ANGUSNYTT – SISTA FÖR 2018!
Nu går vi med snabba steg mot slutet på 2018. Ett år som många av oss gärna vill glömma, dock
blir det svårt för många då sviterna av den torra sommaren kan kännas enda fram tills våren
när gräset börja spira igen. Vi hoppas innerligt att våra uppfödare, och alla andra som har
djur, har foder så det räcker till våren. Vi har dock en lätt född ras som ska klara sig på
mindre foder så vi får hoppas att med hjälp av halm och även andra fodermedel att våra djur
klarar sig bra.
Jag hoppas att ni har varit nöjd med Angusnytt. Tänk på att ni är alltid välkommen att bidra
med relevant text och vi tar gärna emot förslag om saker vi kan skriva om. Det är bara att hör
av sig till mig, Miranda Lysell via mejl: miranda.lysell@gmail.com
Årets bokstav
Kalvar födda 2019 skall döpas på A.

Milamässan går av stapeln den 14-16 februari i Malmö. Föreningen har beslutat att förutom
att sponsra med 1.000kr per djur i form av transportstöd att även sponsra med
anmälningsavgiften. Nytt för i år är att det måste finnas tre djur av varje kön för att bli
tilldelad Championtiteln. Endast djur som har fått en Championtitel får lov att delta i Best In
Show. Detta har NAB beslutad nyligen. Detta är såklart en stor nackdel för vår ras då vi har
haft dåligt med anmälningar de senaste åren på Mila men vi tycker inte att Bäst In Show
ringen bara ska bestå av de tunga köttraserna. Vi måste våga ta plats! Syns vi inte så finns vi
inte… Inbjudan och anmälningsblankett samt mer information finns på föreningens hemsida
www.angus.se och även på NABs hemsida www.nab-se.se

Ny Facebooksida
Föreningen har fått en Facebooksida. Det är Jens Fjelkner som startat den med Kristian
Andersson och Miranda Lysell som administratörer och Jens själv. Gå in och gilla!
https://www.facebook.com/svenskaangusforeningen/

Årsmötet 2019
Skriv upp Årsmöte med Elitauktion, torsdagen 30 – fredagen den 31 maj i almanackan! I år
kommer den att anordnas i Södermanland. Mer information kommer.
Öppen gård 2019
Vill du hålla öppen gård i sommar? Passa på att göra reklam för rasen och din besättning!
Föreningen kommer att stå för annonsering och lite PR material. Föreningen har på förslag två
olika datum, den 13 april och 13 juli. Båda är lördagar. Vilket datum det blir beror på vilken
passar de flesta bäst. Vi ser gärna att gårdar spridda över hela landet delta, detta för att ge
så många besökare som möjligt, möjlighet att besöka en gård med Angus.
Anmäl ditt intresse så här; Skicka ett mejl till miranda.lysell@gmail.com gärna så fort som
möjligt, dock senast den 8 februari. Ange ditt besättningsnamn, ungefärlig antal renras
kalvningar, ort samt vilken datum passar bäst.
Information från avelsrådet
Fyllnadsval
Efter Lars Svenssons hastiga bortgång, valdes Jens Fjelkner in i avelsrådet som fyllnadsval på
föreningens höstmöte. Jens har suttit som adjungerande ledamot i avelsrådet. Skrivande
(Miranda Lysell) tog Jens plats som adjungerande.
Importtjurar
I ett extra utskick till medlemmarna presenterades de nya importtjurarna och antal beställda
doser är som följande:





Klooney 61st
Loch-up 31st
Dead Center 36st
Red Zavier 95st

Import av embryon?
Funderar du på att importera embryon, men vet inte riktigt hur man hittar dem eller vad det
innebär? Benny Gustavsson, hjälper gärna dig som är intresserad av att importera embryon.
Hör av dig till Benny via mejl: benhagen@hotmail.com eller telefon: 0735-13 14 64

Världschampionatet avgjord - 5064 Red Kuruba av Fogdegården silver medaljör i Europa!
Om du inte är bekant med tävlingen sedan tidigare, det är PJ Budler som var vår domare på
Elmia som startade tävlingen för några år sedan nu. Man kan följa tävlingen på Angus Breeder
på Facebook. Det finns 4 officiella domare, från olika delar av världen, men vem som helst kan
gå in och rösta via hemsidan www.champion-of-the-world.net dock räknas inte dessa röster,
det är mest för ens egen skull. Djuren som tävlar har mestadels varit National Champions i
sina länder. Det är endast länder som inte har någon officiell utställning som rasföreningarna
skickar in kandidater till PJ som sedan låter domarna välja ut vilka djur som får vara med.
Fortsätter längre ner

Där det gäller mindre raser som inte ens har en egen förening i landet så får uppfödarna
skicka in bilder på sina bästa djur och även där väljs ut djuren som ska tävla vidare av
domarna.

I år deltog 666 djur får fler än 16 raser (en raskod ”ORB = Any Other Breed // Annan ras)
hade 100 deltagare). Angus djur var 78st totalt från 33 länder varav 43 djur var från 20
Europeiska länder. De officiella domarna för Angus var Lucas Lagrange från Argentina, Craig
Grapes från Australien, Rosalish Goulding från Irland och Kyle Coyler från USA.
Sverige representerades av Zack av Yxkraftkälen (Champion djur och bäst i rasen på Elmia)
och kvigan 5064 Red Kuruba av Fogdegården (blev champion hondjur på Elmia). Bäst gick det
för kvigan som inte nog att hon gick vidare till Europa finalen, utan hon slutade på en silver
plats i Europa! En fantastisk framgång för Svenskt Angus! Vi gratulerar vår ordförande, Bengt
Sturesson med familj som äger denna skönhet!

Vinnaren Världschampionatet, tjurar

Vinnaren Världschampionatet, hondjur

Till sist önskar vi er en riktigt
God Jul & Gott Nytt År!
Styrelsen & Avelsråd
genom Miranda Lysell

