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Mindst 12 forskellige grunde til
medlemskab af Dansk Limousine Forening

REGLER
REGLER OG
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Tilmelding
Tilmelding
Alle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilAlle aktive medlemmer af Dansk Limousine Forening kan tilmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholmelde dyr til auktionen. Dansk Limousine Forening forbeholder sig ret til at afvise tilmeldte dyr.
der sig ret til at afvise tilmeldte dyr.
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Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af
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Løgstør
Løgstør

Randers SV

Gistrup

VELKOMMEN TIL DANSK LIMOUSINE FORENINGS AVLSDYRSAUKTION
For at kunne gennemføre en limousine auktion, er der behov for sponsorer. Der
skal lyde en stor tak til de firmaer og besætninger, som støtter foreningens arrangementer.
Vi håber at se jer alle til en vellykket auktion.

Det er med stor glæde at Dansk Limousine Forening kan byde velkommen til den
årlige limousine auktion, hvor dyr af den bedste kvalitet vil blive solgt.
Årets auktion afholdes lørdag d. 24. marts kl. 14.00 på Museet Sønderskov.
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Tilbuddet gælder til 1. september 2017

Pan/Tilt/Zoom IP kamera
l

l

l

1 stk. PTZ IP-baseret kamera. Kobles på din router og
kan dermed ses overalt i verden på din computer eller
smartphone.
Overvåg flere kælvningsbokse med samme kamera,
samtidig med at du kan se resten af stalden.
Kameraet kan dreje, vippe, zoome med 10x optisk zoom.

Ring og få et uforpligtende tilbud.
Jysk IT tilbyder opsætning og instruktion.
Kontakt:
Jesper Kiib Nielsen
IT-konsulent
Tlf. 40 91 30 96
jkn@jyskit.nu
Jysk IT | Majsmarken 1 | 7190 Billund | Tlf.: Support: 76 60 22 22 Server: 76 60 23 23 | jyskit.nu
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PROGRAM ELITEDYRSAUKTIONEN 24. MARTS 2018
Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup
Kl. 9.30-10: Ankomst og parkering
Kl. 10:

Stande og boder åbner
Stande med sponsorer, limousineboden, bemandet stand fra
avlsudvalget m.m.
Mulighed for en snak og gode tilbud
Der kan købes kaffe, the, rundstykker m.m.
Auktionsdyrene er klargjort til besigtigelse
– auktionsudvalget står klar til spørgsmål

Kl. 11:

Rundtur på: museet/Herregården Sønderskov, med guidet rundvisning og foredrag
Varighed ca. 50 min. - tilmelding ved betalingsboden 40 kr. pr. person

Kl. 12:

Frokost
Der kan købes grillpølser, brød, øl, vand m.m.

Kl. 14:

Auktionen 2018 starter –
15 katalognumre skal under hammeren

Kl. 16:

Auktionen er afsluttet
Indtil kl. 17, er det muligt at hygge i stalden og snakke om
dagens handler
Mad/drikke boden er åben til kl. 16.45

Tjoelker Fouragehandel og
Cebeco Fourage a/s
Tjoelkers mineral sortiment til Kødkvæg har løsninger både sommer og vinter.
Kvalitets mineraler i 25 kg sække eller BB
Kraftfoder blandinger
Grovfoder formidling
Græsfrø
Kontakt for yderligere information

John Westenbroek
Mobil +45 40602730
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AUKTIONSFEST LØRDAG D. 24. MARTS KL. 18.00
Kl. 18:

Auktionsfesten 2018 starter
Festen foregår i ”Den Gamle Kostald” - Sekærvej 4,
6670 Holsted.
Der er plads til 80 spisende limousineentusiaster.
Forhåndstilmelding er nødvendig.
Priser:
Aftensmad buffet: 125 kr. pr. person
Drikkevarer købes på stedet til overkommelige priser
Værelser: 500 kr. for et dobbeltværelse, inkl. let morgenmad
(12 dobbeltværelser til rådighed).

Tilmelding til og evt. forespørgsler vedr. festen:
Kontakt: Susanne Jessen på telefon/SMS: 2113 6850
Tilmelding snarest, men senest d.19/3-2018
Husk det er ”først til mølle - så længe der er pladser”
Vi håber på stor opbakning.
Vel mødt
Auktions-, PR-, ungdoms- og festudvalget

Akkedal Jarl PP

Ny fransk tyr Maestro

Avlsdyr sælges
Efter eller løbet ved:

Echec, Maestro
Akkedal Jarl PP
Hammel Lanaud

Vi ses til auktionen !
Engkjær

Navarre P

146 cm &627 kg

Kødfuld, rolig
lys og lækker
På auktionen

Engkjær Limousine

1. pl. Landsskuet 2017

v/ Jane og Jan Winum Povlsen, Læborgvej 66, Lindknud, 6650 Brørup
Tlf 28975001 - e-mail : jan@engkjaer.dk
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REGLER OG 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.

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.

Aftaler
I forbindelse med godkendelse af dyr til auktionen skal sælger underskrive en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc.

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

Købere
Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine Forening.
Gebyr
Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1500,- inkl. fotografering 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

Drægtige dyr
Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge.
Sædrettigheder
Sædrettigheder til sæd, som er produceret efter købet følger som udgangspunkt med tyren. Såfremt sælger ønsker at beholde rettighederne til fremtidig sædproduktion, skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig
med tilmelding af tyren til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen
uden aftale med Dansk Limousine Forening.
Minimumspris
Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris.

Kodal Limousine
Spændende kvier og tyre efter

Kjeldgård Kakao

Far: Risvang Giovani – Aede.
Mor Kjeldgård Filippa – Calvados
Blandt topavlen i Danmark.
Avler dyr med god længde og fylde.
Køer - alle med fransk
afstamning sælges.
Vagabond (Pierre Gardette),
Bastion (Pimpin),
Brasil (Chastanet)
Kom og kig.
Besøgende er altid velkomne

Vi avler efter store harm
oniske dyr med stor
fokus på kælvningsevne
og godt temperament.

Lene og Ulrik Black Sinkjær
Kodalsvej 4, Grønbjerg
6971 Spjald
4
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Ansvar
Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det
købers ansvar.

der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport efter
samme vilkår som ved handel på auktionen.

Forsikring
Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene.

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.

Transport
Transporten arrangeres af auktionsudvalget og udgiften deles imellem
købere og sælgere, lige meget hvor man er bosiddende i landet (ikke bro faste
Øér undtaget), efter følgende nøgle:
Sælger: 1/3 af transportudgiften.
Køber: 2/3 af transportudgiften.
Eks: I alt 15 dyr på auktionen, transporten koster i alt 27.000 kr. =
1800 kr. pr. dyr.
Sælgers transportudgift = 600 kr.
Købers transportudgift = 1200 kr.
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.
Dyr der ikke sælges
Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. For dyr

TofTum Limousine
Vi har kalve efter Kærsgaards Imperial og
enkelte drægtige pollede kvier efter
Slågård Pollet Ingmar til salg.
Besøgende er altid velkomne,

Mogens Johansen
Toftumvej 9, Heltborg
7760 Hurup Thy
Tlf. 51 74 54 17
E-mail: toftumvej9@hotmail.com
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GARVEDE AUKTIONSKØBERE ER KLAR TIL NY AUKTION I 2018
Af Susanne Brandt
Stor jysk limousine produktionsbesætning har siden 2009 med succes
købt både køer og avlstyr på Dansk Limousine Forenings tilbagevendende avlsdyrsauktion.

det gode handler, og dyrene - samt deres senere afkom - kom til at betyde
meget for besætningen.

