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Markedsvej 4, 6650 Brørup





Hvem er auktionsudvalget?

Jakob Ravn

Tommy Jessing

Bent JessenSimon Smidt

Avler af Birkely 
Limousine ved

Hammel.
Besætningen består

af 21 moderdyr. Jakob
er gift med Pia og har
døtrene Anne-Sofie

og Karoline

Avler af Bøgely
Limousine ved Brørup.
Besætningen består af
11 moderdyr. Tommy

bor sammen med
Lianne og har døtrene

Julie og Mathilde

Avler af Risvang
Limousine ved Brørup.
Besætningen består af
15 moderdyr. Bent er
gift med Susanne som
har børnene Maja og
Asker. Selv har Bent

børnene Allan, Nina og
Camilla

Avler af Krogens
Limousine ved

Fjerritslev på Fyn.
Besætningen består af
11 moderdyr. Simon er

gift med Michelle og
sammen har de sønnen
Philip og en mere på vej

Camilla Jessen

Medlem af forenings
bestyrelse, og bor ved

Brørup. Hjælper far
Bent med dyrene hos

Risvang Limousine. Bor
sammen med

Alexander

Kontakt udvalget
Har du spørgsmål, ris eller ros? 

Så er du altid velkommen til
at kontakte en af 

udvalgsmedlemmerne, eller 
os alle på den fælles mail

auktion@dansklimousine.dk



I nye rammer løber årets avlsdyrauktion over
stablen. Hele landets avlere, har indtil december
2022, kunnet tilmelde deres dyr til besigtigelse af

auktionsudvalget. Hele 55 dyr fordelt på 22
besætninger i hele landet skulle ses, og aldrig er

der set så gode dyr i det danske land. 
 

Derfor kan auktionsudvalget i år præsentere, et
helt unikt og enestående hold af katalognumre,

der alle er til salg her på avlsdyrauktionen. Der er
noget til enhver smag, både de der er på udkig

efter en ny foldtyr, men også dem der mangler et
nyt dyrskueemne eller et nyt hundyr til avl. 

 
Vi håber på en fremragende dag, i bedste

Limousine-stil.
 
 

De bedste hilsner fra Auktionsudvalget

Velkommen til årets avlsdyrauktion



Sted: Markedsvej 4, 6650 Brørup (Den tidligere Husdyrauktion)
 

Kl. 10.00 Dørene åbner
Der vil være åbent i Kræmmer-hallen så man kan købe sig varm inden det går løs
Kl. 12.30 Auktionen starter
Katalognumre bliver udbudt til salg i tilfældig rækkefølge

 
Det vil være muligt at købe pølse og brød, kage og kaffe samt diverse andre

drikkevarer hele dagen. 
 

Limousine-boden vil være tilstede hele dagen 
med udvalgte produkter. Forudbestil via webshoppen og få det udleveret på

auktionsdagen.
 

Program

Har du ikke mulighed for
at komme på dagen?

Fortvivl ikke! Det er muligt at
byde via telefon på alle

katalognumre. 
Kontakt til Tommy på 

tlf. 51241772



Regler & betingelser
Tilmelding
Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til
auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise
tilmeldte dyr.

Aftaler
Sælger har indgået fast aftale omkring minimumspris med
auktionsudvalget. Hjembud eller køb, som af auktionsudvalget anses
som et hjembud, bliver faktureret og afregnet som et helt almindelig
køb.

Købere
Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk
Limousine Forening.

Gebyr
Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1500,- pr. dyr. Køber betaler
800 kr. i salær + 3 procent af budsummen.

Generelt
Sælger er ansvarlig for, at dyr der sælges på auktionen er reelle i alle
henseender. Dyrene skal være gode avlsdyr med eksteriør over
racemiddel. De skal være trækvante og lette at håndtere. På
auktionsdagen, skal alle dyr som udgangspunkt være 10 mdr. Dog kan
auktionsudvalget udtage yngre individer, der findes specielt
interessante pga. afstamning, horn status, indekser eller andre værdier,
som gør disse dyr yderst interessante på en Elitedyrsauktion. Alle dyr
skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage. Auktionen afholdes
efter gældende regler for omsætning af dyr, så der forbeholdes Force
Majeure, hvis det bliver nødvendigt at aflyse auktionen eller at afholde
den på en anden relevant måde.

