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AvlsdyrAuktion

Dansk Limousine Forening
www. dansklimousine. dk

21. marts 2020 kl. 13. 00
Museet Sønderskov

Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup
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VELKOMMEN TIL DANSK LIMOUSINE FORENINGS AVLSDYRSAUKTION

Limousine-Boden

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

Limousine-boden
Kresten Vinde Nielsen

Jungetvej 37,  Selde, 7870 Roslev 
Tlf. 97596297 • Mobil: 60 49 74 00 • Email: kvn@dansklimousine.dk

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

Grøn regnjakke
Kr. 325,00
Fåes i str. small-XXL
Igen på lager i alle str.

Strikhue

Kr. 100,00

Obligatoriske Limousine veste 
m/logo på lomme og ryg.

Voksen str.  kr. 825,-
Børnestr.  kr. 575,- 
Prisen er incl gårdnavn på ryg 
+ lomme.

1 stk. kogebog
1 stk. krus
1 stk. mulepose med lang hank

KUN  kr. 120,00

SPECIALTILBUD KUN 
PÅ AUKTIONSDAGEN

Sort soft-shell
dame- eller herrejakke
Kr. 499,00
Fåes i str. small-XXL

Kreatur målebånd

Kr. 100,00

SPECIALTILBUD KUN 
PÅ AUKTIONSDAGEN

Det er med stor glæde at Dansk Limousine Forening kan byde velkommen til 
den årlige limousineauktion, hvor limousiner af den bedste kvalitet vil blive 
solgt. 
Årets auktion afholdes lørdag d. 21. marts kl. 13. 00 ved Sønderskov Slot nær 
Brørup. 

Der skal lyde en stor tak til de firmaer og besætninger, som støtter limou-
sineauktionen ved at annoncere her i auktionskataloget. Det er jeres bidrag, 
der gør det muligt at gennemføre arrangementet. Mange tak alle sammen. 
Vi håber at se en masse medlemmer samt arrangementets sponsorer til en vel-
lykket auktion. 

 

PROGRAM ELITEDYRSAUKTIONEN 21. MARTS 2020
Sønderskovgårdvej 2, 6650 Brørup

Kl. 10. 00 Dørene åbnes  
Se de klargjorte dyr, og få svar på evt. spørgsmål om dyrene og 
auktionen fra auktionsudvalgets medlemmer 
Mød bestyrelsesmedlemmer og avlsudvalgsmedlemmer 
Mød nogle af auktionens sponsorer i sponsorstandene  
Køb limousineartikler i Limousineboden 
Køb øl, vand, pølser m. brød samt kaffe i madboderne

Kl. 13. 00 Auktionen starter  
– 15 katalognumre skal under hammeren

Kl. 14. 30 Salg af øl, vand, pølser m. brød samt kaffe og kage 

Kl. 16. 30 Madboderne lukker

Kl. 18. 30 Fællesspisning / auktionsfest  
for hjælpere og tilmeldte  
(maks. 50 personer)

Pris: 
Kr. 150 kr. + drikkevarer 

Tilmelding:
Kontakt Susanne Grundvad Jessen på telefon eller SMS på 2113 6850  
hvis du vil deltage i spisning / fest

orlahansen.dk

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.

TRIVSEL UDE OG INDE

Orla Hansen A/S · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.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. 

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

Købere
Auktionen er åben for alle købere, uanset medlemskab af Dansk Lim-
ousine 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 race-
middel. De skal være trækvante og lette at håndtere. På auktionsda-
gen, skal alle dyr som udgangspunkt være 10 mdr. Dog kan auktion-
sudvalget 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. 

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

Drægtige dyr
Drægtige dyr skal ledsages af en underskrevet drægtighedsattest, 
som er underskrevet af en inseminør eller dyrlæge. 

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. 

Minimumspris
Sælger skal ved tilmelding af dyret oplyse krav til minimumspris. 

Ansvar
Ansvaret for dyrene ligger hos sælger indtil hammerslag. Herefter er 
det købers ansvar. 

Forsikring
Dansk Limousine Forening har ikke tegnet forsikring på dyrene. 

Transport
Transporten arrangeres af auktionsudvalget og udgiften hertil faktur-
eres 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 ar-
rangere og betale transport fra karantænestalden til bestemmelsesst-
ed 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 at gå op til 60 dage efter hammerslag. 

Dyr der ikke sælges
Sælger betaler transport til og fra auktionen samt tilmeldingsgebyr. 
For dyr der ikke opnår salg på auktionen, men sælges på auktions-
stedet 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 ret-
skreds. 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 in-
den 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 ind-
bringes for de ordinære domstole. 

Dyrevelfærd betaler sig
Med Emily strømaskiner er det nemt og hur-
tigt at fordele strøelsen. Du udnytter halmen 
bedre og hygiejnen er i top for både dyr og 
mennesker. 

Stenbro Allé 10 . 6650 Brørup · www.btmc.dk

SEPARATOR

Salg:
Svenne 40 44 30 24
Johnny 20 45 62 46
Hans 31 75 20 24  
Mogens  52 10 11 60 
Du kan trygt ringe til os!

MANDAM GAL-C tallerkenharver, liftophængt

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.

Emily Sigma bigballespreder
• Stor spredebrede – op til 15 meter
• Kan drejes hydraulisk 260°
• Automatisk regulering af indføring 
• Kræver 70 l olie/min.

Vi tror på fair priser 
og god service!

Vi tilbyder flere modeller.
Ring og forhør om  
alternativerne

5050

Få en god byttepris
Vi mangler altid brugte minilæssere  

til vores kunder.

NOVAMIN AMMEKO

Ring til os på 
telefon 88 87 52 00

Eller læs mere
på vilomix.dk

Forsyner dine dyr med vitaminer og mineraler. Med naturlig E-vitamin, organisk kobber 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

Mathias Andreasen
M: 2443 3328
maan@vilomix.dk
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25 KØER OG FULDTIDSARBEJDE
Læs i denne artikel om en af køberne på sidste års avlsdyrsauktion – 
den stilfærdige og målrettede Christian Brøchner, der har et travlt liv 
med familie, arbejde og en produktionsbesætning med 25 moderdyr. 

Af Susanne Brandt

Sydvest for Christiansfeld bor 44 årige Christian Brøchner på slægtsgården 
Mariesminde. Christian overtog gården i 2004 efter sin far Andreas Brøchner, 
som grundlagde gårdens limousinebesætning midt i 70’erne. 

Travl hverdag
Christian driver i alt 33 hektar, hvoraf de 13 hektar er tilforpagtede. Der er tale 
om god agerjord, som primært dyrkes med hvede, byg og raps. 
Landbruget drives ved siden af et fuldtidsarbejde – i mange år arbejdede 
Christian på en nærliggende minkfarm, men nu er det hos entreprenørvirk-
somheden Aarsleff. 
Som far til tre døtre på hhv. 9, 11 og 13 år, der bor hos deres far i en 7 / 7 
ordning, er der også en del at se til. På gården kan man også møde Christians 
kæreste, Lone, der har to børn og bor i Kolding. 

Favorable aftaler om græs og græsning
Ud af de 33 hektar, som Christian driver, er det kun nogle få hektar tæt ved 
ejendommen, som af praktiske årsager er udlagt i græs. Limousinerne græss-
er i sommerhalvåret på engarealer hos to forskellige lodsejere i nærområdet. 
Dette så en gruppe af Dansk Limousine Forenings medlemmer ved selvsyn, 

da der i august 2019 var besætningsbesøg / grillaften hos Christian Brøchner. 
Wrap og hø til besætningen hentes i Svanemosen, som ligger sydvest for 
Kolding, og som hører under Skov- og Naturstyrelsen. Græsset er ”gratis”, 
men Christian skal selvfølgelig selv bjærge det. Christian har egen rundballe-
presser og vogn, men lejer maskinstation til at få græsset slået af og wrappet. 

Fokus på omkostningerne
Christian Brøchner har fokus på at holde både foderudgifter og andre om-
kostninger nede. Grovfoderet, som skaffes via forskellige græsningsaftaler, 
bidrager væsentligt til en positiv økonomi. Den valsede byg er hjemmelavet, 
og som proteintilskud anvendes soya, som skaffes via en særlig bytte-/fæl-
lesindkøbsaftale med en anden landmand. 
Penge på afhorning af dyr vil den omkostningsbevidste Christian heller ikke 
bruge. Derfor satser han på pollede avlstyre, ligesom alle de hundyr, som 
tillægges i besætningen, også er pollede. 

Flere tyre i besætningen
Det er mange år siden at der sidst er insemineret i besætningen. Det er deri-
mod nøje udvalgte avlstyre, som sørger for reproduktionen på Mariesminde. 
Som regel er der to avlstyre ad gangen i besætningen. I vinterhalvåret går den 
primære avlstyr ved køerne, som tilstræbes at kælve i perioden fra midten af 
november til maj. Om sommeren er køerne normalt delt i to flokke, som så har 
hver sin avlstyr hos sig til at ”følge op”. 
Strategien er at benytte en avlstyr i cirka tre år, hvorefter den sælges eller 
eventuelt byttes med anden avlstyr. 