Altid renracet avlstyr
Der er til gengæld ikke gået på kompromis med avlstyrene i besætningen. De
har altid været renracede og af god kvalitet og har således bidraget til at løfte
besætningens niveau.

Susanne købte en avlstyr til 40.000,I 2013 var Susanne og Johan på udkik efter en ny avlstyr og tog derfor en tur
til Landsskuet. Her så de tyren Bremmerholm Hugo P, som var det års bedste
individafprøvede tyr på skuet, og som efterfølgende skulle på auktion.
Johan fortæller om sit første møde med dyret: ”Jeg gik to omgange rundt om
tyren og var med det samme klar over, at han var lige min type”.
Men tyren skulle først sælges på Dansk Limousine Forenings auktion dagen
efter, og den havde Johan ikke selv mulighed for at komme til, så ægteparret
aftalte, at Susanne med hjælper skulle køre til Herning dagen efter for at byde
tyren hjem.
Det blev en ret dramatisk auktion, for det viste sig, at familien Christensen
ikke var de eneste, der havde et godt øje til den pollede auktionstyr efter Engkjær Polled Cilas. Der var virkelig kamp om ham, og buddene stoppede først,
da Susanne havde budt 40.000,Uden at røbe hvad ægteparret havde aftalt hjemme ved køkkenbordet inden
auktionen, så lægger Johan ikke skjul på, at prisen blev højere end den aftalte
max pris. Men heldigvis så fortæller Johan, at købet på ingen måde fortrudt,
og tyren har været alle pengene værd.

To køer med kalv ved siden købt på auktion
Susanne og Johan har været til mange af Dansk Limousine Forenings auktioner. To gange er der købt ko med kalv siden. Første gang var i 2009 på Vilhelmsborg og anden gang i 2010 på Palstrup Hovedgaard. Prismæssigt var

Hugo P har leveret
Nu godt 4½ år efter købet af Bremmerholm Hugo P er der født næsten 100
kalve efter ham – alle letfødte – og auktionstyren er stadig aktiv i besætningen. Johan fortæller, at Hugo P er en rigtig produktionstyr, som har givet

Det begyndte med noget skrammel
På en gård lidt nord for Randers, i Linde ved Spentrup, bor Susanne og Johan Christensen. De har i dag en limousinebesætning på 65 moderdyr plus
opdræt.
Oprindeligt var der malkekøer på gården, men de blev sat ud i 2005, og de
første limousiner kom til samme år. Der blev til en start indkøbt ca. 20 hundyr
via en handelsmand. Johan Christensen lægger ikke skjul på, at de første dyr,
som alle var krydsninger, var ”noget skrammel”. Besætningen blev i de følgende år suppleret og højnet med nogle gode, renracede limousiner primært
fra forskellige danske avlere.

Granly
Limousine

v. Bent Kloster
Avlsdyr med fokus på eksteriør og mælk.

GRANLY LIMOUSINE

Granlyvej 2 . 6500 Vojens . Tlf. 4031 1786
Følg os på facebook: Granlylimousine
8
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Susanne og Johan Christensen fotograferet ved løbegården, som deres 65
limousinekøer benytter i vintermånederne

mange gode slagtekalve. Særligt Hugo P’s sønner er der rigtig god vækst i,
og slagteriets klassificering er også tilfredsstillende med et aktuelt klassificeringsgennemsnit for tyre på 12,6. Til gengæld er de voksne hundyr efter
Hugo P lidt til den lille side efter Johans smag, og derfor bliver der kun indsat
få dyr efter ham i besætningen.
Skal helt sikkert til auktion på Sønderskov Slot
Selvom Bremmerholm Hugo P gør det godt i besætningen og slet ikke står
foran en snarlig udskiftning, så er det planen, at Susanne og Johan Christensen igen skal til Dansk Limousine Forenings avlsdyrsauktion. Parret kan godt
lide stemningen og den oplevelse, som det er at være på auktion.
Auktionskataloget studeres naturligvis hjemmefra, men Johan vil ikke

beslutte sig for at købe et dyr alene ud fra kataloget. Det er hvordan dyret ser
ud i virkelighed, der tæller, lyder det fra Johan.
Anbefaler nybegyndere at købe på auktionen
Johan Christensen roser Dansk Limousine Forenings avlsdyrsauktion, blandt
andet for den seriøsitet, der er omkring udvælgelsen af auktionsdyrene. Johan er også godt tilfreds med, at auktionsdyrene nu er relativt unge dyr med
fremtid i.
Johan tøver ikke med at anbefale andre også at købe dyr på auktionen. ”Særligt for dem, som måske ikke har så meget limousineerfaring, så er det en
rigtig god idé at købe dyr på auktionen, for det er dyr i en kaliber, som man
kan komme godt i gang med eller godt videre med”.

Limousine-Boden

Diverse:

Beklædning:

Stalddørsskilt
40x50 cm
Kr. 175,00

Caps
1 stk. kr. 50,00
3 stk. kr. 100,00

Strikhue
Kr. 100,00
Grimer i str. kalve
- kvie - ko - tyr
Kr. 175,00
Karte
Kr. 125,00

Til dyrene:

NYHED!

Kreatur målebånd
Kr. 140,00
Kam
Kr. 125,00

Priserne er incl. moms og excl fragt. Bestilling modtages gerne på mail
Træksnor
Kr. 60,00

Limousine-boden

Ingrid Christiansen
.
.
Rude Havvej 117 8300 Odder Mobil: 21 91 81 46 . Email: ingrid@rudehougaard.dk
Boden har flere vareremner som kan købes på webshoppen www.dansklimousine.dk
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Bull Partners sælger
fransk top genetik
Vores avl er baseret på det bedste genetik vi kan købe. Vore tyre er købt i de bedste franske besætninger,
hvor man i generationer har drevet limousine avl. Vi går ofte andre veje end mængden da vi ikke udvælger
vores genitik efter computerprogrammer, men ud fra de erfaringer vi har fået gennem årtiers tæt kontakt
til de førende franske limousine avlere og den franske Limousineavl.
Vore avlsmål er lette kælvninger, moderegenskaber, tilvækst og dyr med et stærkt eksteriør.

Senior avlstyr

Ici Bas

Avler: GAEC Robert
Far: Condore Rre vs
Ici Bas
Mor: Athea

Farfar: Urguay RR vs
Farmor: Verte RRE
Morfar: Sens RR
Mormor: Junte

Hans stamtavle er enestående. Faderen Condore, er i Frankrig blandt racens 1 %, bedste tyre, hans Mor Verte , har vundet det
franske landsskue adskillige gange og sidst som 10 årig. Verte er ud over top eksteriør også blandt Frankrigs 1 % bedste køer med
et indeks på 132. Af mange regnes hun for at være Frankrigs bedste Limousine ko i nyere tid.
Vi har nu gennem 3 sæsoner brugt Ici bass massivt, i alle vore besætninger, vi er nu klar til virkelig at vise hans afkom frem, hvilket
vi ser frem til.
Hundyrene efter Ici Bass, er af god størrelse de er feminine og fin lemmede, de har formentlig de bedste krydsrammer vi har set i
vore besætninger nogensinde. Handyrene er også finlemmede , men de er modsat hundyrene meget muskuløse, med super ryg,
kryds og lår. Alle lyse dyr med virkelig godt racepræg.

Vi skal have plads til de næste generationer derfor udbydes Ici Bass til salg, til levering hen over sommeren.
Afkom kan besigtiges i 3 besætninger.
Vi har løbende afkom til salg
efter vore
fransk importerede tyre.
Ring og få en
uforpligtende snak.
Hos os er Limousineavl
en livsstil.