Stambogsføring
Tyre skal være forældreskabsbestemte og stambogsførte. Hundyr skal
være stambogsførte.

Drægtige dyr 
Er undersøgt og erklæret drægtig af relevant fagperson

Sædrettigheder
Sædrettigheder: Tilfalder køber, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt og
officielt annonceret inden auktionen. Tyre, der er godkendt til Dansk
Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale
med Dansk Limousine Forening.

Ansvar
Ansvaret for dyret ligger hos sælger indtil dyret forlader dennes adresse
for transport til ny ejer - dog maks. 7 hverdage. Herefter er dyret købers
ansvar.

Forsikring
Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene.

Transport
Transporten arrangeres af auktionsudvalget og udgiften hertil faktureres
efter følgende nøgle:
Sælgers transportudgift: Kr. 700,-
Købers transportudgift: Kr. 1.400,- (til brofaste øer)

Eksport af dyr
Køber betaler salær og transport som ved salg inden for Danmark.
Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning,
fodring, veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at
arrangere og betale transport fra karantænestalden til
bestemmelsessted i udlandet. Dansk Limousine Forening kan være
behjælpelig med at anvise en karantænestald. Sælger af dyr , som
handles til eksport, må forvente længere ekspeditionstid. For afregning
af dyr solgt til eksport kan forventes længere ekspeditionstid og egen
opstaldningsperiode.

Voldgift
Enhver uenighed og tvist om dyr, der er handlet på auktionen, afgøres
ved voldgift. Følgende procedure for udpegning af voldgift er aftalt:
Hver part udpeger en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin
voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne
ikke inden 7 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget
til også at udpege den anden voldgiftsmand.
Voldgiftsmændene kan udpege en opmand. Hvis der ikke kan opnås
enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer i ejerens
retskreds. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at
fremlægge sine bemærkninger, og har kun 14 dage hver gang til at
udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsmændene giver tilladelse til
længere frist. Voldgiften bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang,
herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt,
samt om der skal berammes en mundtlig forhandling.
Når voldgiften har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden
fire uger derefter at afsige kendelsen. Voldgiften fastsætter i sin
kendelse, hvem der skal udrede de udgifter, der er forbundet med den
pågældende sags behandling. I den forbindelse tages samtidig hensyn
til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Den afsagte kendelse afgør
sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære
domstole.



I Topdanmark har du altid en assurandør tæt på 
dig – både fagligt og lokalt. Faktisk er der hele tre 
assurandører i hvert postnummer.

Vil du tale om forsikringer, skadesforebyggelse 
eller blot om vind og vejr? Så ring til 44 74 71 12 
– så finder vi en lokal assurandør til dig.

53
41

3 
ED

Vi er altid lige i
nærheden.



Lim
ousine-Boden

Priserne er inkl. moms og ekskl. fragt. Bestilling modtages gerne på mail

Limousine-boden
Kresten Vinde Nielsen

Jungetvej 37, Selde, 7870 Roslev 
Mobil: 60 49 74 00 • Email: kvn@dansklimousine.dk

Boden har fl ere vareemner, som kan købes på webshoppen www.dansklimousine.dk

Grimer i str. kalve
- kvie - ko - tyr
Kr. 195,00

NU KUN kr. 

Grøn
regnjakke. Kr.
325,00
Fåes i str. S-XXL

K ar te
Kr.130,00

Kam
Kr. 110,00

Træksno
r Kr. 60,-

Stalddørsskilt
40x50 cm
Kr. 175,00 T- Shirt - Hvid

kr. 100,- 
str.S-XXXL

Kreatur målebånd
Kr. 85,00

CAP
1 stk. kr. 90,-
2 stk. kr. 160,-

Igen på lager i alle str.

STRIKHUE
Før kr. 100,-

50,-

Bestil

inden 23/3 og få

udleveret til auktion



Elmely Nicolette H er en hornet ko, med en polled tyrkalv, efter den franske
insemineringstyr Lorenzo PP, ved siden. 

Koen er et rigtigt godt eksempel på en mixtype limousine ko. Hun har et godt eksteriør,
god størrelse, med et velformet langt kryds og står på fine velstillede lemmer. 

Hendes racepræg er lyst med fine aftegninger, ligesom det ønskes i dag.
Faderen er den velkendte Mosegården Kato P, som var et embryon importeret fra

Frankrig. Han er kombinationen af en meget stærk fransk ko og den tyske
 top tyr Mateo PP - en tyr der har sat et ekstermt stærkt aftryk i den pollede avl.