Samme høje kvalitet hver gang

KALVEFODER 
tilpasset DINE ønsker

... grundlagt i 1905

Produceret på egen fabrik - sælges løst, BB og sække
Ring 75 19 00 54 – og hør nærmere

De første kalve efter auktionstyren Odin kommer snart
I 2019 stod Christian Brøchner overfor at skulle have en ny avl-
styr. I sin jagt på en ny tyr valgte han at tage til Dansk Limou-
sine Forenings avlsdyrsauktion sidst i marts. Christian kendte 
auktionerne fra tidligere besøg, men havde dog ikke handlet 
på auktion før. Særligt én af sidste års udbudte tyre tiltalte 
ham. Det var tyren Halvæble Polled Odin, som Christian havde 
forelsket sig i – en kødfuld tyr efter franske Idalgo PP. 
Ikke kun på billedet i auktionskataloget så Odin godt ud – det 
gjorde den også i virkeligheden, hvor den var i konkurrence 
med otte andre tyre. Så Christian var ikke i tvivl om, at det var 
den tyr, som han ville gå efter. Hammerslaget blev på 25. 000 
kroner, hvilket ifølge Christian var et rimeligt beløb. 
Christian Brøchner fremhæver, at det var en rigtig god og tryg 
oplevelse at købe dyr på auktionen. Derfor anbefaler Chris-
tian også andre, der måtte mangle ny avlstyr i besætningen, 
at gøre det samme. Helt sikkert er det, at Christian er parat 
til endnu en auktionshandel næste gang behovet for en ny 
avlstyr er til stede. 
De første kalve efter tyren Odin ventes naturligvis med stor 
spænding. I skrivende stund er der ikke noget at berette om 
Odins afkom, men spørg selv Christian hvis du møder ham på 
dette års auktion, hvor han med stor sandsynlighed vil være 
at finde blandt publikum. 
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XXXX PRÆSENTERER KATALOG NR. 1

Egne notater/notes:

TOPDANMARK PRÆSENTERER KATALOG NR. 1

Sælger/Seller:  Granly Limousine  
v/Bent S Kloster 
Granlyvej 2 
6500 Vojens

Fødselsdato/Date of Birth: 18. 06. 2012 (45 kg)

CHR-nr. /reg. no: 53121-01411

200-dages vægt/weight at 200 days: 327 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 520 kg

S-indeks/Total merit index: 109

Granly Holly P er en stor polled avlsko med et yderst velformet 
kryds og generelt store rammer. Hun har en stærk overlinje og en 
god kropsdybde, der kendetegner en ko med generelt rigtig meget 
volume. Hendes lemmer er fine, med en kåring på 87 og et ek-
steriørindeks på hele 123 indikerer til fulde en yderst præsentabel 
polled ko. 
Afstamningen er sammensat af topavl fra Frankrig og Danmark: 
Festin og Parisien fra Frankrig, og det pollede gen fra Klegvanggård 
Uranus P fuldender en komplet polled avlsko. Holly P er tilmed 
drægtig med den franske toptyr Hermes RRE VS med forventet 
kælvning medio maj 2020. En polled stjerne kan være på vej. 

Granly Holly P

GRANLY HOLLY P1

Vi servicerer ca. 150 robotter i Danmark, der-
udover har vi mange skrabeanlæg,  
gardiner, foderskubbere og meget andet.  

Vi er et lille firma, der kender vores kunder 
og deres behov.

Farm montage med døgnservice!

Service og reparation af produkter i Stalden

n
y
h
e
d

Står du og skal bruge akut reparation af produkter i stalden? Så er vi de rigtige  
at ringe til. Vi har døgnservice, så vi altid kan stå klar til at hjælpe dig!

Vi kan tilbyde serVice af:
•	Skraberobot

•	Skrabeanlæg

•	Fodeskubber

•	Kobørste

•	Gardiner	i	kostald

•	Madrasser

•	Gummigulv	i	kostald

•	 Samt	meget	mere

alt i skrabeanlæg

stort udvalg i produkter

Find os på
facebook® FORHÅNDSBUD ELLER BUD OVER TELEFON

Dansk Limousine Forenings medlemmer og andre interesserede opfordres til at 
sætte alt ind for at komme til Sønderskov Slot, når foreningens spændende og 
traditionsrige avlsdyrsauktion løber af stablen. 
Skulle du være interesseret i at købe et eller flere af auktionsdyrene, men være 
forhindret i at være fysisk til stede under auktionen, så kan det alligevel lade sig 
gøre at købe. 
Auktionsudvalget vil være behjælpelig 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 in-
ternt imellem undertegnede og den købende part. Kontakt Tommy for information. 
Det er også muligt at have telefonisk kontakt med en udvalgt person fra auk-
tionsvalget 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 man kan dermed selv bestemme, 
hvornår der skal bydes. 
Kontakt: Tommy Jessing - Tlf: 5124 1772 - mail: t. jessing@hotmail. com

GRANLY HOLLY P

KALKENBJERG P CARINA

LØSERUPGÅRD RUSKIN

KALKENBJERG ALEXANDRA P

RYDE REMBRANDT

ARON (PARISIEN/UTAH)

LØSERUPGÅRD AMBRENDT
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Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:Egne notater:

Egne notater/notes:

SØHØJLANDETS REGNSKABSKONTOR PRÆSENTERER KATALOG NR. 2

SKOVLUND OLE PP

 SLIFSSØ HERO P 

SKOVLUND GESA P-ET

SLIFSSØ CHLOE

NAFTALINE

ENGKJAER POLLED SILAS

TIGRIS

Sælger/Seller:  Skovlund Limousine  
v/Søren Paulsen 
Skovlundvej 10 
6520 Toftlund

Fødselsdato/Date of Birth: 09. 04. 2018 (43 kg)

CHR-nr. /reg. no: 51431-00760

200-dages vægt/weight at 200 days: 326 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 603 kg
S-indeks/Total merit index: 104

Skovlund Ole PP er en homozygotisk polled tyr af stor mixtype med 
dybe lår, fine lemmer samt god kødsætning i både kam og lænd. 
Krydset er for en homozygotisk polled tyr rigtig velformet og ret 
korrekt. Ole PP bliver en stor tyr. 2 års vægten er i nærheden af 
1000 kg. Afstamningen er spændende. Moderen Gesa er en fransk 
embryon. På fars side finder vi Uranus importeret fra GAEC Lagra-
feuil og Alcapone, der er far til 2 danske sædtyre. Skal der være fuld 
fokus på at komme hurtigt frem med den pollede avl, er tyren Ole 
PP et seriøst bud. Alt afkom efter ham vil være polled. Samtidig 
besidder han så mange kvaliteter, at han vil komme til at bidrage 
positivt til avlen. 

Skovlund Ole PP

SKOVLUND OLE PP2

INVENTAR/FANGEFOLD M.M. UNDER HAMMEREN
10 styks nye 3 meters letvægtsgitre fra inventarfirmaet Orla Hansen 
opstilles ved auktionen, så de dels danner adskillelse til publikum, 
dels danner den ring, som dyrene skal præsenteres i under selve 
auktionen. 
Disse meget anvendelige gitre sælges til højstbydende efter endt 
brug. Gitrene kan f. eks. bruges til diverse midlertidige afspær-

ringer, til drivgang og til fangefold. Kort sagt til formål, som kan 
lette din tilværelse, når dyr skal drives, flyttes eller fanges. 
Så husk den store trailer, eller tilsvarende, hvis du går efter gitrene. 
Dimensioner ifølge www. orlahansen. dk:
Længde: 3 meter – højde: 1,6 meter – vægt: 43 kilo. 
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Det har du helt sikkert. Vi ved nemlig, hvor meget du passer på dit kvæg.  
Os behøver du til gengæld ikke tale med hver dag – vi holder styr på dine  
forsikringer. Men har du lyst, kan du møde os på avlsdyrsauktionen til en god 
snak om vores aftale med Dansk Limousine Forening. 

Du er også velkommen til at ringe til os på 44 74 71 22.

Vi passer på det, der betyder mest.

Har du talt med din limousine i dag?
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Egne notater/notes:

STALDMÆGLERNE PRÆSENTERER KATALOG NR. 3

LINDEGÅRDEN P POLLE

ØSTERGÅRD NOVA P 11

RANDERS MEDINA

ØSTERGÅRD POLL IDA

RANDERS INTERLIM

HUMLEGÅRDEN KILJON P157

EDEN (FRA)

Sælger/Seller:  Allan og Peter Kragh Madsen 
GL. Landevej 10 
8940 Randers SV

Fødselsdato/Date of Birth: 01. 03. 2019 (43 kg)

CHR-nr. /reg. no: 89195-00161

200-dages vægt/weight at 200 days: 334 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: –

S-indeks/Total merit index: –

Lindegården P Polle er en polled tyr af mixtype. 
Hans ryg er lang og stærk med rigtig god kødsætning i både kam 
og lænd. Lemmerne er fine og velstillede. Krydset er for en polled 
tyr velformet. Polle er “lys og lækker” med et enestående godt 
racepræg. Moderen Medina er tillagt på Eden, der har gjort det 
enestående i Danmark. Ude i 3. led finder vi tyre som Østergård 
Flamme, Ultrabo og Fiston, som alle har gjort det godt i avlen. 
Faderen Nova P er en meget sikker kvietyr, lige som morfar Eden. 
Derfor må der med ret stor sikkerhed forventes, at Polle giver små 
fødselsvægte. Lindegården P Polle er en spændende tyr, som vil 
komme til at sætte sit præg på avlen. 

