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Angusnytt nr 2 2019

Resultat från Individprövningens auktion.
Medelpriset på 13 tjurar (förra årets semintjur ej inräknat) blev 36,400kr. Dyrast blev 3080 Red Zorro av
Åbuen P-tal 115 som gick till Ulf Paulsson, Västerås för 52,000kr.
Till prövningens bästa Angustjur utsågs 3135 Ekereds Zero P-tal 122. Han gick till Anders Wiklert för 38000kr.
Följande tjurar gick till Viking Genetics: Katnr 5, 226 Zeb av Nynäs - uppfödare Anders Wiklert och Katnr 7,
21 Viking Zimba, uppfödare Lennart Andersson.
Namn
3135 Ekereds Zero
2947 Zico av Davista

P-tal
122
116

Aix
26
27

Exteriör
HH 81
HH 78

3080 Red Zorro av Åbuen
226 Zeb av Nynäs
8016 Red Zodiac av Höganäs

115
114
112

20
27
21

HH 77
HH 81
HH 84

21 Viking Zimba
1092 Red Zaxon av Giresta
435 Red Zlatan av Friskatopet
7107 Zingo av Eastwood
525 Bårarps Zenith

112
111
110
110
110

23
32
20
26
9

HH 83
HH 78
HH 79
HH 79
HH 83

358 Zibbo av Bäck
1091 Red Zalo av Giresta
228 Zorro av Nynäs
156 Hagen Zoom

109
109
108
102

19
25
16
13

HH 79
HH 81
HH 79
HH 75

1802 Red Zeb av Baggböle

102

15

HH 78

Ekereds Zero

Köpare
Ulf Paulsson, Västerås
Ann-Charlott & Bo Averhäll,
Nybro
Ulf Paulsson, Västerås
Viking Genetics
Risinge Hereford AB,
Mörbylånga
Viking Genetics
Per Jonasson, Hamneda
Daniel Emitslöf, Broby
Olof Friberg, Hörby
Carl-Axel & Jenny Töllborg,
Istorp
Fredrik Posse, Skövde
Jonas Halonen, Torsåker
Torgny Zettervall, Eslöv
Ann-Charlott & Bo Averhäll,
Nybro
Tomas & Ann Persson,
Blentarp

Red Zorro av Åbuen

Pris
38,000kr
36,000kr
52,000kr
34,000kr

31,000kr
34,000kr
31,000kr
34,000kr
31,000kr
43,000kr
33,000kr
31,000kr
45,000kr

Årsmötet 30-31 maj 2019
Det var ett 50-tal medlemmar av väldigt blandade åldrar som träffades för årsmöte på Sundbyholms
Slott utmed sjön Mälaren i Södermanland. Sundbyholms Slott känner många igen från Bonde Söker
Fru, där speeddatingen spelas in.

Årsmötet gick väldigt lugnt till. Det inleddes med en tyst minut för Lars Svensson som hastigt lämnat oss.
Som fyllnadsval i avelsrådet valdes Olof Friberg. I valberedningen stod Kurt Renström på tur att avgå och
hans plats tillsattes av My Rask som är en relativt ny medlem från Skåne. Björn Bentevik från Tystberga,
valdes in som revisor suppleant, han är också ny medlem. Vi hälsar dessa varmt välkomna.
Några nyinstiftade priser delades ut:
Priset för Årets Bästa första kalvare tilldelades Red Escate av Giresta. Ägare: Ulf Paulsson
Priset för Årets Bästa Ko tilldelades 803 Nelly av Davidstorp. Ägare: Tomas och Ann Persson
Priset för Årets Bästa tjur tilldelades Red T2 av Åbuen. Ägare: Oskar Tidfält.
Föreningen gratulerar alla pristagare!

Ann & Tomas Persson
Oskar Tidfält

Bengt Sturesson och Kurt
Renström

Efter årsmötet åkte vi cirka 30 minuter i buss till Alf Gustafsson, Kjulaby Angus. Alf berättade att gården har
varit i släktens ägo sedan 1749. Alf firar 50 år som köttproducent och renrasiga Angus har funnits på gården

sedan 15 år tillbaka. Det har varit som mest ett 40 tal kalvningar, men nu har det minskats ner till 25 kalvande
kor, detta på grund av att Alf numera kan titulera sig som pensionär. På senare år har han ställt ut djur, men
han har aldrig deltagit på prövningen. Förutom köttdjur har Alf hållit på med avel på Halvblodshästar, dock
finns det inga hästar kvar längre.
Vädergudarna var inte riktigt med oss när de flesta deltagarna gick ner i en hage för att titta på djuren. Alf
äger semintjuren Usain av Sjövången T-113, en väldigt ståtlig herre.

Alf och hans familj hade ordnat middag till oss i ett stort tält. Trots regn och
blåst så var det ingen som frös. Två stora byggfläktar höll värmen
förvånansvärt bra i tältet. Maten var fantastiskt god och stämningen var på
topp när det väl var dags för Elitauktionen. Roparen var NAB ordförande,
Göran Johansson som mötte upp på hotellet tillsammans med frun Helena
Jonsson. Sju utrop gick under klubban till ett medelpris av 27 000 kr. Dyrast
blev 913 Bambina av Kjulaby som såldes för 32 000 kr till Joakim Andersson.
Vi vill rikta ett stort tack till Alf och hans familj som bjöd på en helt fantastisk
kväll som vi kommer att minnas väldigt länge!