Moderen Stensvang Kamma P (kåret 88) har gener tilbage til den fransk importerede
tyr Aede, som har avlet mange stærke avls- og udstillingsdyr i Danmark.

Med sig har Nicolette H, som 4. kalv, den pollede tyrkalv Tjatata P, som er tillagt på den
nye insemineringstyr JK Lorentzo PP. En spændende kalv, med masser af fremtid i.
Nicolette er genomisk testet, hvor hun er positiv på egenskaberne fødsel, tilvækst,

lemmer, mælk og bækkenåbning. En meget fin genomisk test som virkelig
understreger det der kan ses i denne interessante ko. 

Ved købet af Elmely Nicolette H, får man ikke mindre end 3 dyr, da hun allerede er
drægtig igen, ved tyren Tronsø Luois PP (Bakkens Gigolo).

Katalognr. 1     

Elmely Nicolette H

Mor

Mormor Morfar FarfarFarmor

Far

 Stensvang Kamma P  Mosegården Kato P ET

52451-00014 Engkjær Gaston P Stone (FRA) Mateo PP (DEU)

78-85-79-8189-87-80-88

Mor Far

Farmor Farfar

Elmely Tjatata P

Elmely Nicolette H JK Lorentzo PP (LUX)

Fiona P (DEU) Leo miro PP (DEU)

Kalv

83-89-84-81-87



Navn: Elmely Nicolette H
Sælger: Allan Lorentzen, Stilundvej 24, 6621 Gesten
CKR-nummer: 38238-00282
Fødselsdato: 06.04.17
200 dages vægt: 354 kg
365 dages vægt: 537 kg
S-indeks: 103

 
Noter:

Elmely Nicolette H    



Katalognr. 2     

Mandrine (FRA)

Mor

Mormor Morfar FarfarFarmor

Far

Feline (FRA) Heros (FRA)

Balsamine (FRA) Delice (FRA) Caille 146 (FRA) Epanoui (FRA)

Mor Far

Farmor Farfar

Engkjær Todi P

Mandrine (FRA) Humlegården Rajo PP

Hoda P265 Lorenzo PP (LUX)

Kalv

88-87-87-88-89

Mandrine er en stor mixtype ko - Fuld fransk, da hun er importeret fra Frankrig.
Hun er en stor ko med masser af volumen. God længde, dybde og et meget stort, langt

velformet kryds. 
Overlinjen er lang og stærk, med god kødsætning specielt i lændeparti.

Mandrine er importeret fra den franske avler GAEC Lagrafeil-Peuch, som har en
besætning på ca. 250 køer. Besætningen er kendt for at høre til toppen af den franske

limousine avl. Besætningen har store rummelige dyr, akkurat som koen Mandrine.
Med sig har hun en polled kviekalv "Engkjær Todi P" født 28.12.2022. Kalven er efter tyren

Humlegården Rajo PP, der har den franske insemineringstyr Lorenzo PP som far.
Koen har siden 15.01.2023 gået ved den fransk importerede pollede tyr Nalaga P, fra

avleren GAEC Martin - og kan derfor forventes drægtig på auktionsdagen.
Dette sæt er en helt unik mulighed for køb af et importeret fransk hundyr, med en

spændende polled kviekalv og tilmed er hun nu drægtig med en importeret fransk polled
tyr. Mandrine er en ko, man sjældent ser magen til udbudt til salg - muligheden for at

erhverve sig et yderst interessant fransk hundyr er kun kommet, fordi Engkjær Limousine
v. Jan Winum Poulsen, efter mange års seriøs limousineavl reducerer besætningen

betragtelig og vælger at udbyde dette unikke sæt til salg.
 



Navn: Mandrine
Sælger: Jan Winum Povlsen, Læborgvej 66, 6650 Brørup
CKR-nummer: 45213-01031
Fødselsdato: 15.10.16
200 dages vægt: 
365 dages vægt: 
S-indeks: 100

 
Noter:

Mandrine



Katalognr. 3    

Vestergaards Rose P

Mor

Mormor Morfar FarfarFarmor

Far

Kjeldgaard Marqurit Risvang Nemo P

Kjeldgaard Flora (Calvados) Kjeldgaard Ilot (Varin) Risvang Jamilla P (Egon P) Hammel Japon

85-86-84-87

Rose er en ung polled ko, af stor mix type. Hun har en anseelig størrelse, med en stærk
overlinje og står på rigtig fine lemmer. 