Lindegården P Polle

LINDEGÅRDEN P POLLE3

GRANLY LIMOUSINE
Limousiner for hele familien

Løbende salg 
af avlsdyr!

GRANLY LIMOUSINE
Granlyvej 2 . 6500 Vojens . 4031 1786 . Følg os på facebook

Besøgende 
altid velkommen

GRANLY LIMOUSINE
Limousiner for hele familien

Løbende salg 
af avlsdyr!

GRANLY LIMOUSINE
Granlyvej 2 . 6500 Vojens . 4031 1786 . Følg os på facebook

PÅ AVLSDYRSAUKTIONEN
VI SÆLGER KATALOG NR. 1

STALDKAMERA UNDER HAMMEREN
På avlsdyrsauktionen bliver der afholdt en auktion over 
2 x 1 staldkamera fra Jysk IT. 
Værdi pr. stk. 1495,- + moms. 
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VEJRUP ANDEL PRÆSENTERER KATALOG NR. 4

SLÅGÅRD NEWTON P

ENGKJAER GET IT

SLÅGÅRD POLLED IBIS

VIOLETTE (FRA)

SLÅGÅRD GYVEL

AEDE (FRA)

VESTERHAAB DAVID P

Sælger/Seller:  Slågård Limousine  
v/Jens Borup 
Vestre Maltvej 16 
6600 Vejen

Fødselsdato/Date of Birth: 23. 01. 2017 (50 kg)

CHR-nr. /reg. no: 77793-00357

200-dages vægt/weight at 200 days: 365 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 626 kg

S-indeks/Total merit index: 122

Slågård Newton P er en polled tyr med en sikker afstamning. Posi-
tive og høje tal på alle parametre giver et S-indeks på hele 123. 
Han er en ret korrekt tyr med et velformet kryds samt en lang 
kødsat ryg og rigtig fine lemmer. Tyren har fin kropsvolume. New-
ton P er efter Engkjaer Get It, som bare har avlet helt fantastisk 
i Danmark. Han har lette fødsler, god tilvækst og avler nu også 
spændende hundyr. De første kalve efter Newton P er allerede født, 
alle let og uden problemer. Tyren her kan gøre en positiv forskel i 
mange besætninger: Det pollede gen, lette fødsler, stærk afstamn-
ing og en alder, der gør ham klar til en større flok køer. Efterspørges 
dette, er Slågård Newton P et godt og sikkert valg. 

Slågård Newton P

SLÅGÅRD NEWTON P4

• Konceptet er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

• God økonomi.

• Stabil afsætning.

• Gennemsnitlig tillæg på i regnskabsår 2017/2018, 2,15 DKK/KG

+ efterbetaling fra Danish Crown + Kødkvægtilllæg på 1 kr. aktuelt.

• Friland kødkvæg er et koncept der består af  renrace kvæg fra Limousine, 

Hereford, Angus, Simme   taler samt krydsningsdyr.

Læs mere på friland.dk/leverandoerinfo/friland-koedkvaeg/ eller kontakt 

Danish Crown Beef Ejerservice Holsted tlf. 8919 2590.

Bliv leverandør  
til Friland Kødkvæg

Friland A/S. Tulipvej 1. 8940 Randers SV. Tlf.: 8919 2760. frilandinfo@friland.dk. www.friland.dk

FRILAND
Kødkvæg

• Konceptet er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

• God økonomi.

• Stabil afsætning.

• Gennemsnitlig tillæg på i regnskabsår 2017/2018, 2,15 DKK/KG

+ efterbetaling fra Danish Crown + Kødkvægtilllæg på 1 kr. aktuelt.

• Friland kødkvæg er et koncept der består af  renrace kvæg fra Limousine, 

Hereford, Angus, Simme   taler samt krydsningsdyr.

Læs mere på friland.dk/leverandoerinfo/friland-koedkvaeg/ eller kontakt 

Danish Crown Beef Ejerservice Holsted tlf. 8919 2590.

Bliv leverandør  
til Friland Kødkvæg

Friland A/S. Tulipvej 1. 8940 Randers SV. Tlf.: 8919 2760. frilandinfo@friland.dk. www.friland.dk

FRILAND
Kødkvæg

LIMOUSINE-KALENDER FOR 2020
Dansk Limousine Forening fortsætter i 2020 med at udgive  
en onlinekalender med påførte datoer for vigtige møder og 
foreningsarrangementer samt dyrskuer. 

Du kan til enhver tid tjekke og evt. udprinte den aktuelle  
kalender fra forsiden af foreningens hjemmeside. 
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HORNSHYLD KØBMANDSGÅRD PRÆSENTERER KATALOG NR. 5

DAMGAARD OLETTE P

GABIN MN

BORRE ES P

BICHE (FRA)

TRONSØ POLL. CINDY

DANDY (FRA)

ØSTERGAARD TOR

Sælger/Seller:  Damgaard Limousine 
v/fam. Laursen 
Bjerrevej 403 
7130 Juelsminde

Fødselsdato/Date of Birth: 19. 10. 2018 (52 kg)

CHR-nr. /reg. no: 22293-00196

200-dages vægt/weight at 200 days: 305 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 425 kg

S-indeks/Total merit index: 103

Damgaard Olette P er en rigtig elegant og komplet polled mix/
avlstype kvie. 
Hun er i besiddelse af et langt velformet kryds, en lang kødsat ryg 
og en stærk overlinje. Hun har fine velstillede lemmer og et godt 
racepræg, virkelig et stærkt polled individ. Olette P har et solidt 
stamtræ med en flot sammensætning af danske og franske toptyre. 
Gabin MN og Østergaard Tor repræsenterer mulighederne for en 
top avlsko med udstillingspotentiale. Moderen Borre Es P er lige-
ledes købt på en avlsdyrauktion. Her er muligheden for at erhverve 
sig en polled kvie med en interessant og spændende fremtid. 

Damgaard Olette P

DAMGAARD OLETTE P5

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

På auktion ! 
Hammel Lanaud  

1392 kg 166 cm 
Har været udstillet  

Lang, lys og lækker !  
 Lige til at trække på Dyrskue  

Fransk tyr Maestro 

Avlsdyr sælges  
Efter /løbet ved 

 Maestro  
Akkedal Jarl PP 

Hammel Lanaud 
Bøgely Mister 

Gabin & Appart 

Salg af avlsdyr
• Salg af foldtyre med stærk eksteriør efter fransk og danske insemineringstyre
• Salg af løbe- og kælvekvier af super kvalitet og temperament

Avlsmål i besætningen:
• Roligt temperament
• Pollethed
• Gode hunlige egenskaber (Mælk, Kælvningsevne)
• Eksteriør  

Vi har lige nu tyre efter Engy, Gabin og Grønbjerg Maximum.

–––––
Besøgende 

altid 
velkommen

–––––

Stenbjerg og Vinding Limousine

Følg os på facebook! ”Stenbjerg Limousine”
Kontakt: Jens Thaysen, tlf. 2012 8399  

Log ind med dit medlems login og opret 
dine dyr. Der er plads til stambogsblad, 
beskrivelse og evt. billeder. 
Dyret bliver på salgslisten i 2 måneder 
efter oprettelsen. Husk at markere, når 
dyret er blevet solgt. 

Kun medlemmer af Dansk Limousine 
Forening kan indrykke dyr på salgslis-
ten. Det koster 100 kr. for et dyr og 50 
kr. for hvert af de følgende dyr, der bliver 
tilmeldt samtidig. 

Hjælp til at oprette dyr eller til login fås 
ved henvendelse til webmaster på web-
master@dansklimousine. dk eller på tlf. 
: 2872 0712 

 SALGSLISTEN 
Brug Dansk Limousine Forenings salgsliste på www. dansklimousine. dk
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ORLA HANSEN PRÆSENTERER KATALOG NR. 6

GRØNBJERG ODIN P

GAGARINE (FRA)

GRØNBJERG KALUA

VADROUILLE (FRA)

GRØNBJERG EVELYN

MATEO (DEU)

ØSTERGAARD FLAMME

Sælger/Seller:  Grønbjerg Limousine  
v/Martin Aalykke Jensen 
Mærskhusvej 4 
6830 Nørre Nebel

Fødselsdato/Date of Birth: 10. 11. 2018 (44 kg)

CHR-nr. /reg. no: 58010-01412

200-dages vægt/weight at 200 days: 377 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 617 kg

S-indeks/Total merit index: 114

Grønbjerg Odin P er en polled tyr med en stærk afstamning samt et eks-
tremt godt og roligt temperament. Han er lang med rigtig god kødsæt-
ning i ryg, lænd og kam samt et velformet kryds med dybe og kødfulde 
lår. Han har fine og velstillede lemmer med rigtig fin racepræg og er lys 
i farven. Den fransk importerede pollede tyr Gagarine er faren. Det er en 
tyr, der har avlet ekstremt godt i Danmark, hvor der er solgt rigtig mange 
avlstyre med netop ham i stamtræet, bl. a. sædtyren Grønbjerg Maxi-
mum. I generne finder man franske toptyre som Vagabond, Alcapone og 
Haricot samt den danske Østergaard Flamme. En polled tyr med en sik-
ker afstamning, et rigtig godt temperament og alderen til at komme til 
en god flok køer. Grønbjerg Odin P er et godt valg til din besætning. 

