ANGUSNYTT NR 3-2018
REKORDAUKTION FÖR ANGUS!
Förutsättningar för en lyckad auktion var inte de bästa för någon ras då en storm med stor
snömängd beräknades att dra in över södra Sverige vid middags tiden. Angus var sista rasen
att säljas medan snön och vinden, med småspik i, (!) yrde utanför. 12 tjurar gick under
hammaren inklusive förra årets semintjur där 5 var svarta och 7 röda, till ett medelpris av
53,833kr vilket är nytt rekord! Dyrast blev 3020 Red Adde av Åbuen T-111 som klubbades för
85.000kr till Knutsta och Friskatorpet. Red Adde hade en daglig tillväxt på 1669gr/dag, fina
vikter och avelsvärden enligt följande; Mix 111 Pix 117 Fix 97 och Aix +17
Till prövningens bästa Angustjur utsågs 338 Ytibb av Bäck T-113 uppfödd av Roland & Lena
Johansson. Ytibb klubbades för 50.000kr till Erling Larsson. Ytibb hade en daglig tillväxt på
1727gr och exteriören HH 82. Han hade högst marmorering av alla Angustjurarna och fina
vikter och höga avelsvärden.
Angus var en av tre raser som Viking Genetics valde till semin uttagning i år. Valet bland
Angustjurarna föll på 7957 Red Young av Höganäs T-104. Han har en daglig tillväxt på 1513gr,
vikter enligt följande; Fv 38kg, 200D 309kg, 365D 529kg. Marmorering 2,9 och muskeldjup
7,3. Han är 120cm i korshöjd och HH 77. Avelsvärden för honom enligt följande; Mix 102 Pix
109 Fix 116 och Aix +18. Modern till Red Young, 4768 Red Miss Freya av Höganäs ligger 3a på
topplistan med en avelsindex på +35.
Miranda Lysell

Dyrast på auktion, 3020 Red Adde av Åbuen T-111

Lena & Roland Johansson tog emot priset för
338 Ytibb av Bäck T-113

Notiser
Individprövningen 2018-2019
Sista datum för anmälning till individprövningen är den 30 maj! Inbjudan finns här >>
http://www.kottrasprovningen.se/news.html?news=44279 .Föreningen sponsrar besättningar
som prövar för första gången med 1.000kr.
Besättningsnamn!
Ni har väl inte missat att alla registrerade besättningsnamn står med på NABs hemsida? Det
är gratis, men om man vill ha med sina kontaktuppgifter och länk till hemsida så kostar det en
slant. Funderar du på att skaffa ett besättningsnamn eller har du glömt att registrera din?
Information om hur man gör finns på hemsidan. Adressen är www.nab-se.se
Stambokföring!
Glöm inte att stambokföra era djur, även de som säljes till korsningsbesättningar!
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