Koen har et rigtigt godt, velformet og langt kryds. Hun har fine aftegn og med en god
udstråling. Hun har tidligere været udstillet, noget som hun givet er et emne til igen.

Hendes afstamning er helt formidabelt. Hun har gener efter tyre der har gjort det
fantastisk i avlen og på de danske dyrskuer. Både Egon P, Hammel Japon, Ilot, Calvados,

Varin m.fl. ses på afstamningen. Bemærk, at hendes forældre er kåret med 91 og 89 i
helhed.

Vestergaard Rose P er drægtig med den franske import tyr Jodukus PP med kælvning ca.
15.09.2023. 

 Enestående mulighed for køb af en yderst velproportioneret ung polled ko. 
Rigtig interessant afstamning og med udstillings potentiale.

 

87-89-84-8989-89-87-91



Navn: Vestergaards Rose P
Sælger: Valdemar Boye Larsen, Skovs Højrup Vej 73, 5270 Odense N
CKR-nummer: 16908-00377
Fødselsdato: 13.01.20
200 dages vægt: 291 kg
365 dages vægt: 476 kg
S-indeks: 106

 
Noter:

Vestergaards Rose P



Katalognr. 4   

Løserupgård Salli P er en stor tung polled mixtype kvie.
Eksteriøret er rigtig godt, med en stærk overlinie, lang ryg der er flot kødsat i både kam og
lænd. Krydset er velformet, med god volume i både inder- og yderlår. Lemmerne er fine

og meget velstillede.
Eksteriørmæssigt er Salli en top-kvie med udstillingspotentiale.

Faderen Grønbjerg Maximum P er en af rekordholderne fra Ålestrup, med en
imponerende afprøvning. Hans bedste egenskaber ses tydeligt i Salli P. 

Moderen Løserupgård Frida har i stamtavlen både Ryde Uranos og Hammel Omar, 
som begge er tyre der på hver sin måde har bidraget rigtig positivt til dansk og

international limousine avl.
Salli P er drægtig og forventes at kælve 29.06.23, med den homozygotisk polled tyr

Løserupgård Pondus PP - en helbror til auktionstyren Sambo PP.
Et meget spændende hundyr fra en økologisk besætning

 som vil pynte i enhver besætning og tilmed hæve niveauet markant. 
Et rigtigt spændende emne for fremtiden.

 
 

Løserupgård Salli P

Mor

Mormor Morfar FarfarFarmor

Far

Løserupgård Frida Grønbjerg Maximum P

Løserupgård Snille
(Hammel Omar)

Ågårdens Clinton
(Ryde Uranos)

Bomsigård Bessy Gargarine (FRA)
 (Mateo PP (DEU))



Navn: Løserupgård Salli P
Sælger: Jakob Sandholm Hansen, Løserupvej 26, 4300 Holbæk
CKR-nummer: 62437-01697
Fødselsdato: 05.08.20
200 dages vægt: 295 kg
365 dages vægt: 428 kg
S-indeks: 103

 
Noter:

Løserupgård Salli P



Katalognr. 5   

Skovlyst Tove er en kvie med top eksteriør af mixtype.
Stærk overlinje, med god kødsætning i både kam og lænd. Krydset er bredt og velformet,

med fine velstillede lemmer.
Afstamningen er ren fransk afstamningen, top eksteriør, med top produktions resultater.
Faderen til Tove er championtyren Skovlyst Ohio, der har vundet adskillige dyrskuer, med

både ærespræmier og championater. Skovlyst Ohio er efter den franske 
insemineringstyr Engy. Tyren Fiston fra avleren GREC Pimpin, er også i Ohio´s afstamning.

Moderen Randers Indola er tillagt på den fransk importerede tyr Atlas, 
som er kendt for at lave hundyr med høj mælkeydelse og stærke produktions resultater.

Mormoren Kærsgård Rolex stammer fra besætningen Kærsgård Limousine, 
der gennem mange år har vundet alt hvad der kan vindes på dyrskuer i Danmark.

 
Her har vi en top kvie, med top eksteriør. En spændende kvie med stort

udstillingspotentiale på de kommende dyrskuer.
 