Eva & Alf Gustafsson.

Nästa dag besökte vi Mattias och Anna Wistrand, Knutsta Charolais och röd Angus, där vi såg två grupper
med djur och intog förmiddags fika.

Mattias berättade att gården har varit i familjens ägo sedan 1963 och
bedrivs som KRAV. Mattias och hans fru Anna tog över 2013. Charolais
har funnits på gården sedan 1992 och röda Angus sedan 2013.
Besättningen består av ett 50-tal kalvande kor varav ungefär hälften
av varje ras. Anledning till varför det blev just röd Angus är enkel, ”Alf
hade svarta och tyckte att jag skulle ha röda så vi slapp konkurrera
med varandra, eftersom det inte är långt emellan besättningarna”.

Hondjur köptes in från Stenhammar, Baggböle, Davidstorp, Friskatorp, Mellby och från Sven-Olle.
Tjurar har köpts in bland annat från Fogdegården, Baggböle och Mellby. Red Abbe av Åbuen T-111 är
nyaste tillskott som köptes på prövningens auktion för 85 000 kr. Men Mattias använder en hel del
semin och han seminerar själv. Alla som brunstar på stall semineras, vilket blir ett 35-tal.
De tjurar som används mest är Calidad, Advantage,
Tobak och Magnum. Mattias prioriterar lätta
kalvningar framför allt. Därefter kommer lynnet. Han
poängterar vilket otroligt gott lynne Angus djuren
har. Vi tackar Mattias och Anna för mycket god fika
och trevligt besök.
Evenemanget avslutades med lunch på Julita
Värdshus där stjärnkocken Tommy Myllymäki
bedriver verksamheten.
Mattias fru och föräldrar.

Information
Missa inte Öppet hus hos dessa besättningar den 13 juli mellan 10-15.
Namn & besättning

ort

kontakt

Bergs Pure Black Angus
Lena Roth och Eric
Andersson
Bäck
Lena och Roland Johansson

Finspång Östergötland

Tel: 070 3667437.
lena.r@live.se

Månsarp, Jönköpings län.

Solåkra Angus
Olof Friberg

Hörby, Skåne

Lena 070-2915586
Roland 0730-646482
E-post: back@backlantbruk.se
Hemsida: www.backlantbruk.se
Telefon: 0738442709
e-post: info@solakra.se
www.solakra.se

Alf Gustafsson, Kjulaby
Angus
My Rask, Åkarpsgården

Eskilstuna, Sörmland

Tel 070 697 8567

Tjörnarp, Skåne

info@akarpsgarden.se tel: 0706-534014

Besättningsnamn
Registrera ett besättningsnamn är ett bra sätt att marknadsföra dina djur. På sidan som jag länkar till nedan
finns alla registrerade besättningsnamn som vi har i Sverige. När ditt besättningsnamn blivit registrerat så
kan ingen annan använda det namnet du registrerat.
För mer information, besök NABs hemsida >> http://www.nab-se.se/bes%C3%A4ttningsnamn-39371239
Utställningskurs
Att ställa ut djur är ett fantastiskt bra sätt av att marknadsföra sin besättning och rasen! Man blir rasens
ansikte utåt. Vi vill visa andra uppfödare hur bra våra ras kan se ut genom att visa djur med hållbar,
funktionell exteriör som är en viktig del i köttproduktionen, både renrasigt och i korsningsproduktion.
Dessutom är det roligt och socialt. Man knyter många kontakter och umgås med likasinnade.
Men hur gör man? Vad ska man tänka på vid urval av djur till utställning? Hur ska man utfodra, träna, och vad
behöver man för utrustning? Hur går det till i ringen? Varför är det viktigt hur man ska leda och ställa upp
djuren? Känner du att du inte komma att klara av det men är ändå sugen?
Jag (Miranda Lysell) kommer att ordna en kurs,
troligen till hösten, hemma hos mig i Bårarp, Slättåkra
i Halland. Jag har vunnit SM i Showmanship 5 gånger
samt ett Dansk mästerskap. Jag har dömt bland
annat Hereford i Frankrike, Irland, Norge, Finland,
samt Angus & Wagyu Världschampionatet och har
även dömt showmanship på Irland, i Finland och i
Sverige. Har tidigare hållit showmanship kurser här på
gården.
Skicka din intresseanmälan till mig så fort som möjligt (som inte är på något sätt bindande ännu). Mina
uppgifter finns nedan.
Kostnad: En liten anmälningsavgift (beroende på antal anmälda) som inkluderar lunch.
Nästa nummer av Angusnytt
Nästa nummer av Angusnytt skickas ut till medlemmarna fredagen den 14 september. Nästa nummer efter
det beräknas vara utskickad fredagen den 6 december. Jag skickar gärna ut flera nyhetsbrev, men då
behöver jag få in material! Jag fick en önskan om besättningsreportage. Vill du skriva om din besättning? Eller
vill du skriva om en besättning du känner? Tveka inte att kontakta mig.
Med vänlig hälsning
Miranda Lysell
Sekreteraren.
Tel: 0706023678
Mejl: miranda.lysell@gmail.com

