaster 

Peter W. Mogensen  

tlf.: 20230552  

mail: winther.mogensen@gmail.com  

  

Formand 

Jens Møller Rasmussen 

tlf.: 25140745 

mail: harbovad@dlgmail.dk  

  

  

Redaktør 

Rune N. H. Andersen  

tlf.: 21660994  

mail: grauviehredaktion@gmail.com  

  

Bestyrelsesmedlem 

Emil Bjerregaard 

tlf.: 40755895 

mail: marialaue@live.dk   

  

Næstformand 

Lars Nørskov Madsen 

tlf.: 97879161 

mail: kashmir1.noerskov@gmail.com 

  

  

Kassere 

Ole S. Rasmussen 

tlf.: 74822023  

mail: skovbaekgaard@bbsyd.dk  
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