 
 

Skovlyst Tove

Mor

Mormor Morfar FarfarFarmor

Far

Randers Indola Skovlyst Ohio

Kærsgård Rolex Atlas (FRA) Randers Merci Engy (FRA)



Navn: Skovlyst Tove
Sælger: Skovlyst Limousine, Holmevej 22, 5683 Haarby
CKR-nummer: 120957-00052
Fødselsdato: 27.01.22
200 dages vægt: 305 kg
365 dages vægt: 439 kg
S-indeks: 107

 
Noter:

Skovlyst Tove



Katalognr. 6  

Borre Tilde P er en ung, lys og elegant polled kvie.
 Hun er i besiddelse af et godt, velformet kryds og rigtig fine lemmer. 

Stærk overlinje, god kropsdybde, med et harmonisk sidestykke.
 Kvien har de rigtige aftegn, flot lys farve og fin udstråling - en god polled kvie med 

 udstillingspotentiale.
Tilde P har et stærkt stamtræ, med noget af det bedste fra både de pollede og hornede

gener. Blandt andet Gagarine, Mateo PP, Egon P, Gabin MN og Dieunordic.
Gagarine er en fransk importeret polled tyr, der har sat sit præg i den danske pollede avl.
Gabin MN og Dieunordic har været brugt meget i Frankrig og bidrager med rigtig stærke

limousine færdigheder.
 

Borre Tilde P er et yderst spændende køb for enhver limousine avler, der vil det pollede
avl.

 
 
 

Borre Tilde P

Mor

Mormor Morfar FarfarFarmor

Far

Lisentorp Odette Grønbjerg Ormani

Lisentorp Lene 
(Dieunordic (FRA))

Gabin MN (FRA) Grønbjerg Hør 
(Egon P)

Gargarine (FRA)
 (Mateo PP (DEU))



Navn: Borre Tilde P
Sælger: Rasmus Rasmussen, Borrevej 13, 6840 Oksbøl
CKR-nummer: 70605-00932
Fødselsdato: 24.04.22
200 dages vægt: 276 kg
365 dages vægt: 
S-indeks: 107

 
Noter:

Borre Tilde P



WWW.SHLRK.DK

Søhøjlandets Regnskabskontor er Danmarks største private
revisionsfirma med speciale i rådgivning til landbruget. 

 
Vi rådgiver i alt inden for økonomi, herunder også
ejendoms- handel, generationsskifte m.v. Vi giver det
oplysningsniveau og de analyser som real kredit og
banker ønsker fra deres kunder.
 
Vores erfarne specialister i Plante- og Miljøafdelingen
håndterer planteavlsrådgivning, herunder
gødningsregnskaber og HA-ansøgninger, miljøsager ifm.
nyetablering af byggerier, myndighedsarbejde, høringssvar
og tilskud til miljøteknologi.

NØRRESKOV BAKKE 28 · 8600 SILKEBORG · TLF. 8682 1666

Hos Søhøjlandets Regnskabskontor bliver du tilknyttet en
fast personlig rådgiver og en assistent. Skulle der opstå
behov for særlig assistance, så har vi altid mulighed for at
trække på vores netværk af dygtige specialister, både
internt og eksternt.

 
Vi vægter den gode og reelle rådgivning og det er de
aktuelle løsninger, der passer til den enkeltes behov, der
er i fokus. 

 
Vi er til for kunderne og ikke omvendt. Det er din garanti
for den bedste rådgivning og et konkurrencedygtigt
alternativ til det traditionelle rådgivningssystem
indenfor landbruget. 
Læs mere på www.shlrk.dk

SPECIALISTER I LANDBRUG MED RÅDGIVNING I ØJENHØJDE

Indsigt og overblik 
giver dig overskud til udvikling

• Regnskab og revision
• Bogføring og
budgetter • Løn og
socialjura

• Skat og finansiering
• Driftregnskaber og -analyser
• Generationsskifte og dødsboer

• Ejendomshandler
• Miljø- og tilskudsansøgninger
• Fællesskema og planterådgivning



MEDLEMSTUR TIL

I rland
Dansk Limousine Forening arrangerer 
flyrejse til Irland 19.-24. september 2023
Irland er fyldt med fantastiske landskaber præget af barskt og
blidt, af grønt og blåt – med en eventyrlig og farverig historie. 
Pubber med levende irsk folkemusik og sort Guinness. Den 
største attraktion er nok den fantastiske natur, og irerne selv er
gemytlige, gæstfrie og afslappede. Og så skal vi selvfølgelig se
Irlands flotte limousiner.