Vi er altid klar til at vise vore besætninger frem

Engtoftegård
Limousine
v/Anders Lange
Engtoftevej 5,
8544 Mørke
Tlf: 24 81 65 59
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Lindegården
Limousine

v/Allan og Peter Kragh
Madsen
Gl.Landevej 10
8940 Randers SV
Tlf.: 40 20 82 43

Randers
Limousine

v/Freddie Christiansen
Kalhavevej 5
8940 Randers Sv
Tlf.: 42 96 20 20

Birkely
Limousine

v/Jakob Ravn
Skovdalsvej 10,
8881 Thorsø
Tlf.: 27 77 52 17
www.birkelylimousine.dk
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GJERN MANSOUR

VEJRUP ANDEL PRÆSENTERER KATALOG NR. 1

Egne notater:

Gjern Mansour
Sælger/Seller:

Ejvind Kjøge Svejstrup
Trehøjevej 1
8883 Gjern

Fødselsdato/Date of Birth:

16.09.2016
64149-0494
360 kg
583 kg
114

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

KJELDGÅRD KORNELIUS
GJERN MANSOUR
GJERN HARRIET

RISVANG GIOVANNI (AEDE FRA.)

Mansour en tyr af mixtype.
Her er der virkelig tale en tyr med fine lemmer. Kødsætning i ryg,
kryds og lår, en lang stærk ryg - i det hele taget en meget tiltalende
tyr.
Det bemærkes at fødselsindekset er intet mindre end 111.
I hans stamtavle er der fransk genetik, fra Aede, og Vittel. Der er
danske toptyre som Hammel Calvados og insemineringstyren Atle.
I Mansour får man en tyr, der allerede har løbet enkelte hundyr. Han
har en alder, så han virkelig er klar til løbningssæsonen. En fornem
og velafbalanceret tyr, som bliver spændende at følge i avlen de
kommende år.
Egne notater/notes:

KJELDGÅRD GEORGINA
VEJLMOSE DIJON
GJERN DESIRE

FORHÅNDSBUD ELLER BUD OVER TELEFON
Skulle man, mod forventning og alle rimelige odds, være forhindret i at
deltage til dette fantastiske tilbagevendende arrangement, men stadig har
interesse i at købe et af de udvalgte dyr, så kan det sagtens lade sig gøre.
Auktionsudvalget vil være behjælpelige med dette på én af to måder:
Det er muligt inden auktionen at afgive et forhåndsbud, som er det beløb,
man maksimalt vil byde på dyret. Dette beløb er naturligvis helt personligt
og holdes internt imellem undertegnede og den købende part – kontakt
Tommy for info.

Det er også muligt, at have telefonisk kontakt med en udvalgt person fra
auktionsudvalget, under selve auktionen. Her vil man før afholdelsen have
aftalt, at køber ringes op, når det udvalgte dyr skal ”under hammeren”.
Hermed kan man følge auktionen igennem ”hjælperen” og hermed selv
bestemme når der skal bydes – kontakt Tommy for mere info.
Vi håber ovenstående vil blive taget positivt imod.
Kontakt: Tommy Jessing - Tlf: 5124 1772 - mail: t.jessing@hotmail.com
Auktionsudvalget
11

Klegvanggård Limousine
Egne notater:

Højvangs Polled Kalle, Insiminerings tyr
og far til Klegvanggård Nimbus PP

Klegvanggård Nimbus PP, homozygotisk polled
Sælges på Limousine foreningens Avlsdyr auktion

Klegvanggård Dinne PP og datter Klegvanggård Habiba PP,
solgt som sæt på en tidligere auktion.

Gode polled (også homozygotisk) avlsdyr med et godt temperment, sælges løbende.
Der er afprøvet mange tyre fra besætningen på Ålestrup, med gode resultater.
Aktiv avlsbesætning, høje kåringstal og høje S-indekser er en selvfølgelighed.
Besøgende altid velkommen!

Klegvanggård Limousine

Erik Kjær Carstensen
Esbjergvej 61, 6650 Brørup. Tlf. 0045 3013 7041
12
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TRYG PRÆSENTERER KATALOG NR. 2

ELMELY NUGGA P

Egne notater:

Elmely Nugga P
Sælger/Seller:

Allan Lorentzen
Stilundvej 24
6621 Gesten

Fødselsdato/Date of Birth:

19.04.2017
38238-00283
365 kg
-

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

MOSEGÅRDENS KATO P-ET
ELMELY NUGGA P
ELMELY JUTLANDIA

MATEO PP
STONE (FRA)

Elmely Nugga P er en fantastisk mix/kød type pollet limousine tyr. Han
er i besiddelse af en ekstrem stærk og kødfuld ryg - en meget bred
kam og stærk lænd med en yderst kødfuld filet. Hans kryds er yderst
velformet, brede og dybe lår. Tilmed har han et fantastisk racepræg,
både farve og aftegninger er perfekte - især for en pollet tyr.
Afstamningen er ligeledes spændende og forholdvis ny i DK, derfor
ingen indekser d.d. På fadersiden er den i udlandet meget brugte
homozygotiske pollede tyr Mateo, som ligeledes er farfar til den
imponerende nyligt individafprøvede tyr “Grønbjerg P Maximum”.
Mateo tilfører tilvækst og muskulatur - tilmed også gode hundyr.
Farmoren “Stone” er en meget stor og fyldig fransk ko. Krydret med
stærke gener fra den kendte fransk imprterede tyr “Aede”, får man
her en yderst kompetent og flot pollet tyr.
En kødfuld pollet tyr, vi givet vil høre mere til i fremtiden.
Egne notater/notes:

ENGKJÆR GASTON P
ELMELY EVITA

INVENTAR/FANGEFOLD M.M. UNDER HAMMEREN
Til afholdelse af sådan en auktionen, bliver der brugt en del rekvisitter
m.m.
Bla. Bruges der de populære fangefolde, som består af 3m elementer, der
er nemme at adskille og flytte. De bliver til auktionen brugt til at højne
sikkerheden både for mennesker og dyr.
Vi har i samarbejde med Orla Hansen, staldinventar fået 10 stk. elementer

til rådighed, som efter brug sælges på auktionen. Vi håber der er mange
som kunne have interesse i disse og samtidig støtte op omkring dette lille
tiltag i arrangementet.
Der vil muligvis blive bortauktioneret flere og andre produkter, som er
fremvist på denne dag.
Vel mødt.

13
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AVANT PRÆSENTERER KATALOG NR. 3

SLÅGÅRD LINDY P

Egne notater:

Slågård Lindy P
Sælger/Seller:

Jens Borup
Vestre Maltvej 16
6650 Brørup

Fødselsdato/Date of Birth:

18.05.2015

CHR-nr./reg.no:

77793-00335

200-dages vægt/weight at 200 days:

278 kg
420 kg
106

365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

RISVANG HAMLET P
SLÅGÅRD LINDY P
SLÅGÅRD CIRKELINE

EGON PP

Slågård Lindy P er yderst kompetent, stor og flot pollet drægtig kvie.
Hun er i besiddelse af et meget korrekt langt og bredt kryds, god
lårdybde og en meget stærk overlinje. Hendes lemmer er fine og
velstillede - farve m.m. er racetypisk korrekt. I hendes stamtræ finder man den, for mange kendte pollede tyr “Egon P”, der flere gange
tidligere har haft afkom med på denne auktion. På modersiden er
“Slågård Silvia”, en avlsmatador, som både har vundet dyrskuer og
avlet utallige gode hun/handyr - bla. er hun mor til insemineringstyren “Slågård Ingmar”.
Lindy P er drægtig ved kvietyren - Tronsø Pollet Rolf og kælver ca.
28/8.
Fantastisk pollet kvie og mulighed for en homozygotisk pollet kalv.
Egne notater/notes:

RISVANG CHARMAINE (VAGABOND FRA)
SLÅGÅRD AROS (LORIOT MN - FRA)
SLÅGÅRD SILVIA

Landsskuet 2018 - 5.-7. juli
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Ring til os på
telefon 88 87 52 00

Eller læs mere
på vilomix.dk

NOVAMIN AMMEKO
Forsyner dine dyr med vitaminer og mineraler – bl.a. med naturlig E-vitamin og organisk selen
- Kan anvendes hele året
- Kan tildeles i automater
- Giver grundlag for livskraftige og sunde dyr
Ring eller skriv til os:

Jesper Madsen
M: 4038 1524
jm@vilomix.dk

John Snede
M: 2120 0546
jos@vilomix.dk

Rikke Kirkebæk
M: 2328 3519
rkir@vilomix.dk

Thomas Rosenberg
M: 2048 0507
tr@vilomix.dk

304 Cm

LØFTEHØJDE

170

REDSKABER

4WD

Ergonomi

BEDST I SIN KLASSE

25 Km/t
2 Gear

Teleskoplæsser=
Minilæsser=

Jylland: 8695 7522
Sjælland: 5965 6037
Se mere på www.avant.dk
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Lad os kigge på dit regnskab
- måske kan du få mere ud
Egne notater:
af dine penge?

LMO ERHVERVSREVISION

Få tid til familie og fritid
Vi dækker hele vejen rundt
Få en kompetent sparringspartner
– og ro i maven
Lad os overtage dine
regnskabsopgaver. Så kan
du koncentrere dig om det,
du er bedst til. Sammen
finder vi finder den løsning,
der passer dig bedst.

Lad os stå for:
• Bogføring
• Skat
• Moms
• Rykkere til dine kunder
• Budget og overblik

Ring nu og aftal et
GRATIS uforpligtende
besøg af en revisor.

Telefon: 7668 8600
Hinnerup, Viborg, Horsens og Aars
16
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LMOERHVERVSREVISION.DK
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EGSGÅRD NOAH

ORLA HANSEN PRÆSENTERER KATALOG NR. 4

Egne notater:

Egsgård Noah
Sælger/Seller:

Margit og Erik Egsgård
Hovborgvej 10B
6623 Vorbasse

Fødselsdato/Date of Birth:

05.01.2017
45213-01001
392 kg
622 kg
107

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

AKKEDAL JARL PP
EGSGÅRD NOAH
BORRE HIRSE

GARGARINE

Egsgård Noah er en polled tyr af mixtype.
Noah har sammen med sin mor været udstillet flere gange, bl.a. har
Borre Hirse været champion ældre ko på landsskuet 2017, med Noah
ved siden.
Her er der virkelig chancen for at få en polled tyr hvor eksteriør og genetik er helt i top.
Ser man på stamtavlen er der flere franske insemineringstyre som
Urville, Neuf og Harricot bag. Det pollede gen kommer ud af Noah´s
farfar Gagarine som igen kommer fra tyren Mateo PP, der har gjort det
enestående i flere europiske lande herunder Frankrig.
Noah vil udvikle sig til en stor kødfuld tyr, med dybe lår, god bredde
i kryds og en ryg der er stærk og godt kødsat. Her er en enestående
mulighed for at erhverve en pollet toptyr.
Egne notater/notes:

AKKEDAL POLLED ESMERALDE
URVILLE
BORRE ENOUF

Nygaard Limousine

Resdal Limousine

Salg af avlsdyr – pollede og hornede
Afkom efter Kalkenbjerg Polled Charles,
Østergaard Tor og Såhøj Balder sælges
Kontakt:
Poul Nygaard
Toftegaard
Brorfeldevej 6, 4350 Ugerløse
Tlf.: 5918 8300 / 2012 3503

Kontakt:
Birte & Svend Riis Nielsen
Resdal Bakke 52, 8600 Silkeborg
Tlf.: 8685 5586
bsresdal@mail.dk

Avl af pollede limousiner
Salg af avlsdyr
Besøgende altid velkomne

17
5

5

HALVÆBLE NEPTUN P

VILOMIX PRÆSENTERER KATALOG NR. 5

Egne notater:

Halvæble Neptun P
Sælger/Seller:

Inger & Niels Ejlekær
Æblevej 19
5853 Refsvindinge

Fødselsdato/Date of Birth:

17.03.2015
17884-00518
357 kg
109

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

FRISSON P (FRA)
HALVÆBLE NEPTUN P
HALVÆBLE LISETTA

18

TIGRIS

Halvæble Neptun P - individafprøvet pollet tyr. Neptun P, afslutter
individafprøvningen 7 dage før auktionen, og er tildels udtaget
grundet de foreløbige imponerende resultater, som formodes at
fortsætte - daglig tilvækst på hele 2.235 g. Tyren er meget lang,
med meget kød i i ryg og kam. Hans lemmer er fine og velstillede,
krydset er bredt med let hældning. Denne pollede tyr er efter den
franske tyr Frisson P, der avler mix/avlstype elegante dyr, med god
størrelse og tilvækst. Neptun P har fra modersiden top genetik fra
det danske avlsprogram, hvor både “Thy Sullivan” og “Østergaard
Tor” er repræsenteret.
Individafprøvet pollet tyr, med både genetik og indekser i top - formodentlig også med en super afprøvning i bagagen. Neptun P - et
godt bud på din nye individafprøvede pollede avlstyr.
Egne notater/notes:

COLOMBE (FRA)
HALVÆBLE IBRAHIM (THY SULLIVAN)
HALVÆBLE EBBA (ØSTERGAARD)

Åhøjgård Limousine

Karensminde Limousine

Aktiv avlsbesætning / avlsdyr sælges
Kontakt:
Arne Brandstrup
Flaskevejen 2
4270 Høng
Tlf.: 5885 2351 / 2154 6333
arne_brandstrup@mail.dk

Avlsdyr sælges
Kontakt:
Søren Hedegaard Jensen
Rødsandvej 1
6863 Ansager
Tlf.: 2368 8910
Karensminde@jensen.mail.dk

orlahansen.dk

TRIVSEL UDE OG INDE
Orla Hansen A/S er meget mere end leverandør af staldinventar.
Vi er din sparringspartner, så du får den optimale løsning.
Vi fokuserer på optimal dyrevelfærd og tidsbesparende løsninger.
Vores team af eksperter står klar til at rådgive fra projektets start.
Klik ind på www.orlahansen.dk eller ring på telefon 97 37 30 33.
Orla Hansen A/S · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk
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BIRKELY MADSEN

VEJRUP ANDEL PRÆSENTERER KATALOG NR. 6

Egne notater:

Birkely Madsen
Sælger/Seller:

Birkely Limousine
Skovdalsvej 10
8881 Thorsø

Fødselsdato/Date of Birth:

21.12.2016
17688-00331
312 kg
629 kg
119

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

ENGKJÆR GET-IT
BIRKELY MADSEN
BIRKELY KAROLINE

20

AEDE

Madsen er en tyr af stor mixtype.
Han er stor og lang tyr. Samtidig er han i besiddelse af masser af
bredde og kød i både kam, lænd og kryds. Lemmerne er fine og velstillede, ryggen er lang, med en stærk overlinje.
Faderen Get-it, giver let fødte kalve og hos Madsen har han vist, at
man både kan have størrelse og kødsætning i samme tyr.
Moderen Karoline er efter avlsmatadoren Eden, som har avlet hundyr på stribe. I besætningen er der 3 helsøstre, som alle avler fortræffeligt.
Kigger man tilbage i stamtavlen er der specielt 2 tyre som er værd at
bemærke, Pablo og Voltige MN, begge franske foldtyre der har avlet
“røven ud af bukserne” og virkelig sat deres stempel i avlen.
Madsen er en ekstrem spændende tyr, med udstillingspotentiale.
Egne notater/notes:

VOILETTE
EDEN
RAVNEGÅRD SOFFI

Kvisgård Limousine

Elmely Limousine

Pollede avlsdyr sælges

Salg af meget kødprægede, pollede tyre
efter Mosegårdens Kato P-ET

Kontakt:
Per Lauritsen
Kvisgårdvej 7, Fabjerg
7620 Lemvig
Tlf.: 9789 3680 / 2617 4680

Kontakt:
Allan Lorentzen
Stilundvej 24
6621 Gesten
Tlf.: 5174 2726

7

GRANLY NIKOLINE P

STALDMÆGLERNE PRÆSENTERER KATALOG NR. 7

Egne notater:

Granly Nikoline P
Sælger/Seller:

Bent Kloster
Granlyvej 2
6500 Vojens

Fødselsdato/Date of Birth:

05.04.2017
53121-01492
296 kg
96

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

BANDIT 2 MN
GRANLY NIKOLINE P
KLOSTER HURRA P

VALSEUR (FRA)

Granly Nikoline P er meget elegant ung pollet kvie, med stor potentiale. Hun har meget fine og velstillede lemmer. Hendes ryg er lang og
meget stærk, bred kam og stærk kødfuld lænd. Denne pollede kvie har
en meget spændende afstamning, hvor en toptyr fra det franske program er samlet med et dansk pollet hundyr, hvor der tilmed er gener
fra en af de bedste franske tyre “Neuf”.
En meget spændende pollet kvie, udbydes her til salg.

Egne notater/notes:

TANIA (PACHA - FRA)
RISVANG ELVIS P
KLOSTER CELINE (NEUF)

Arden Limousine
Avlsdyr sælges løbende
Kontakt:
Charlotte & Rene W. Laursen
Hvarrevej 21
9510 Arden
Tlf.: 2768 4565

Balløjgårdens Limousine
Aktiv avlsbesætning
Alle dyr efter danske eller franske
insemineringstyre

Kontakt:
Susanne & Christian Brandt
Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens
Tlf.: 7487 1561
www.balloejgaarden.dk
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8

CEBECO PRÆSENTERER KATALOG NR. 8

SLIFSØ HERO P

Egne notater:

Slifsø Hero P
Sælger/Seller:

Skovlund Limousine
Skovlundvej 10
6520 Toftlund

Fødselsdato/Date of Birth:

05.01.2012
23049-00303
333 kg
626 kg
106

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

ENGKJÆR POLLED CILAS
SLIFSØ HERO P
SLIFSØ CLOE

URANOS

Egne notater/notes:

ENGKJÆR VIBE
ALCAPONE
BIRKELY VICTORIA

Baunebo Limousine

Ryde Limousine

Salg af avlsdyr fra aktiv avlsbesætning

Gode avlsdyr sælges
Besøgende altid velkomne

Kontakt:
Jane og Ebbe Kofod
Grevinge Bakker 7
4571 Grevinge
Tlf.: 2872 0712 / 2910 9872
www.baunebolimousine.dk
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Hero P er en polled tyr af avlstype
Han er en meget stor tyr, som er i besidelse af et rigtig godt eksteriør.
Han er lang , han har et bredt og meget velformet kryds, lemmerne
er fine og velstillede.
Hero P avler dyr af rigtig god type, meget eksteriørstærke dyr .
Hans stamtavle har både størrelse og ekstrem muskulatur fra tyren
Alcapone, der er far til flere insemineringstyre her i Danmark.
Hans størrelse kommer fra to franske linjer Joyau og Ecu, som begge
er i hans stamtavle - stærk velafprøvet genetik, kombineret med det
pollede gen.
Her er en enestående mulighed for at få en super pollet tyr, der er
klar til en stor flok køer.

Kontakt:
Familien Bøge
V. Trabjergvej 10
7830 Vinderup
Tlf.: 2161 3409

9

NY TOFTUM NAPOLION

BRØRUP MASKINCENTER PRÆSENTERER KATALOG NR. 9

Egne notater:

Ny Toftum Napolion
Sælger/Seller:

Mogens Johansen
Toftumvej 9
7760 Hurup Thy

Fødselsdato/Date of Birth:

15.02.2017
81921-00598
402 kg
689 kg
109

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

KÆRSGÅRD IMPERIAL
NY TOFTUM NAPOLION
JAMINA

LANCELOT

Napolion er en tyr af mixtype. Han er i besidelse af et rigtig godt eksteriør, fine lemmer, god kødsætning i ryggen, krydset er bredt og
velformet. Eksteriøret har han ikke fra fremmede. Hans far er tyren
Kærsgård Imperial, der har vundet alt der er værd at vinde på skuer, en
tyr med et helt enestående eksteriør. Moderen Jamina er importeret
fra Frankrig, hvor hun er købt på den franske avlsdyrauktion.
Napolions stamtavle har flere absolut topdyr. Farmor, Kærsgård Casablanca er en ener, hun er flere gange champion ko, samtidig har hun
avlet en lang række topdyr - en helt enestående limousineko.
Napolion har meget høje vejetal med en årsvægt på ikke mindre end
689 kg, ganske imponerende.
Her er der virkelig muligheden for at købe en tyr med top eksteriør og
et helt enestående stamtræ.
Egne notater/notes:

KÆRSGÅRD CASABLANCA
VANIQUEUR
GALOPEUSE

Svendshøj Limousine

Tyre og kvier sælges med fransk afstamning
Aktiv avlsbesætning
Kontakt:
Inge Merete og
Jørgen Østergaard Jensen
Svendshøjvej 3, Sevel,
7830 Vinderup
Tlf.: 9744 8179 / 4045 8179

Lynge Limousine
Løbende salg af pollede og hornede avlsdyr
Kontakt:
Lene og Per Laursen
Storardenvej 19
9510 Arden
Tlf.: 4020 8865
E-mail: pelau@mariagerfjord.dk
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10 GRØNBJERG P MAXIMUM

DANSK LANDBRUGSMEDIER
PRÆSENTERER KATALOG NR. 10
Egne notater:

Grønbjerg P Maximum
Sælger/Seller:

Keld E. Aalykke Jensen
Mærskhusvej 4
6830 Nr. Nebel

Fødselsdato/Date of Birth:

02.12.2016
58010-01234
408 kg
711 kg
123
86-88-85-88

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:
Kåret/Classification:

GAGRINE
GRØNBJERG P MAXIMUM
BOMSIGÅRD BESSY

MATEO PP
VADROUILLE (HARICOT)
KARENSMINDE VILLIAM
NORMA

SUPER INDIVIDAFPRØVET POLLET TYR - måske sidste chance.
Sælges uden fremmøde - sædtappes.
Det er med stor stolthed at en tyr af denne kaliber kan udbydes
til salg på Dansk Limousine Foreningens Elitedyrsauktion. Grønbjerg P Maximum er en pollet tyr, med en fuldstændig enestående
individafprøvning. Tyren har haft en daglig tilvækst på hele 2.164 g,
foderforbrug på kun 3.90 fe/kg tilvækst og en årsvægt på hele 711
kg. S-indeks på 123 og et fødselsindeks på 107. Det er nok allersidste chance for at erhverve en individafprøvet tyr af denne kaliber,
og tilmed er han pollet. Herren her kan virkelig flytte produktionen
af limousinekød i den rigtige retning. Udover at have en enorm
tilvækst, lavt foderforbrug, højt fødselsindeks, han er pollet, og han
er tilmed kåret med hele 88. Afstamningen på tyren er sikker og
enestående, faderen er importeret fra Frankrig og brugt på mange
køer i DK, flere sønner har vist, at der virkelig er enestående gener
i ham. Moderen, “Bomsigård Bessy” er en enestående avlsko, der
også er mor til den sidste tyr der sprængte rammerne på Aalestrup:
Grønbjerg Hugoe.
Fantastisk pollet tyr, som alle produktionsbesætninger kan få et
kæmpe økonomisk løft fra. Tyren sædtappes og leveres til køber, ved
afslutning af denne - ca.1/5-2018.