Grønbjerg Odin P

GRØNBJERG ODIN P6 Støjsvag minilæsser med kræfter nok til det hele!

Sjælland: 5965 6037 - Industrivej 17, 4534 Hørve
Jylland: 8695 7522 - Århusvej 12, 8670 Låsby

www.avant.dk 
Se alt udstyr på hjemmesiden:

Kom forbi vores 3500m2 showroom i Låsby
Nordeuropas største showroom med nye og brugte minilæssere

8 Maskin-serier
+260 redskaber

• Ingen emission overhovedet
• Lave driftsomkostninger
• Minimalt støjniveau

op til 6 timers drift på 1 times opladning!

Elektrisk minilæsser 
med lithium-ion batteri

Nørreskov Bakke 28 

8600 Silkeborg

Tlf. 8682 1666

www.shlrk.dk

Specialister i landbrug med rådgivning i øjenhøjde
- et konkurrencedygtigt alternativ i privat regi!

Uafhængigt, fremsynet og enkelt

• Generationsskifte & Dødsboer

• Ejendomshandler

• Strategirådgivning & Gårdråd

• Planteavlsrådgivning

• Miljø- & Tilskudsansøgninger

• Regnskab & Revision

• Bogføring & Budgetter

• Løn & Socialjura

• Skat & Finansiering

• Driftsregnskaber & -analyser
ÅRETS 

NYHED:

”SR – FarmerIT*”

Landmandens 

digitale kontor!
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Akkedal Limousine
90 % af vores limousiner

er nu homozygotisk pollede

Kontakt:
Ejner Jeppesen

Åsvej 3
7700 Thisted

Tlf. : 4032 4899

Bremmerholm Limousine
Økologiske avlsdyr sælges
Såvel pollede som hornede

Kontakt:
Boje Vognstrup

Margrethenborgvej 12, Veerst
6600 Vejen

Tlf. : 4044 1155



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 besætnin-
ger, hvor man i generationer har drevet limousine avl.  Vi går ofte andre veje end mængden da vi ikke 
udvælger vores genetik efter computerprogrammer, men ud fra de erfaringer vi har fået gennem årtiers 
tæt kontakt til de førende franske limousine avlere. 
Vore avlsmål er lette kælvninger, moderegenskaber, tilvækst og dyr med et stærkt eksteriør.
 Vi præsenterer her tyre som anvendes i sæsonen 2020

AFKOM EFTER OVENSTÅENDE TYRE SÆLGES
ENGTOFTEGÅRD LIMOUSINE

v/ Anders Lange • Engtoftevej 5 • 8544 Mørke, Tlf. 24 81 65 59
LINDEGÅRDEN LIMOUSINE

v/ Allan & 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. 60 19 53 17

www.birkelylimousine.dk

MAGNUM
Avler GAEC  Pimpin

ABOT MN

SYMPHONIE
HARDI

MAGNUM
BEKE RJ

TARTINE
DESIRE

Magnum var 1. valg hos Gaec Pimpin. Besætningen består af ca. 250 køer. Vi forventer os 
meget af ham, hans stamtavle er en kombination af en meget stærk kofamilie i Pimpin 
besætningen og på faders side Abot Mn, som er insemineringstyr i Frankrig. Han udmærker 
sig ved at være en tyr af mixtype, bredt og velformet kryds, meget finlemmet og velgående.
Magnum avler dyr af mixtype, meget stærkt eksteriør på både hun- og handyr.

MAMOUTH
Avler GAEC  Pimpin

DENBRIZ MN

CAVALIERRE
HIPPODROME RJ

MAMOUTH
COWBOY

AHIVE
FLUNY

Mamouth er også indkøbt i besætningen Gaec Pimpin. Her er der også tale om en tyr med 
en stamtavle dybt forankret i en stærk kofamilie, men med en ny afstamning fra faderen 
Hippodrome RJ, som har flere toptyre i sin afstamning. Tyren er af mix til avlstype, stor, lang, 
med et bredt og velformet kryds. Mamouth avler dyr af stor mixtype. Afkommet er lyse dyr, 
specielt hundyrene er af top kvalitet. Afkommet udmærker sig med meget høj tilvækst.

OULALA
Avler Chastanet

DIABOLO Z

EXPERTE
IODA

OULALA
ECUYER RR VS

ANTILOPE RRE
IMPALA RR

Oulala er importeret fra avleren Chastanet, en af Frankrigs ældste Limousine besætninger.
Besætningens avlsmål er dyr med høj tilvækst og høj mælkeydelse. Hundyrene er alle store køer mix 
til avlstype. Oulala´s stamtavle er et overflødighedshorn af topdyr. Faderen Ioda er tillagt hos avleren 
GAEC Launey i Bretagne. Ioda avler tilvækst, størrelse, længde, elegance/finesse og et roligt tempe-
rament. En toptyr vi længe har ønsket en søn efter. Moderen Impala RR, er tillagt på tyren Ecuyer RR 
vs, som er kendt for at avle hundyr af høj kvalitet, bl.a. høj mælkeydelse. Bull partners har aldrig haft 
en tyr med en stamtavle som Oulala´s. Den er enestående og vi forventer os meget af ham.

+ TILVÆKST 
+ STØRRELSE

+ MÆLK

+ TILVÆKST
+ STØRRELSE
+ KÆLVNING

+ MÆLKEYDELSE

+ TILVÆKST 
+ STØRRELSE
+ KÆLVNING

VI HAR GENOMISK TEST PÅ VORE TYRE
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BØGELY POMPEI P

RISVANG NOAH P

SLOTHS ELVIRA

BIRKELY HENRIETTA (EDEN FRA)

SLOTHS BELLA

AKKEDAL JARL PP (GARAINE FRA)

KLEGVANGGAARD URANUS P

Sælger/Seller:  Bøgely Limousine  
v/Tommy Jessing 
Ålundvej 10 
6650 Brørup

Fødselsdato/Date of Birth: 14. 03. 2019 (50 kg)

CHR-nr. /reg. no: 89593-03868

200-dages vægt/weight at 200 days: 407 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: –

S-indeks/Total merit index: 114

Bøgely Pompei P er en polled mix/avlstype tyr med en rigtig stærk 
kødsætning. 
Han er i besiddelse af et yderst velformet kryds samt brede og 
dybe, kødfulde lår. Hans ryg er stærk med en god overlinje og en 
bred kam. 
Stamtræet er stærkt  med en vifte af avlsmatadorer. Faderen Noah 
P er et produkt af to ekstremt succesfulde importerede avlstyre fra 
Frankrig: Eden og Gagarine. På morsiden har Bøgely Pompei P en 
rigtig sikker avlslinje, masser af mælk, lette kælvninger og tilvækst 
- et vækst indeks på hele 126. Bøgely Pompei P er et godt valg af 
en polled tyr med stærke og sikre avlslinjer i sit stamtræ. 

Bøgely Pompei P

VILOMIX PRÆSENTERER KATALOG NR. 7BØGELY POMPEI P7Damgaard Limousine
Limousiner med godt temperament, kødfylde og selvhjulpne kælvninger

Ovenstående gruppe er familie til auktionskvien Damgaard Philadelphia: 
hhv. bedstemors søster, moster og mor

Damgaard Nanna: Ærespræmie på Landsskuet 2019. 
Halvsøster til auktionskvien Damgaard Olette 

Damgaard Lotus – ærespræmie på Landsskuet 2016. 
Moster til auktionskvien Damgaard Philadelphia 

På avlsdyrauktionen 2020 sælger vi to 
af vores bedste unge kvier! 
De er fra to af de bedste grene i besætningen: 
ærespræmier og en insemineringstyr 
er at finde i familierne 

Både pollede og hornede avlsdyr sælges løbende efter bl.a. Echec, Gabin og 
Dieunordic. Vi udstiller på Horsens dyrskue, Landsskuet og Kødkvægsskuet.  

Kig forbi: www.damgaardlimousine.dk -  www.facebook.com/damgaardlimousine 

Jette & Karsten Laursen - Bjerrevej 403, 7130 Juelsminde - tlf. 51354259 - jetteogkarsten@hotmail.com 

NY TOFTUM LIMOUSINE
Der er spændende kvier og tyre efter Imperial, Hammel Japon, Engy, og Bananier.

Alle kalve i 2020 er efter Hammel Japon.