Én dag skal vi deltage i Europas største udendørs event – Ir-
lands Nationale Pløjestævne. Ud over pløjekonkurrencer vil der 
være udstillinger med kvæg/limousiner samt diverse maskiner. 
Stævnet har nogle år samlet op mod 250.000 mennesker og er 
derfor mange gange større end Agromek i Herning. Der bliver 
masser at kigge på og opleve.
Dagen efter vil den irske limousine forening hjælpe med besøg 
hos lokale limousinebesætninger. 
Rejsen vil blive krydret med køretur til de vestlige egne, hvor 
naturen og scenarierne er spektakulære.
Turen vil blive ledsaget af Lene Black fra Limousine Foreningen 
samt en lokal, dansktalende rejseleder, Dolores, der vil over-
sætte og guide undervejs på turen. 

Rejsen er stadig i planlægningsfasen, og prisen kendes derfor 
ikke endnu. 
Det er muligt at lave forhåndstilmelding fra 27. februar kl. 09.00. 

Når program og pris er fastlagt, bliver alle på listen kontaktet. 

Rejsen er forbeholdt husstande, der er medlem af Dansk Li-
mousine Forening. 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Mols Rejser

Forhåndstilmelding fra 27. februar kl. 09.00 til Mols
Rejser, 7587 1212 eller på
http://www.molsrejser.dk/bestil

Kom med 
og få gode oplevelser 

og socialt samvær med 
andre fra Dansk 

Limousine Forening



Katalognr. 7

Halvæble Tuborg PP er en homozygotisk polled stor mixtype tyr.
Tyren er i besiddelse af en god længde i kroppen, stærk overlinje, et rigtig fint kryds og

fine lemmer.
Tuborg PP er tillagt efter Vaselund Polled Lando, der er efter en af hjørnestene i den

pollede limousine avl, nemlig tyren Tigris RR - måske den første pollede tyr der er
kvalificeret i det franske avlsprogram.

Farmoderen Hawai er også importeret fra Frankrig.
Tyren er genomisk testet, med høje tal for tilvækst, muskeludvikling og kælvningsevne.

Størrelse er omkring racemiddel.
Tyren er også allerede kåret med et meget flot resultat. 89 for krop, 85 for muskelfylde, 86

for lemmer og en helhed på intet mindre end 89.
 

Homozygotisk polled tyr, genomisk testet og kåret med 89 - Hvad kan man ønske sig
mere?

 
 
 
 

Mormor Morfar FarfarFarmor
Halvæble Gersemi Halvæble Messi P Hawai 

(Cesar 76010 (FRA))
Tigris RR (DEU)

Halvæble Tuborg PP

Mor Far

Halvæble Polled Ottella Vaselund Polled Lando

89-85-86-89

87-91-87-9187-82-87-86



Navn: Halvæble Tuborg PP
Sælger: Halvæblegård, Æblevej 19, 5853 Ørbæk
CKR-nummer: 17884-00590
Fødselsdato: 11.01.22
200 dages vægt: 372 kg
365 dages vægt: 668 kg
S-indeks: 100

 
Noter:

Halvæble Tuborg PP



Katalognr. 8

Løserupgård Sambo PP er en stor homozygotisk polled mixtype tyr, af virkelig høj kvalitet.
Tyren er i besiddelse af et korrekt og meget velproportioneret 

kryds for en homozygotisk polled tyr.
Lemmerne er meget fine og velstillede. Eksteriøret er rigtigt godt, med en lang og stærk

overlinje og yderst kødfuld i både kam og lænd. 
Sambo PP er en spændende tyr, tillagt på Risvang Nichlas P, der tidligere er solgt på

foreningens auktion som en af årgangens toptyre. 
Afstamningen er med de franske tyre Gargarine og insemineringstyren Ultrabo MN, 

med stærk velafprøvet genetik.
Moderen, Løserupgård Levi har Clovis og Ryde Uranos i afstamningen, som begge er

nogle af hjørnestenene i de bedste pollede limousiner vi har i dag.
 

Køber får i Sambo PP en ret komplet homozygotisk polled tyr fra en desuden økologisk
besætning, der vil kunne tilføre besætningen rigtig god genetik og samtidig få pollede dyr

over hele linjen.
 