Grunnet Limousine

Bremmerholm Limousine

Besøgende altid velkomne efter aftale eller
besøg hos på www.grunnetlimousine.dk

Økologiske avlsdyr sælges
Såvel pollede som hornede

Kontakt:
Søren Grunnet
Elkjærhøjevej 10, 7190 Billund
Tlf.: 2346 6821
E-mail. sg@dansklimousine.dk

Kontakt:
Boje Vognstrup
Margrethenborgvej 12, Veerst
6600 Vejen
Tlf.: 4044 1155
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Vi køber, sælger, formidler og
bytter alt inden for kvægbrug
– kontakt
altid os for en
rådgivende
snak!

Intet er for småt – intet er for stort.
Vi leverer alt lige fra et enkelt beslag til en komplet stald
- både i nyt og brugt inventar til alle kvægracer.

Se alle
vore gode tilbud,
i brugt og nyt på
www.staldmaeglerne.dk
eller ring på
76 60 00 03.

+45 76 60 00 03
www.staldmaeglerne.dk
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Michael skruer udgifterne helt i bund sådan lever han af at have kødkvæg

Læs om
månedens
Frontløber
i Kødkvæg
Der er den gamle Ursus fra
1992, en potent ATV og en
ældre kreaturvogn.
Ret meget mere har Michael
Kjerkegaard ikke brug for til
at drive sin kødkvægsproduktion med 90 Herefordkøer
med tilhørende kalve, kvier og
tyre.

bestemt været muligt. »Det er
ikke fordi, jeg løber stærkere
end andre eller afsætter alt mit
kød privat, og vi bliver heller
ikke forgyldt af støttekroner
for at pleje natur. Men vi driver vores landbrug markant
anderledes end de fleste,« indleder han sin fortælling.

For mere end ti år siden tog
han en beslutning om at banke alle omkostningerne helt
i bund i bestræbelserne på
at kunne leve af at have kødkvæg. Og med et driftsresultat
omkring én million kroner
årligt de seneste par år har det

Opbygger græs
Holistisk afgræsning er kernen i Michaels landbrugsdrift.
Kort fortalt går den amerikanske græsningsmetode ud
på, at dyrene året igennem
afgræsser en lang række skiftefolde, hvor de får en ny fold

stort set hver dag.
Tiden mellem, at dyrene får
den samme fold, afhænger af
udbuddet af græs. Der skal
nemlig være et godt lag, fordi
dyrene græsser meget tæt.
Målsætningen er, at dyrene
skal æde 60 procent af det
græs, de lukkes ind på. 30
procent skal trædes ned for
at blive til gødning, så græsset
får næring til at vokse igen,
og 10 procent må stå tilbage.
Dette bevirker at græsmarken
kan holde ydelsen, og aldrig
skal lægges om.
»Folk troede, at jeg var tosset,
da jeg begyndte på holistisk

afgræsning. Det skar da også
i mit landmandsuddannede
hjerte at se dyrene træde en
tredjedel af græsset ned. Men
hvis ikke de gør det, kommer
der ikke nok græs igen,« forklarer Michael Kjerkegaard.
I snit går der en måned mellem, at dyrene afgræsser de
samme arealer. Om vinteren
dog lidt længere.

Michael Kjerkegaard er
uddannet landmand og har i
flere år drevet gården Eskelyst
efter ekstensive forskrifter.
Det har gavnet indtjeningen

Læs hele artiklen i det
nyeste Kødkvæg

Læs om Michaels erfaringer med opfedning på græs,
holistisk afgræsning og lave omkostninger
Landbrugets

sin

faglige maga

2017
NR. 3 // MAJ

Få dit abonnement på

landbrugsmedierne.dk/abonnement
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Sådan gik

det

Kødkvæget
har aldrig rskud
givet unde
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11 GRANLY GRY

UNIK PRÆSENTERER KATALOG NR. 11

Granly Gry
Sælger/Seller:

Bent Kloster
Granlyvej 2
6500 Vojens

Fødselsdato/Date of Birth:

27.04.2011
53121-01387
303 kg
489 kg
99
83-85-86-86

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:
Kåret/Classification:

ARKIN
GRANLY GRY
BORRET CHARLOT

PARISIEN

Granly Gry er en stor racetypisk ko, med meget fine og velstillede
lemmer.
Stærk overlinje, et langt kryds med god lårdybde og meget brede
omdrejere med let tilspidset kryds.
Koen har en god kropsdybde, bred kam og en stærk, bred lænd med
god kødsætning. Koen er drægtig med den franske homozygotiske
pollede insemineringstyr “Idalgo” og forventer at kælve ca. 15/10.

Egne notater/notes:

TRIBELL (HEROS MN)
KJELDGÅRD ALABAMA
56399-0328

Akkedal Limousine

Bøgely Limousine

Nu 15 homozygotisk pollede dyr…
Nogle skal sælges

Pollede og horned avlsdyr sælges.
Kom og Kik

Kontakt:
Ejner Jeppesen
Åsvej 3
7700 Thisted
Tlf.:4032 4899

Kontakt:
Tommy Jessing
Ålundvej 10, 6650 Brørup
Tlf. 5124 1772
E-mail: t.jessing@hotmail.com
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Dyrevelfærd betaler sig
Med Emily strømaskiner er det nemt og hurtigt at fordele strøelsen. Du udnytter halmen
bedre og hygiejnen er i top for både dyr og
mennesker.

Emily Sigma bigballespreder
• Stor spredebrede – op til 15 meter
• Kan drejes hydraulisk 260°
• Automatisk regulering af indføring
• Kræver 70 l olie/min.
Vi tilbyder flere modeller.
Ring og forhør om
alternativerne

Egne notater:

Schäffer

- din bedste medarbejder

Minilæssere fra Schäffer er robuste
allround-maskiner til hverdagens mange arbejdsopgaver.
Vi har både produkt- og serviceeksperter, så vi kan både
rådgive og servicere vores kunder.

Vi tror på fair priser
og god service!
MANDAM GAL-CFåtallerkenharver,
liftophængt
en god byttepris
Vi mangler altid brugte minilæssere
til vores kunder.

Salg:
Svenne
Johnny
Hans
Mogens
Stenbro Allé 10 . 6650 Brørup · www.btmc.dk

40 44 30 24
20 45 62 46
31 75 20 24
52 10 11 60

5050

SEPARATOR

Du kan trygt ringe til os!

Endnu en tyr fra Grønbjerg Limousine på vej til sædtapning

Grønbjerg Maximum P
2 pollede tyre fra december 2016 sælges • Løbende salg af avlsdyr
Besøgende altid velkomne efter aftale

Grønbjerg Limousine

v. Keld Jensen
.
Mærskhusvej 4 6830 Nørre Nebel . Tlf. 5120 6532
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12 KLEGVANGGÅRD NIMBUS PP
REGLER OG 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
I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive
en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc.
Købere
Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine
Forening.
Gebyr
Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1400,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber
betaler 500 kr. plus 3 % af budsummen i salær.
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. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365
dage.
På auktionsdagen skal de tilmeldte kvier være minimum 12 måneder og tyre
minimum 12 måneder.
Auktionen afholdes efter gældende regler for omsætning af dyr, så der forbeholdes Force Majeure, hvis det bliver nødvendigt at aflyse auktionen.
Klegvanggård Nimbus PP
Stambogsføring
CarstensenHundyr skal være
Tyre Sælger/Seller:
skal være forældreskabsbestemte og Erik
stambogsførte.
Esbjergvej 61
stambogsførte.