Mogens Johansen - Toftumvej 9, 7760 Hurup Thy - tlf. 51 74 54 17 - toftumvej9@hotmail.comMogens Johansen - Toftumvej 9, 7760 Hurup Thy - tlf. 51 74 54 17 - toftumvej9@hotmail.com

BESØGENDE 
ALTID 
VELKOMNE

Grunnet Limousine
Besøgende altid velkomne efter aftale eller

Besøg os på www. grunnetlimousine. dk 

Kontakt:
Søren Grunnet

Elkjærhøjevej 10, 7190 Billund
Tlf. : 2346 6821

E-mail. sg@dansklimousine. dk

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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DOVERODDE ORIANE

KÆRSGAARDS IMPERIAL

KLOSTER LYKKE

KÆRSGAARDS CASABLANCA

KLOSTER IZA (ULYS MN)

LANCELOT (FRA)

BAVARDAGE (FRA)

Sælger/Seller:  Ny Toftum Limousine 
v/Mogens Johansen 
Toftumvej 9 
7760 Hurup Thy

Fødselsdato/Date of Birth: 03. 05. 2018 (48 kg)

CHR-nr. /reg. no: 115032-00082

200-dages vægt/weight at 200 days: 347 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 464 kg

S-indeks/Total merit index: 118

Doverodde Oriane er en fantastisk avls/mixtype kvie med en yderst spæn-
dende fremtid. Hun er i besiddelse af et velformet og korrekt kryds, ryggen er 
lang med en stærk og kødsat overlinje. Hun er elegant, har fine og velstillede 
lemmer med et flot racepræg til den lyse side. Afstamningen er helt en-
estående med en pallette af internationale toptyre, rene avlsmatadorer, høje 
kåringer og flotte indekser. Oriane er en kvie, som har mulighederne for at 
blive en fantastisk avlsko med udstillingspotentiale - eksteriør indeks på hele 
125. Kvien er desuden drægtig med Hammel Japon, en tyr der har avlet flere 
dyrskuevindere, bl. a. Bøgely Mister, dobbelt Interbreed vinder på Landssk-
uet. Doverodde Oriane er et virkeligt spændende bud på din nye fremtidige 
avlsko, hvor der tilmed er mulighed for at få en stjerne født til din besætning. 

Doverodde Oriane

DOVERODDE ORIANE FARM MONTAGE PRÆSENTERER KATALOG NR. 88

SÆDSALG
Grønbjerg Limousine

GRØNBJERG MAXIMUM P

GRØNBJERG DALTON

Fremragende produktionsegen-
skaber. Indekset for vækst ligger 
så højt som 130 og slagteform 
på 118. 

Daglige tilvækst:  2.164 gram/
daglig tilvækst.

Kødareal: 89,4 

Kåring:  88. 

Pris pr. sæddose:  kr. 269,-

Sæd efter GRØNBJERG 
MAXIMUM P kan købes  
ved henvendelse til  
Viking eller Keld på  
tlf. 5120 6532 

GRØNBJERG HUGOE       

Daglig tilvækst 2414 gram

GRØNBJERG LIMOUSINE
MARTIN AALYKKE JENSEN   I   TLF: 2141 8555   I   AALYKKE_89@HOTMAIL.COM

NY
POLLED
SÆDTYR

 FFF:MOSKITO

 FF: MATEO PP  FFM:CITA

 F: GAGARINE

 FM: VADROUILLE  FMF: HARICOT

 FMM: PERVENCHE

 MAXIMUM

MFF: KLARLUND OSVAL

 MF: KARENSMINDE VILLIAM MFM: KARENSMINDE TANIZIA

 M: BOMSIGÅRD BESSY

 MM: NORMA  MMF: BOEST KLEMENT

 MMM: GERDA

STAMTAVLE

10 AVLSK
ØER SÆ

LGES 

Bøgely Limousine
Afkom efter Bøgely Mister og Borre Flica sælges

Kom og kig

Kontakt:
Tommy Jessing

Ålundvej 10, 6650 Brørup
Tlf. : 5124 1772

E-mail: t. jessing@hotmail. com

Løserup Limousine
Økologisk avlsbesætning

Pollede og hornede avlsdyr til salg

Kontakt:
Jakob og Hans Kjeld Hansen

Tlf. : 2044 9721
E-mail: loserupgaard@jubii. dk
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KROGENS IDEAL

RISVANG GIOVANNI

KJELDGAARD FLOWER

RISVANG ROSA

HAMMEL KIRSTEN

AEDE (FRA)

LØSERUPGÅRD AMBRENDT

Krogens Ideal

Krogens Ideal er en racetypisk, kødfuld limousineko med en høj kåring 
og et ekstremt højt eksteriørindeks på hele 126. Hun har et velformet 
og langt kryds, en stærk overlinje, utrolig god bredde i lænd og kam 
og god kødsætning i ryggen. Hendes afstamning er sikker med rene 
individualister: Tyre som Aede, Lancelot og Løserupgård Ambrendt 
samt fantastiske avlskøer fra Hammel Limousine indikerer en sikker 
avlsko. Koen har ved siden en spændende tyrekalv, født d. 25. januar. 
Kalven er efter foldtyren Grunnet Nougat, en tyr efter den franske tyr 
Gabin MN og moderen er en embryon avlsko importeret fra Frankrig 
- altså et dyr med rene avlsstjerner i stamtræet. Krogens Ideal med 
Krogens Romeo er et spændende køb for fremtiden. 

Sælger/Seller:  Krogens Limousine  
v/Simon T. Smidt 
Tivekrogen 9 
5863 Ferritslev

Fødselsdato/Date of Birth: 19. 08. 2013 (43 kg)

CHR-nr. /reg. no: 60387-01088

200-dages vægt/weight at 200 days: 264 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 456 kg

S-indeks/Total merit index: 107

BRØRUP MASKINCENTER PRÆSENTERER KATALOG NR. 9KROGENS IDEAL9

BØGELY MISTER
2 x INTERBREED VINDER, LANDSSSKUET

BORRE FLICA
3 x BEDSTE LIMOUSINE KO, LANDSSKUET

Bøgely Limousine
v/Tommy Jessing

Tlf.: 51241772  – t.jessing@hotmail.com

Vi glæder os til dit besøg

Afkom i 2020 efter: Bøgely Mister, Risvang Noah P, Lord PP, Appart MN & Brezil MN

Har du interessen i Limousineavl – produktionsdyr eller dyr der kan udstilles:
Kontakt Bøgely Limousine for en snak og et besøg.

10-ÅRS JUBILÆUM MED VORES FANTASTISKE LIMOUSINER
Bøgely – når kun det bedste er godt nok! 

På Bøgely avler vi seriøst efter eksteriørstærke dyr, med god størrelse og avlsdyr der  
kan klare reproduktion nemt og problemfrit – de skal klare kunne klare sig naturligt!

Pollede og hornede avlsdyr sælges 
løbende, efter racens absolut bedste 
genetik.

Ko materialet er hos Bøgely Limousine 
helt i top.

Vi deltager i 2020 for tiende år i træk på 
landsskuet, hvor vi har haft  
enestående resultater og fantastiske 
sociale stunder – vi ses til sommer.

VI SES PÅ
LANDSSKUET

2020

Bøgely Limousine

BØGELY LIMOUSINE
5 x BEDSTE BESÆTNINGSGRUPPE, LANDSSKUET

Stenbjerg og  
Vinding Limousine

Salg af avlstyre 
efter franske og danske insemineringstyre

Kontakt:
Erling Petersen og Jens Thaysen
Tlf. : 6134 9699 eller 2012 8399

Besøgende altid velkomne

Hübschmann Limousine
Pollede & hornede dyr med stamtavle

Kontakt:
Lars B. Hübschmann
Lyngslet 11, Bodum

6200 Aabenraa 
Mob. 2085 7781

E-mail: lars@hubschmann. eu
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Elmely Pontus P

ELMELY PONTUS P

ELMELY MATHILDE

STONE (FRA)

ELMELY JUTLANDIA

MATEO PP (DEU)

GRØNBJERG HOKKE

MOSEGÅRDENS KATO P-ET

Sælger/Seller:  Elmely Limousine  
v/Allan Lorentzen  
Stillundvej 24 
6621 Gesten

Fødselsdato/Date of Birth: 05. 02. 2019 (41 kg)

CHR-nr. /reg. no: 38238-00300

200-dages vægt/weight at 200 days: 355 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 657 kg

S-indeks/Total merit index: 107

Elmely Pontus P er en fantastisk polled mix/kødtype tyr. Han er i besid-
delse af et yderst velformet kryds, fantastisk kødsætning i ryg og lår,  
en stærk overlinje med en bred kam. Lemmerne er fine og velstillede. 
Afstamningen er yderst kompetent. Mosegårdens Kato P er en embryon 
kalv efter en rigtig stor fransk avlsko. Denne tyr har avlet helt fantastisk 
i Danmark, bl. a. emner til denne auktion og individafprøvede toptyre. 
Farfaren Mateo PP er en tyr, der har flyttet det pollede gen meget i hele 
den internationale limousine avl. Moderen Elmely Mathilde er en ung 
avlstype ko med store rammer og en spændende fremtid. Hun var sam-
men med Pontus P udstillet på Landsskuet 2019. Elmely Pontus P er et 
godt bud til din besætning, en komplet og kødfuld avlstyr. 

