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Af Søren Kørup Christensen, Dansk Kødkvæg

bygge en stor viden omkring avl i bestyrelsen og
avlsudvalget. Desuden har Henning været formand for Dansk Kødkvæg i 10 år.

Et af højdepunkterne på Dansk Kødkvægs årsmøde er afsløringen af Årets Avler. Med dette
prædikat, som er den størst opnåelige anerkendelse indenfor kødkvæg, følger Topdanmark prisen på 5.000 kr. sponsoreret af Topdanmark.

På årsmødet vakte det stor begejstring, da Henning Hansen valgte at donere de 5.000 kr. til hjælp
i Ukraine med ordene, ”jeg er sikker på, at de har
mere brug for pengene derovre.”

Årets Avler – Henning Hansen

Kriterierne for at blive indstillet til Årets Avler er,
at man har været aktiv indenfor den pågældende
race.

Et stor tillykke med prisen til Henning Hansen.

Det kan være indenfor avlsarbejdet, afsætning af
kød, interesseskabende virksomhed osv. Årets Avler skal således ikke kun være en aktiv og dygtig
avler i egen besætning, men et aktiv for racen som
helhed, og personens virke og kunnen skal være til
gavn og glæde for fællesskabet.
Med disse kriterier er Henning Hansen et naturligt
valg som Året Avler. Foreningsarbejdet har Henning altid vægtet højt, og i en lang årrække har
han lagt et stort arbejde i bestyrelsen for Dansk
Simmental. Henning har formået at op- og ud-

Modtager af Topdanmark prisen 2021 Henning Hansen
i midten, til venstre Per Laursen, formand Dansk Kødkvæg og til højre Jonas Sejr Brødsgaard fra Topdanmark.
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Landsskuet 2022
Bedømmelse
Landsskuet 2022 afvikles fra 30. juni til 2. juli
2022. Landskuet er for mange kødkvægsavlere
sommerens største begivenhed – og på trods af
konkurrence fra Landsstævne, Tour de France og
flere festivaler de samme dage, er tilmeldingen af
dyr til skuet ganske tilfredsstillende. I alt er der tilmeldt 428 stk. kødkvæg fordelt på 19 racer.
På Landsskuets åbningsdag, torsdag, er der individuel bedømmelse af alle kødkvægsdyr. De fleste

racer udpeger deres championater, bedste besætningsgruppe mv. om fredagen, hvor der for mange
racers vedkommendes også kan ses afkomsgrupper, som bliver fremvist ved bommene mellem
kødkvægsstaldene.
Lørdag formiddag afsluttes bedømmelsen af kødkvæg på Landsskuet med interbreed konkurrence i
store ring. Hvert år er det et fantastisk syn at se
skuets bedste kødkvægsdyr fremvist i ringen på
samme tid. Denne oplevelse skal man som kødkvægsavler ikke snyde sig selv for.

Til at stå for dommergerningen til interbreed konkurrencen har vi i år fået tilsagn fra Bert Groen,
Henrik Baymler og Torben Andersen. Men disse
tre dommere er vi sikre på, at bedømmelsen er i
de bedste hænder.
Fest
Fredag aften kl. 18.30 er udstillere, hjælpere og
publikum inviteret til Danmarks største dyrskuefest i Hal G, hvor der er spisning, fest og dans. Der
er altid en fantastisk stemning med 15.000 delta-

gere. Husk at købe billetter.
Fotografering
Som noget nyt tilbydes der fotografering af kødkvægsdyr. Vi har fået en aftale på plads med den
tyske fotograf Kelkeki. Som udgangspunkt bliver
prisen for et billede omkring 1.900 kr., men jo
flere dyr, der bliver fotograferet, jo billigere bliver
prisen. Kelkeki fotograferer i et stort telt – så uanset vejr og vind er der gode chancer for at få
taget et perfekt billede.
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Magasinet Dansk Kødkvæg
Det fjerde nummer i rækken af Magasinet Dansk
Kødkvæg er på vej ud til de omkring 4.500 modtagerne. Mange har måske allerede fået det, og andre kan glæde sig til at modtage nyheder og artikler fra 14 raceforeninger og fra de fem deltagende
regioner – dejligt med så stor opbakning til magasinet.
I magasinet kan der blandt andet læses om racen
Welsh Black, som netop har søgt om medlemskab

af Dansk Kødkvæg. Optagelse ventes at finde sted
på efterårets repræsentantskabsmøde. I så fald
bliver Welsh Blach den 16. kødkvægsrace i Dansk
Kødkvæg.
Magasinet består denne gang af 76 sider og indeholder spændene artikler om ungdomsarbejde på
tværs af racer, parasitter, kødafsætning og meget
mere. Derudover er en artikel om Årets Avler –
Henning Hansen.
God læselyst.