6650 Brørup

Drægtige dyr
Fødselsdato/Date
of Birth:
Drægtige
dyr skal ledsages
af en underskrevet11.05.2017
drægtighedsattest, som er underskrevet
af
en
inseminør
eller
dyrlæge.
CHR-nr./reg.no:
43142-00765
200-dages vægt/weight at 200 days:
380 kg
Sædrettigheder
Sædrettigheder
til sæd, somater365
produceret
365-dages vægt/weight
days: efter
- købet følger som udgangspunkt
med tyren.
S-indeks/Total
merit at
index:
118 til fremtidig sædproduktion,
Såfremt
sælger ønsker
beholde rettighederne
skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren
til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag.
Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening.
ØSTERGÅRD TOR
HØJVANG POLLED KALLE
BOEST FRIDA P
Minimumspris
KLEGVANGGÅRD
NIMBUS
Sælger
skal ved tilmelding
af dyret oplyse krav til minimumspris.
KLEGVANGGÅRD FIGO P
KLEGVANGGÅRD HEKSA P
Ansvar
KLEGVANGGÅRD FABIOLA P
Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers
ansvar.

Kjeldgaard Limousine

Forsikring
Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene.

Avler af Danmarks højest kårede tyr
Transport
Kjeldgaard Ilot (94)
Transport
skal afholdes
af ejer, dvs. sælger betaler transport til auktionen, og
Se mere
på: www.kjeldgaardlimousine.dk
køber/ny ejer betaler hjemtransport. Dansk Limousine Forening er behjælpelig
med hjemtransport.
Kontakt:

Kirsten og Lise Kjeldgaard Levinsen

Eksport afGlovdalvej
dyr
2, 9550 Mariager
Køber betaler salær ogTlf.:
transport
som8966
ved salg inden for Danmark.
2461
Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring,

LMO PRÆSENTERER KATALOG NR. 12

veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale
Egne notater: i udlandet.
transport fra karantænestalden til bestemmelsessted
Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald.
Dyr der ikke sælges
Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr.
For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter
auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport
efter samme vilkår som ved handel på auktionen.
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
Klegvanggård
NimbusVoldgiften
PP er auktionens
homozygotiske
polderefter
at afsige kendelsen.
fastsætter eneste
i sin kendelse,
hvem der skal
lededetyr.
Han erdereterrigtig
godt med
produkt
af, hvor langt
pollede avl
udrede
udgifter,
forbundet
den pågældende
sagsden
behandling.
I
den er
forbindelse
tages
samtidig
hensyn
til,
hvem
der
taber
sagen
helt
eller
delvis.
kommet i DK, hvor brug af stærke danske hornede tyre er krydset
Denmed
afsagte
kendelse
afgørog
sagen
endeligt
og kanmed
således
ikke indbringes
forlang
de
pollede
topdyr
til sidst
er endt
Nimbus
PP. Tyren er
ordinære
domstole.
og dyb, elegant kropsbygning set fra siden. Han har en stærk overlinje,

god lænd og kam. Muskuløse lår, med en god dybde, middel bredt
kryds med let hældning. Lemmerne er fine, meget paralelle og velstillede.
Han bliver en stor og tung homozygotisk pollet tyr, med meget høje
indekser både for tilvækst og fødsel, på henholdsvis 121 og 107.
Skal besætningen gøres pollet er det her den homozygotiske tyr skal
købes.
Egne notater/notes:

Gjern Limousine
Aktiv avlsbesætning
Avlsdyr sælges
Atle avlet i besætningen

Kontakt:
Ejvind K. Svejstrup
Trehøjevej 1, 8883 Gjern
Tlf.: 2990 5459
E-mail: gjern.limousine@gmail.com
29
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FRILAND
LIMOUSINE
5 stærke grunde
til at producere
5 stærke grunde til at producere ®
FRILAND
LIMOUSINE
®
FRILAND LIMOUSINE
®

Egne notater:

Konceptproduktion anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
God økonomi i produktionen
Ca. 1.000 kalve
omsat under
konceptetBeskyttelse
Konceptproduktion
anbefalet
af Dyrenes
Stabil afsætning
God økonomi
i produktionen
Gennemsnitlig tillæg på 4,22 kr/kg i regnskabsåret 2016/2017

Ca. 1.000 kalve omsat under konceptet
Stabil afsætning
Konceptproduktion
anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
Gennemsnitlig tillæg God
på 4,22
kr/kg ii produktionen
regnskabsåret 2016/2017
økonomi
Friland A/S. Tulipvej 1. 8940 Randers SV. Tlf. 8919 2760. frilandinfo@friland.dk. www.friland.dk

Ca. 1.000 kalve omsat under konceptet
Stabil afsætning
Gennemsnitlig tillæg på 4,22 kr/kg i regnskabsåret 2016/2017
Friland A/S. Tulipvej 1. 8940 Randers SV. Tlf. 8919 2760. frilandinfo@friland.dk. www.friland.dk

Friland A/S. Tulipvej 1. 8940 Randers SV. Tlf. 8919 2760. frilandinfo@friland.dk. www.friland.dk
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13 SVENDSHØJ LEA
REGLER OG 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
I forbindelse med godkendelse af dyre til auktionen skal sælger underskrive
en skriftlig aftale om minimumspris, sædrettigheder, drægtighed, betalingsforhold etc.
Købere
Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Limousine
Forening.
Gebyr
Sælger betaler et tilmeldingsgebyr på kr. 1400,- inkl. fotografering pr. dyr. Køber
betaler 500 kr. plus 3 % af budsummen i salær.
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. Alle dyr skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365
dage.
På auktionsdagen skal de tilmeldte kvier være minimum 12 måneder og tyre
minimum 12 måneder.
Auktionen afholdes efter gældende regler for omsætning af dyr, så der forbeholdes Force Majeure, hvis det bliver nødvendigt at aflyse auktionen.
Svendshøj Lea
Stambogsføring
ØstergårdHundyr
Jensenskal være
Tyre Sælger/Seller:
skal være forældreskabsbestemte og Jørgen
stambogsførte.
Svendshøjvej 3
stambogsførte.

7830 Vinderup

Drægtige dyr
Fødselsdato/Date
of Birth:
Drægtige
dyr skal ledsages
af en underskrevet04.09.2015
drægtighedsattest, som er underskrevet
af
en
inseminør
eller
dyrlæge.
CHR-nr./reg.no:
57270-00351
200-dages vægt/weight at 200 days:
312 kg
Sædrettigheder
Sædrettigheder
til sæd, somater365
produceret
365-dages vægt/weight
days: efter
471købet
kg følger som udgangspunkt
med tyren.
S-indeks/Total
merit at
index:
94 til fremtidig sædproduktion,
Såfremt
sælger ønsker
beholde rettighederne
skal det skriftligt meddeles auktionsledelsen samtidig med tilmelding af tyren
til auktionen. Desuden skal det fremgå af købsaftalen, som køberen underskriver umiddelbart efter hammerslag.
Tyre, der er godkendt til Dansk Limousine Forenings avlsprogram, må ikke sædtappes igen uden aftale med Dansk Limousine Forening.
REMIX
CAMEOS
VALSEUSE
Minimumspris
SVENDSHØJ
LEA af dyret oplyse krav til minimumspris.
Sælger
skal ved tilmelding
URVILLE
SVENDSHØJ GABY
Ansvar
CABINE - BEN
Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er det købers
ansvar.

Hübschmann Limousine

Forsikring
Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene.