AVANT DANMARK PRÆSENTERER KATALOG NR. 10ELMELY PONTUS P10

Gjern Limousine
Ejvind K. Svejstrup, Trehøjevej 1, 8883 Gjern, Tlf. 2990 5459, gjern.limousine@gmail.com

Atle avlet i besætningen

Aktiv
avlsbesætning

Besøgende
velkommen
efter aftale

Flere af køerne havde en ryglængde på 100 cm eller der omkring ved sidste 
kåring i marts måned. Det er ca. 10 cm mere end gennemsnittet.

AVLSDYR 
SÆLGES

Krogens Limousine
 AVLSMÅL: Godt temperament, store eksteriør stærke dyr med gode moder egenskaber som mælk og kælvning.

Krogens Limousine v/Simon Thaysen Smidt
Ørbækvej 966 · 5863 Ferritslev Fyn
Tlf:2792 2922 · Mail: simonsmidt@live.dk

Besøgende er altid velkomne! Besøgende er altid velkomne! 

Vi sælger katalog nr. 9
KROGENS IDEAL
på Dansk Limousine Forenings avlsdyrauktion 

Nyland Limousine
Avlsdyr sælges løbende

Kontakt:
Carsten Nyland

Overbyvej 4
7130 Juelsminde

Tlf. : 2616 0966
E-mail: nyland@nypost. dk

Karensminde Limousine
Avlsdyr sælges

Kontakt:
Søren Hedegaard Jensen

Rødsandvej 1
6863 Ansager
Tlf. : 23688910

E-mail: karensminde@jensen. mail. dk
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GJERN PARSA P

RISVANG NEMO P

GJERN HELIA

RISVANG JAMILLA P

GJERN FLORA

HAMMEL JAPON

VEJLMOSE DIJON

Sælger/Seller:  Ejvind Kjøge Svejstrup 
Trehøjevej 1 
8883 Gjern

Fødselsdato/Date of Birth: 20. 04. 19 (48 kg)

CHR-nr. /reg. no: 64149-00548

200-dages vægt/weight at 200 days: 317 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: – 

S-indeks/Total merit index: 110

Gjern Parsa P er en polled tyr af mixtype. Hans ryg er lang og stærk 
og med rigtig god kødsætning i både kam og lænd. Krydset er vel-
formet med god bredde, for en polled tyr endda rigtig god. 
Hans stamtavle er på farmors side den landskendte Egon P, der 
giver det pollede gen. De øvrige gener kommer alle efter det bed-
ste fra racens hjemland. 
Hammel Japon stammer tilbage på Aede fra GAEC Rouches, Ve-
jlmose Dijon er tillagt på Vittel fra Emanuel Zerger. Gjern Flora er 
tillagt på Adrian fra Chastanet, alle topbesætninger i  Frankrig. 
Køberen af Gjern Parsa P får en polled tyr med en meget stærk 
stamtavle og kødet de rigtige steder. 

ORLA HANSEN PRÆSENTERER KATALOG NR. 11

Gjern Parsa P

GJERN PARSA P11

Resdal Limousine
Avl af pollede limousiner

Salg af avlsdyr
Besøgende altid velkomne

Kontakt:
Birte & Svend Riis Nielsen

Resdal Bakke 52, 8600 Silkeborg
Tlf. : 8685 5586 / 21651602
E-mail: bsresdal@mail. dk

Nygaard Limousine
Salg af avlsdyr – pollede og hornede

Afkom efter Østergaard Tor, Damgaard King
og Grønbjerg P Maximum sælges

Kontakt:
Poul Nygaard

Toftegaard
Brorfeldevej 6, 4350 Ugerløse

Tlf. : 5918 8300 / 2012 3503

  Køb innredning

  i Danmark og

   spar penge 

Vi har leveret til mange landmænd 
skal du være den næste 

Vi tilbyder alt indenfor I-Mek
til store som små fjøs

108 br. x 164 

Dobbelt armaturer med LED RØR i 150 cm. 
  Med 6 års garnti - KUN 150 kr. Pr. Stk 

Dobbelt LED armaturer 150 cm. - KUN 225 kr. Pr. Stk 

-Armaturet modtages gennemfortrådet med 2,5 kvadrat ledning monteret i basen.
-Base og cover er fremstillet i slagfast polycarbonat
-Rustfrie stålclips
-Kan leveres i enkel eller dobbelt rør i 120 eller 150 cm. 

Denne UFO High Bay er det nyeste indenfor High Bay. 
Med et forbrug på kun 120w kan man nu opnå hele 15.600 Lumen.
UFOen er til at dæmpe, slukke og tænde alt efter ønske 
UFO leveres med den anerkendte Meanwell driver
UFOen fås i en model med sensor  som vi tillader os at kalde intelligent lysstyring.

LED UFO 120 W. - KUN 1475 kr. Pr. Stk 

  Køb innredning

  i Danmark og

   spar penge 

Møt os på Dyrskuen
stand C208

Ring eller send en e-mail - for et uforpligtende tilbud - +45 76 60 00 03Info@staldmaeglerne.dk

Møt os på Dyrskuen
stand C208

Kontakt os for et uforpligtende tilbud  +45 76 60 00 03Info@staldmaeglerne.dk

WWW.STALDMAEGLERNE.DK

DAIRY SCRATCHY 575 kr. pr. stk.
- Ingen brug af elektricitet
- Ingen vedligehold.
- Stimulerer blodcirkulatione
- Nedsættes koens stressniveau
- Beskytter væg og forhindre skader

Læskur    5,25x5 m. 16.995 kr.
Kalvehus 3x4,5 m.   15.500 kr.

Kalvehus 5,25x5 m. 23.900 kr .

Læskur og kalvehuse

Møt os på Dyrskuen
stand C208

Ring eller send en e-mail - for et uforpligtende tilbud - +45 76 60 00 03Info@staldmaeglerne.dk

Møt os på Dyrskuen
stand C208

Kontakt os for et uforpligtende tilbud  +45 76 60 00 03Info@staldmaeglerne.dk

WWW.STALDMAEGLERNE.DK

Kalveskjul 2 m. 
6500 kr. incl. løbegård 

Foderhæk 2x2 m.
6700 kr.  

4-rørslåger, justerbare

1-2 m.       41 kg.        1130 kr.
2-3 m.       57 kg.        1190 kr.
3-4 m.       73 kg.        1440 kr.
4-5 m.       92 kg.        1795 kr. 

Rørdiam: 60,3x3,2 mm. - Teleskop:48,3x3,0 mm.

 Længde     Vægt Pris

115 cm.

   1 m.      1 plads,      29 kg.          934 kr.
1,6 m.      2 pladser     54 kg.         1360 kr.  
   2 m.      3 pladser     58 kg.       1795 kr.  
   3 m.      4 pladser    85 kg.        2630 kr.  
3,4 m.      5 pladser    97 kg.       3040 kr.
   4 m.      5 pladser   120 kg.        3260 kr.  
   4 m.      6 pladser   129 kg.       3550 kr.   
   4 m.      7 pladser   142 kg.       3680 kr.   

Længde   Pladser     Vægt           Pris

Stort lager i staldinventar
Til Danmarks bedste priser 
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DAMGAARD PHILADELPHIA

ENGY (FRA)

DAMGAARD MILLE

CEDILLE (FRA)

GRUNNET HIPPIE (ACCENT MN)

ULTRABO MN (FRA)

VOILIER MN (FRA)

Sælger/Seller:  Damgaard Limousine 
v/Fam Laursen 
Bjerrevej 403 
7130 Juelsminde

Fødselsdato/Date of Birth: 29. 05. 2019 (51 kg)

CHR-nr. /reg. no: 22293-00202

200-dages vægt/weight at 200 days: 309 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: – 

S-indeks/Total merit index: 107

Damgaard Philadelphia er en yderst spændende avlskvie med stort 
udstillingspotentiale, ikke mindst for den kommende sommer. 
Hun er en mixtype kvie med et yderst velformet og kødfuldt kryds. 
Hun har dybe brede lår, en ideel overlinje med en stærk ryg, lænd 
og kam. Stamtræet er besat af rene franske toptyre. Engy, Ultrabo 
MN, Voilier MN og Accent MN er alle tyre, der bidrager positivt på 
virkelig mange parametre. Den franske avlsmatadorko Norvege, 
som også er til Brezil MN gør kvien her til noget unikt. Desuden har 
afkom af disse tyre været bredt repræsenteret på de danske dyrsk-
uer de seneste år. Philadelphia er en enestående mulighed for et 
erhverve en kommende topko, der tilmed har udstillingspotentiale. 