 
 
 
 

Mormor Morfar FarfarFarmor
Hammel Tanja Jyderups Hanibal P Risvang Julie Akkedal Jarl PP

Løserupgård Sambo PP

Mor Far

Løserupgård Levi Risvang Nichlas P



Navn: Løserupgård Sambo PP
Sælger: Jakob Sandholm Hansen, Løserupvej 26, 4300 Holbæk
CKR-nummer: 62437-01740
Fødselsdato: 25.07.21
200 dages vægt: 315 kg
365 dages vægt: 547 kg
S-indeks: 103

 
Noter:

Løserupgård Sambo PP



Katalognr. 9

Skovlund Saku P er en polled tyr af stor mixtype. 
Eksteriørmæssigt hører Sako P til eliten, da han er en tyr med absolut top eksteriør. 

Dybe lår, stærke lemmer, samt god kødsætning i både kam og lænd. Krydset er bredt og
ekstremt velformet.

Afstamningen er meget stærk.  Farfar Jacadit, importeret fra Frankrig, har i Skovlund-
besætningen gjort det virkelig godt. Endvidere er sædtyren Paradis i afstamningen.

Moderen Skovlund Kiss, stammer tilbage fra den fransk importerede ko Natte.
Ønsker man ikke at gå på kompromis med eksteriør, kødsætning, tilvækst og samtidig

arbejder med pollede dyr, er denne tyr det oplagte valg. 
Vi har her en polled tyr med dyrskue kvalitet og fantastisk afstamning. 

En tyr som bliver spændende at følge. 
 

Saku P er en super polled toptyr blandt eliten.
 
 
 
 
 

Mormor Morfar FarfarFarmor
Aalund Frida Sliffsø Hero P Skovlund Heidi P Jacadit (FRA)

(Dieunordic (FRA))

Skovlund Saku P

Mor Far

Skovlund Kiss Skovlund Nalo P



Navn: Skovlund Saku P
Sælger: Skovlund Limousine v/Søren Paulsen, Skovlundvej 10, 6520 Toftlund
CKR-nummer: 51431-00844
Fødselsdato: 28.12.21
200 dages vægt: 377 kg
365 dages vægt: 649 kg
S-indeks: 103

 
Noter:

Skovlund Saku P



Katalognr. 10

Engtoftegård Storebasse er en meget stor polled mixtype tyr.
Navnet Storebasse bæres med stil, da han er meget stor, samt lang og tung, med en

årsvægt på hele 688 kg. Ryggen er meget kødfuld - helt fra kam til lænd. Derudover er
ryggen lang, med en en yderst stærk overlinje. Trods en enorm tilvækst og stor

kropskapacitet, er tyren i besiddelse af meget fine lemmer, hvilket er meget enestående
for en tyr med denne kapacitet og volumen.

Storebasse er tillagt på den franske insemineringstyr Negus PP, som er efter den berømte
pollede tyr CN Rex PP, der ligger bag mange af de bedste pollede insemineringstyre -

noget af det absolut bedste pollede, som kommer fra det tyske avlsprogram.
Moderen Jocaste er importeret fra den franske avler GAEC Manaud-Giroux, som har avlet

flere af de tyre der hører med til den absolutte top i fransk limousine avl. Jocaste er en
ekstrem stor ko på mere end 1100 kg. når hun står i dyrskueform - her har hun vundet

adskillige championater og ærespræmier.
 En top ko der også viser hun kan i avlen, og med enestående kvaliteter.

Engtoftegård Storebasse er en toptyr, med meget stort potentiale. 
Størrelse og tilvækst, de rammer, den bredde og så de fine velstillede lemmer er

egenskaber man normalt ikke vil kunne få i et og samme dyr - men her er de.
 
 
 
 
 
 

Mormor Morfar FarfarFarmor

Chartreuse (FRA) Fakee (FRA) Dapache (FRA) CN Rex PP
(DEU)

Engtoftegård Storebasse

Mor Far

Negus PP (FRA)Jocaste (FRA)

84-89-88-89



Navn: Engtoftegård Storebasse
Sælger: Anders Lange, Engtoftevej 5, 8544 Mørke
CKR-nummer: 88060-00592
Fødselsdato: 07.12.21
200 dages vægt: 336 kg
365 dages vægt: 688 kg
S-indeks: 104

 
Noter:

Engtoftegård Storebasse



Katalognr. 11

Vejerslev Tejs er en polled tyr af mixtype.
Tyren er i besiddelse af en stærk overlinje med en rigtig god kødsætning i både kam og

lænd. 
Derudover er lemmerne velstillede. Tyren er meget afbalanceret med fine aftegn.