Pollede & hornede dyr med stamtavle

Transport
Transport skal afholdes af ejer,Kontakt:
dvs. sælger betaler transport til auktionen, og
køber/ny ejer betaler hjemtransport.
Dansk Limousine Forening er behjælpelig
Lars B. Hübschmann
med hjemtransport. Lyngslet 11, Bodum

6200 Aabenraa
Eksport af dyr
Mob. 2085 7781
Køber betaler salær
og transport
som ved salg inden for Danmark.
E-mail:
lars@hubschmann.eu

Køber betaler alle omkostninger til karantæne, opstaldning, pasning, fodring,

ORLA HANSEN PRÆSENTERER KATALOG NR.

veterinære omkostninger. Køber har selv ansvaret for at arrangere og betale
Egne notater: i udlandet.
transport fra karantænestalden til bestemmelsessted
Dansk limousine forening kan være behjælpelig med at anvise en karantænestald.
Dyr der ikke sælges
Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr.
For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktionsstedet efter
auktionen inden hjemtransport, betaler køber og sælger gebyr og transport
efter samme vilkår som ved handel på auktionen.
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
Lea er
en kviekendelsen.
af mixtype.
derefter
at afsige
Voldgiften fastsætter i sin kendelse, hvem der skal
Hundeerudgifter,
en meget
kvie, med
goddendybde,
en rigtigsags
godbehandling.
kødsætning
udrede
dertung
er forbundet
med
pågældende
I
den iforbindelse
tages
samtidig
hensyn
til,
hvem
der
taber
sagen
helt
eller
delvis.
ryg, kryds og lår.
DenLea
afsagte
kendelse
sagen
endeligt og kan således
ikke indbringes
for desig
er efter
den afgør
franske
insemineringstyr
tyr Cameos,
som har vist
ordinære
domstole.
at gøre det rigtig godt via en fuld afprøvning i det franske avlssystem

- mousour.
Moderen Gaby er efter Cabine Ben, en ko der er importeret fra Frankrig.
Stamtavlen indeholder 7 franske insemineringstyre, ganske imponerende.
Lea er konstateret drægtig ved “Østergård Flamme”, med kælvning ca.
18/8.
En spændende drægtig kvie, der her udbydes tilsalg.
Egne notater/notes:

Stenbjerg og Vinding
Limousine

Salg af foldtyre
efter franske og danske insemineringstyre
Kontakt:
Erling Petersen og Jens Thaysen
Tlf.: 6134 9699 eller 2012 8399
Besøgende altid velkomne
31
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Tryg Landbrug – mere
end bare forsikring
Egne notater:

Landbrugsforsikringer hos os giver dig mere end
bare forsikring.
Du får:
• Årligt forsikringstjek.
• Tryghedsgaranti, hvis du glemmer at opdatere
landbrugets forsikringer.
• Netbankforsikring på op til 5 mio. kr. med i
tyveridækning.
• Attraktive priser på tiltag, der kan hjælpe
med at undgå skader.
• Med forsikringer i Tryg er du medlem af
TryghedsGruppen og kan få bonus, som
typisk er 8 %.
Vil du vide mere?
Vores lokale landbrugs-specialister er klar til at rådgive dig.
Ring: 87 25 92 10
E-mail: tryg-landbrug@tryg.dk

32

14 ENGKJÆR NAVARRE P
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Engkjær navarre p
Sælger/Seller:

Jan W Poulsen
Læborgvej 66
6650 Brørup

Fødselsdato/Date of Birth:

02.01.2017
45213-00998
397 kg
636 kg
104

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

AKKEDAL JARL PP
ENGKJÆR NAVARRE P
ENGKJÆR HOPE

GARGARINE

Engkjær Navarre P er en polled tyr af mixtype.
Han er i besidelse af et rigtig godt eksteriør, fine lemmer og ekstrem
god kødsætning i ryg og lår. Krydset er velformet og meget kødfuld,
god dybde i lår og krop. En fornem og eksteriør stærk tyr.
I hans stamtavle er der meget fransk top genetik fra tyre som Coluche,
Graham Samson og Exquis. Top fransk genetik, krydret med det pollede gen fra Mateo, giver en top pollet tyr i Navarre P.
Navarre P er muligheden for at købe en tyr med det pollede gen og
samtidig få en kødfuld og eksteriørstærk tyr, der vil kunne sætte sit
stempel i avlen.

Egne notater/notes:

AKKEDAL POLLED ESMERALDE
FAIR PLAY
ENGKJÆR BAMSON

Løserup Limousine

Økologisk aktiv avlsbesætning
Avlsdyr sælges efter:
Jyderup Hannibal (P), Randers Gigolo,
Løserupgård Kivadage
Kontakt:
Jakob og Hans Kjeld Hansen
Tlf.: 2044 9721
Mail: loserupgaard@jubii.dk

Risvang Limousine
Løbende salg af avlsdyr
Besøgende altid velkomne
Kontakt:
Bent Svenning Jessen
Risgårdvej 1, Gjerndrup
6650 Brørup
Tlf.: 2043 0678
E-mail: risvang@gmail.com
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15 RANDERS MØ

TRYG PRÆSENTERER KATALOG NR. 15

Egne notater:

Randers Mø
Sælger/Seller:

Freddie Christiansen
Kalhavevej 3
8940 Randers SV

Fødselsdato/Date of Birth:

14.12.2016
64149-0494
298 kg
111

CHR-nr./reg.no:
200-dages vægt/weight at 200 days:
365-dages vægt/weight at 365 days:
S-indeks/Total merit index:

EDEN
RANDERS MØ
RANDERS KIWI

VOLTIGE MN

Mø er en mix til avlstype kvie. Hun er stor og lang kvie, ryggen er stærk,
krydset er velformet og kødfuldt. Lemmerne er fine og velstillede.
Her er chancen for at erhverne en kvie efter avlsmatadoren Eden, som
har avlet en lang række hundyr af enestående kvalitet. Hundyr efter
Eden har vundet bedste afkomstgruppe på Landsskuet 3 år i træk.
Moderen Kiwi er efter 2 top eksteriør dyr, Randers Giggolo har været
fløj på landsskuet, hans moder er stammoder til en stor del af Randers
Limousine. Mormor Såhøj Brunhild, har også været udstillet med top
resultat, hun var en meget stor ko der har avlet rigtig mange gode dyr.
Stamtavlen er en perlerække af velafprøvede franske toptyre, bla. Voltige MN, Marquis RRe, Ecu, Lancelot, Heros Bis, Bastion, Prodige mm.
En meget spændende kvie som vil udvikle sig til at blive en stor og
meget eksteriørstærk ko.
Egne notater/notes:

UBEDA
RANDERS GIGGOLO
SÅHØJ BRUNHILD

Halvæble Limousine
Avlstyre sælges
2 avlstyre p.t. i afprøvning på Aalestrup
Halvæble Nobell og Halvæble Nielsen
Meget rolige dyr med høj tilvækst
Kontakt:
Inger 5040 3789 / Niels 2325 9889
Limousiner skal være lyse og lækre
34

www.dansklimousine.dk

Dansk Limousine Forening takker både købere og sælgere
fra Avlsdyrsauktionen 2017
Sælgere
Mogens Johansen
Lindegården Limousine v/ AP Kragh Madsen
Randers Limousine v/ Fredie Christiansen
Risvang Limousine v/Bent Svenning Jessen
Sønderlund Limousine v/ Jens Mølgaard
Købere
Granly Limousine v/Bent Schultz Kloster
Sønderlund Limousine v/ Jens Mølgaard
Borre Limousine v/Rasmus Rasmussen
Jan Henriksen • Bo Bolding Kristensen

Samme høje kvalitet hver gang
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