Damgaard Philadelphia

VEJRUP ANDEL PRÆSENTERER KATALOG NR. 12DAMGAARD PHILADELPHIA12

Kvisgård Limousine 

Pollede avlsdyr sælges  

Kontakt:
Per Lauritsen

Kvisgårdvej 7, Fabjerg
7620 Lemvig

Tlf. :  2617 4680

Åhøjgård Limousine
Aktiv avlsbesætning / avlsdyr sælges 

 Kontakt:
Arne Brandstrup

Flaskevejen 2
4270 Høng

Tlf. : 5885 2351 / 2154 6333
E-mail: arne_brandstrup@mail. dk

Dit private grovvareselskab
- tradition for en god handel…
•	 Grovvarer,	foder	og	råvarer
•	 Mineraler,	mælkeerstatninger	m.m.
•	 Gødning,	sædekorn	og	græsfrø
•	 Køb	af	dit	korn
•	 Energi	og	olie
•	 Skadedyrssikring
•	 Økologi

NØRREGADE 28, 8783 HORNSYLD • 7568 7300
POST@HK-HORNSYLD.DK • WWW.HK-HORNSYLD.DK

Vi glæder os til at se dig
på Agro Nord 2020

Kristoffer	Nielsen
Mobil	2527	7380

Michael	Mortensen
Mobil	2527	7384

Elmer	Krusborg
Mobil	2527	7364

Kig indenfor
- der er kaffe og
rundstykker...

Egne notater/notes:

VEJRUP ANDEL PRÆSENTERER KATALOG NR. 12

Damgaard Philadelphia
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VINDING PILO P14 XXXX PRÆSENTERER KATALOG NR. 1

Vinding Pilo P

Egne notater/notes:

Vinding Pilo P er en stor polled mixtype tyr med et meget stærkt 
stamtræ. Han er lang med et godt og velformet kryds. Rigtig god 
kødsætning og fine parallelle lemmer. 

Pilo P har en pallette af stærke avlstyre i sit stamtræ: Lord PP, Ryde 
Uranos P, Ulys MN og Paradis. Morsiden er en avlsmæssig gevinst: 
Mormoren Kloster Elita er en ko der har avlet godt. Denne afstamn-
ing har avlet rigtig mange eftertragtede avlsdyr i Danmark, bl. a. er 
Kloster Ilka købt på en tidligere afholdt avlsdyrauktion. En elegant 
polled avlstyr med et stærkt stamtræ udbydes her til salg. 

Sælger/Seller:  Vinding Limousine 
v/Erling Petersen 
Burgårdevej 44 
8654 Bryrup

Fødselsdato/Date of Birth: 10. 02. 2019 (49 kg)

CHR-nr. /reg. no: 25402-00988

200-dages vægt/weight at 200 days: 346 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 633 kg 

S-indeks/Total merit index: 98

VINDING PILO P

LORD PP

KLOSTER ILKA

BOREE (FRA)

KLOSTER ELITE (PARADIS)

GROGNARD (FRA)

ULYS MN

TOPDANMARK PRÆSENTERER KATALOG NR. 14

HAMMEL LANAUD

HAMMEL CALVADOS

SÅHØJ CAMMILLA

HAMMEL OLGA

LØSERUPGÅRD ROLIMAR

VERMOUTH

KJELDGÅRD TYR

Sælger/Seller:  Jan Winum Poulsen 
Læborgvej 66 
6650 Brørup

Fødselsdato/Date of Birth: 03. 11. 2015 (50 kg)

CHR-nr. /reg. no: 64467-00962

200-dages vægt/weight at 200 days: 385 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 621 kg

S-indeks/Total merit index: 99

Hammel Lanaud er en tyr af stor mix til avlstype. Her har vi virkelig top-
eksteriør. Ekstrem længde i ryg, stærk overlinie, et velformet kryds samt 
fine og meget velstillede lemmer. Denne tyr kan tåle alle de superlativer 
man kan finde på. Der er her tale om en voksen tyr, som er et oplagt emne 
til kommende dyrskuer.
Hos Engkjær Limousine går der en gruppe kvier efter Lanaud, som alle er 
meget eksteriørstærke med god størrelse og længde.  
Stamtavlen er et udtryk for avl efter absolut topkvalitet. Faderen Hammel 
Calvados har vundet alt, hvad der er værd at vinde. Han er kåret med 92 p. 
Moderen Cammilla er efter Kjeldgård Tyr, som også har sat sit aftryk på av-
len ved at være far til en lang række topdyr. Ved købet af Lanaud erhverver 
køber sig en tyr, der virkelig vil kunne løfte eksteriøret i enhver besætning.

Hammel Lanaud

FRILAND PRÆSENTERER KATALOG NR. 13HAMMEL LANAUD13

Balløjgårdens Limousine
Aktiv avlsbesætning

Dyr efter danske og franske insemineringstyre

Kontakt:
Susanne Brandt

Balløjvej 2, Kolsnap, 6500 Vojens
Tlf. : 2449 8354 

www. balloejgaarden. dk

Elmely Limousine
Salg af meget kødprægede, pollede tyre efter 

Elmely Napolion PP

Kontakt:
Allan Lorentzen

Stilundvej 24
6621 Gesten

Tlf. : 5174 2726

Ryde Limousine
Gode avlsdyr sælges

Besøgende altid velkomne

Kontakt:
Familien Bøge

V. Trabjergvej 10
7830 Vinderup
Tlf. : 2161 3409

Baunebo Limousine
Salg af avlsdyr 

Kontakt:
Jane Kofod

Grevinge Bakker 7
4571 Grevinge
Tlf. : 2872 0712 

www. baunebolimousine. dk
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SKOVLUND NALO P 

JACADIT (FRA)

SKOVLUND HEIDI P

DUCHESSE

STORGÅRD ABONDANCE

DIEUNORDIC (FRA)

SKOVLUND ELIOT P

Sælger/Seller:  Skovlund Limousine 
v/Søren Paulsen 
Skovlundvej 10 
6520 Toftlund

Fødselsdato/Date of Birth: 01. 12. 17 (53 kg)

CHR-nr. /reg. no: 51431-00750

200-dages vægt/weight at 200 days: 332 kg

365-dages vægt/weight at 365 days: 597 kg

S-indeks/Total merit index: 101

Skovlund Nalo P er en  polled tyr af  mixtype. Her har vi en meget spæn-
dende polled tyr. Både kam og lænd er med rigtig god bredde, krydset er 
yderst velformet med god kødsætning, samlet set en meget eksteriørstærk 
tyr. Nalos stamtavle består af meget stærke blodlinier. Det pollede gen er 
Åberg genetik, som ligger ude i 3. led. Derudover finder vi tyre som Ramses 
2 og Paradis på mors side. Faren Jacadit er importeret fra avleren GAEC Sou-
vignet, der har en topbesætning i det sydøstlige Frankrig. Jacadit er tillagt 
på insemineringstyren Dienordic og udstillingskoen Duchesse. Jacadit har 
gjort det rigtig godt i avlen, og han blev næstbedste ældre tyr på Lands-
skuet i 2019. Køberen af Nalo P får stærke blodlinier samlet i en polled tyr. 
En enestående mulighed for at få et kæmpe løft til avlen. 

Skovlund Nalo P 

JYSK IT PRÆSENTERER KATALOG NR. 15SKOVLUND NALO P 15

Svendshøj Limousine
Aktiv avlsbesætning

Tyre og kvier med fransk afstamning sælges

Kontakt:
Inge Merete og 

Jørgen Østergaard Jensen
Svendshøjvej 3, Sevel, 7830 Vinderup

Tlf. : 9744 8179 / 4045 8179

Risvang Limousine
Salg af avlsdyr. 

Pollede tyre sælges. 
Besøgende altid velkomne

Kontakt:
Bent Svenning Jessen

Risgårdvej 1, 6650 Brørup
Tlf. 20 43 06 78

Elmely Limousine
Pollede avlsdyr, hvor kødsætning og godt temperament, 

går hånd i hånd med eksteriør stærke dyr.

Altid klar til bestilling og en seriøs limousine snak.
Kontakt Allan Lorentzen – 51 74 27 26

Elmely Napolien PP
Bedste tyr Horsens dyrskue 2018

Elmely Pontus P
Katalog nr 10 på Auktion 2020

Elmely Opera PP
Bedste yngre tyr Landsskuet 2019

Spændende pollede avlsdyr, med nye genetik sælges.