Generelt en limousinetyr lige som vi ønsker dem.
Faderen Svendshøj Ronaldo P, er tillagt på insemineringstyren Lord PP 

og koen Kloster Fleur d'Lis, som er efter den 
fransk importerede tyr Uralou - rigtig stærk fransk genetik.

Moderen Lærke er tillagt på den danske insemineringstyr Løserupgård Ambrandt 
og koen Kirstinesminde Dina er tillagt på Klarlund Osval, altså helt igennem stærkt

velafprøvet dansk genetik.
Vejerslev Tejs P er en spændende polled tyr, med en yderst lovende fremtid for sig selv og

sin kommende ejer.
 
 
 
 
 
 
 

Vejerslev Tejs

Mormor Morfar FarfarFarmor
Kirstinesminde Dina Løserupgård Ambrendt Kloster Fleur d'Lis Lord PP (FRA)

Mor Far

Lærke Svendshøj Ronaldo P



Navn: Vejerslev Tejs
Sælger: Jan Farsinsen, Kalundborgvej 24, 7980 Vils
CKR-nummer: 90740-00168
Fødselsdato: 10.02.22
200 dages vægt: 350 kg
365 dages vægt: 622 kg
S-indeks: 110

 
Noter:

Vejerslev Tejs



Katalognr. 12

Skovlund Tarzan P er en polled tyr af mix- til avlstype. 
Rigtig stærk eksteriørtyr, med størrelse, god længde uden at miste kødet i ryggen, 

samt med en rigtig god overlinje. 
Han har desuden en god lårdybde og et velformet kryds.

Faderen Skovlund Persien P er tillagt på tyren Jacadit, som har gjort det virkelig godt i
Skovlund besætingen - en tyr der er solgt mange afkom efter.

 Morfar er den franske top tyr Tistou. Alt i alt har vi her en polled tyr med en utrolig stærk
fransk afstamning.

Skovlund Tarzan P er en meget spændende polled tyr, 
med en utrolig spændende fremtid. Med hans størrelse, længde og eksteriør vil han

markere sig positivt i enhver besætning. 
En ung polled tyr, der er interessant for fremtiden i limousine avlen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Skovlund Tarzan P

Mormor Morfar FarfarFarmor
Åberg Orientiale Tistou (FRA) Skovlund Lykke P Jacadit (FRA)

Mor Far

Skovlund Franziska Skovlund Perisien P



Navn: Skovlund Tarzan P
Sælger: Skovlund Limousine v/Søren Paulsen, Skovlundvej 10, 6520 Toftlund
CKR-nummer: 51431-00855
Fødselsdato: 13.04.22
200 dages vægt: 375 kg
365 dages vægt: 
S-indeks: 98

 
Noter:

Skovlund Tarzan P



Skovlyst Terkel en en stor mixtype tyr.
Ryggen er lang og stærk i overlinjen, god kødsætning - specielt i lænden. 

Krydset er velformelt, og lemmerne er fine samt velstillede. 
En meget eksteriørstærk tyr.

Afstamningen er ren fransk genetik. Faderen Skovlyst Ohio, har været champion på
landsskuet og vundet adskillige ærespræmier, og er tillagt på den franske tyr Engy. 

Moderen Randers Miss Dior har de fransk importerede tyre Eden og Fiston i
afstamningen.

Terkel´s afstamning er top fransk genetik, med ikke færre end 6 fransk importerede tyre i
sin afstamning. Et imponerende overflødighedshorn af fransk top genetik.

 
Terkel vil blive spændende at følge, for han kommer til at sætte sit aftryk i avlen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katalognr. 13

Skovlyst Terkel

Mormor Morfar FarfarFarmor
Randers Ka'dor Eden (FRA) Randers Merci Engy (FRA)

Mor Far

Randers Miss Dor Skovlyst Ohio



Navn: Skovlyst Terkel
Sælger: Skovlyst Limousine, Holmevej 22, 5683 Haarby
CKR-nummer: 120957-00051
Fødselsdato: 26.01.22
200 dages vægt: 358 kg
365 dages vægt: 639 kg
S-indeks: 100

Noter:

Skovlyst Terkel