DANSK LIMOUSINE FORENING TAKKER BÅDE  
KØBERE OG SÆLGERE FRA AVLSDYRSAUKTIONEN 2019

SÆLGERE: 
Søren Paulsen
Lars Østergaard
Bent Kloster
Bent S. Jessen
Lars Juellund
Tommy Jessing
Inger & Niels Ejlekær Nielsen
Fredendals Pelsdyrfarm
Rasmus Rasmussen
Peter Kragh Madsen
Freddie Christiansen
Keld Erik Ålykke Jensen

KØBERE: 
Rene Lærke Hansen
Kenn Thygesen
Hans Kjeld Hansen
Simon Smidt
Ræhr Kreaturhandel
Svend Riis Nielsen
Kristian Brøchner
Ræhr Kreaturhandel
Bo Bolding Kristensen
Allan Breaum Larsen
Anders Lange
Poul Hansen
Erik Carstensen
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Landsskuet 2020 - 3.- 5. juli

IMPORTSÆD 
Dansk Limousine Forening har et mindre lager af følgende importtyre, som sælges efter 
først til mølle

POLLEDE TYRE

BEL ORIENT 375 kr.
BEL ORIENT kan man vel kalde ”gammel vin på ny 
flaske” Tyren er af ældre dato og en tyr fra det det fran-
ske afprøvnings system, for både egne, slagte, og hun-
dyrenes brugsegenskaber er testet. BEL ORIENT er efter 
den kendte tyr NEUF som var meget brugt med stor 
tilfredshed i Danmark. På moderens side har vi DAUPHIN, 
som også har været brugt i Danmark. DAUPHIN ligger 
stadig fint på de franske indekser, specielt mælk er stadig 
positiv. BEL ORIENT har vist sit værd i den franske avl som 
god til at lave slagte kalve og senere kommer der også 
fremragende voksne både handyr og hundyr efter ham. 
På dette års nationalskue i Frank-rig, vandt han bedste 
afkom. Afkommet er store dyr med fine lemmer og super 
kødsætning. Vores opfattel-se af ham er at det er en tyr, 
der samler dyrene i helhed som faderen NEUF gjorde.

Samlet indeks 121 Fødsel 97 Tilvækst 108 
Muskelfylde 113 Skeletik 108 
Knogle bygning 103 Mælk 109

JIPSY MN 375 kr. 
JIPSY MN er helt ny sæd tyr, som er positiv på de fleste 
barometre, også på fødsel. JIPSY MN er brugt i en af de 
besætninger Herisson, der er fremad stormende i avlen 
i Frankrig. Faderen er EVEREST RR VS som er fra Launay 
og længere ude i afstamningen finder vi velkendte tyr 
som COLUCHE, TURBOT, BAGGIO. Disse er alle tyre, som 
har bidraget positiv til den Franske avl, specielt i forhold 
til udstillingsdyr. På national skuet i Frankrig i år, var der 
en super fin kvie på auktionen. Kvien var kendetegnet 
med god overlinje og krydsrammer. I avlen ser vi JIPSY 
MN som et af fremtidens håb, som tilmed kan anvendes 
til kvier.

Samlet indeks 133 Fødsel 103 Tilvækst 124 
Muskelfylde 119 Skeletik 123 Knogle bygning 89

NEGUS PP 375 kr
NEGUS PP er en mulighed for at få det pollede gen ind 
i besætningen, da han er homozygotisk polled og der-
for kun avler kalve uden horn. Tyren har tilmed positiv 
indeks for fødsel. De pollede gener kommer fra CN REX 
PP, det er en lidt anden afstamning end hvad vi ellers 
ser. Morfaderen er den kendte MAS DU CLO RRE M, der 
er en tyr, der kan give noget power til det pollede gen. 

NEGUS PP er ungtyr og endnu ikke afprøvet, der er derfor 
ikke offentliggjort indekser på tyren.

JENSUIS PP 375 kr.
JENSUIS PP er en homozygotisk polled tyr fra det franske 
afprøvningssystem. Tyren er efter GUNADARK PO og i 
hans afstamning, finder man flere tyre fra det franske 
sædkatalog igennem årene. Den mest markante er dog 
REMIX, som også er far til NEUF, som de fleste i Frank-
rig og Danmark vil betegne som avlsmatator. JENSUIS 
PP er anvendt til mange dyr i Danmark sidste år og vil 
med stor sikkerhed være positiv for fødsel, tilvækst og 
muskelfylde.

Samlet indeks 117 Fødsel 109 Tilvækst 113 
Muskelfylde 112 Skeletik 98 Mælk 100

NEUF - RRE M
FR 22 9700 4114

REZA RR
FR 24 2443 0026

CASSIS - RR JB

JUNGLE - RR

DAUPHIN - RRE M

NAVETTE - RR

EVEREST - RR VS
FR 12 1009 2025

FIFINE
FR 87 0596 1742

COLUCHE - RJ

VIOLINE - RRE

BAGGIO - RRE VS

BIBINE

GUNADARKPO
FR 12 1009 2025

FIFINE
FR 87 0596 1742

COLUCHE - RJ

VIOLINE - RRE

BAGGIO - RRE VS

BIBINE

CN REX PP
DE 00 0537 864162

DAPACHE
FR 42 4147 3748

CN ROY PS

CN COLA P

MAS DU CLO - RRE M

SAVANE

Bestilling skal ske på

bestilling@dansklimousine.dk



Dansk Limousine Forening takker vores sponsorer
til avlsdyrsauktionen 2020

S t ø t  v o r e s  s p o n s o r e r  -  d e  s t ø t t e r  o s !

orlahansen.dk

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.

TRIVSEL UDE OG INDE

Orla Hansen A/S · Smedesvinget 15 · 6880 Tarm · 97 37 30 33 · www.orlahansen.dk

Samme høje kvalitet hver gang

KALVEFODER 
tilpasset DINE ønsker

... grundlagt i 1905

Produceret på egen fabrik - sælges løst, BB og sække
Ring 75 19 00 54 – og hør nærmere

Dyrevelfærd betaler sig
Med Emily strømaskiner er det nemt og hur-
tigt at fordele strøelsen. Du udnytter halmen 
bedre og hygiejnen er i top for både dyr og 
mennesker. 

Stenbro Allé 10 . 6650 Brørup · www.btmc.dk

SEPARATOR

Salg:
Svenne 40 44 30 24
Johnny 20 45 62 46
Hans 31 75 20 24  
Mogens  52 10 11 60 
Du kan trygt ringe til os!

MANDAM GAL-C tallerkenharver, liftophængt

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.

Emily Sigma bigballespreder
• Stor spredebrede – op til 15 meter
• Kan drejes hydraulisk 260°
• Automatisk regulering af indføring 
• Kræver 70 l olie/min.

Vi tror på fair priser 
og god service!

Vi tilbyder flere modeller.
Ring og forhør om  
alternativerne

5050

Få en god byttepris
Vi mangler altid brugte minilæssere  

til vores kunder.
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Måske er du bekymret for ulve- eller hundebid – eller nogle af de andre ting, som 
er omfattet af vores samlede kødkvægsdækning. Vi kan også dække, hvis en kalv 
dør under kælvning. Og selvrisikoen er lav – kun 607 kr.

Det er derfor meget glædeligt, og helt naturligt, at vi har et samarbejde med 
Dansk Limousine Forening. Ring i dag på 44 74 71 12 og få mere at vide.

Vi passer på det, der betyder mest.

Hvad tænker dit kvæg mon på?

Dit private grovvareselskab
- tradition for en god handel…
•	Grovvarer,	foder	og	råvarer
•	Mineraler,	mælkeerstatninger	m.m.
•	Gødning,	sædekorn	og	græsfrø
•	Køb	af	dit	korn
•	Energi	og	olie
•	Skadedyrssikring
•	Økologi

NØRREGADE 28, 8783 HORNSYLD • 7568 7300
POST@HK-HORNSYLD.DK • WWW.HK-HORNSYLD.DK

Lars	Hansen
Mobil	2527	7386

Kristoffer	Nielsen
Mobil	2527	7380

Thomas	Fynbo
Mobil	2527	7315

Vi glæder os til at se dig
på Agro Nord 2019

Kig indenfor
- der er kaffe ogrundstykker...

Elmer	Krusborg
Mobil	2527	7364
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Nørreskov Bakke 28 

8600 Silkeborg

Tlf. 8682 1666

www.shlrk.dk

Specialister i landbrug med rådgivning i øjenhøjde
- et konkurrencedygtigt alternativ i privat regi!

Uafhængigt, fremsynet og enkelt

• Generationsskifte & Dødsboer

• Ejendomshandler

• Strategirådgivning & Gårdråd

• Planteavlsrådgivning

• Miljø- & Tilskudsansøgninger

• Regnskab & Revision

• Bogføring & Budgetter

• Løn & Socialjura

• Skat & Finansiering

• Driftsregnskaber & -analyser
ÅRETS 

NYHED:

”SR – FarmerIT*”

Landmandens 

digitale kontor!
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Vi servicerer ca. 150 robotter i Danmark, der-
udover har vi mange skrabeanlæg,  
gardiner, foderskubbere og meget andet.  

Vi er et lille firma, der kender vores kunder 
og deres behov.

Farm montage med døgnservice!

Service og reparation af produkter i Stalden
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Står du og skal bruge akut reparation af produkter i stalden? Så er vi de rigtige  
at ringe til. Vi har døgnservice, så vi altid kan stå klar til at hjælpe dig!

Vi kan tilbyde serVice af:
•	Skraberobot

•	Skrabeanlæg

•	Fodeskubber

•	Kobørste

•	Gardiner	i	kostald

•	Madrasser

•	Gummigulv	i	kostald

•	 Samt	meget	mere

alt i skrabeanlæg

stort udvalg i produkter

Find os på
facebook®

+45 76 00 03
www.staldmaeglerne.dk


