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Forkvinden informerer
Det er så sidste gang, jeg skriver på denne
plads, da jeg ikke genopstiller som formand.
Mette Marie har erklæret sig villig til at stille
op til posten og en bedre egnet kan jeg slet
ikke forestille mig. Stor faglig viden, energi
og interesse både for racen og fåreavlens
fremtid. Desuden er en foryngelse heller ikke at kimse af  Mette Marie har som bestyrelsesmedlem trukket et stort læs, og den
siddende bestyrelse bakker fuldt op om hendes kandidatur.
Selv vil jeg godt fortsætte lidt endnu som
bestyrelsesmedlem.
Det lykkedes endeligt at få www.saane.dk
ændret, så siden ikke længere laves i det forældede Front Page, men i Joomla, et open
source cms-system (leverandøruafhængigt)
og som nok er det mest fremtidssikrede i
dag. Der arbejdes stadig på at gøre den bedre. Det bliver man aldrig færdig med.
Siden skulle gerne fungere på alle medier også smartphones, så oplever I problemer hermed, vil jeg meget gerne informeres.

Vi kan linke den anden vej, så vi ikke alle behøver skrive de samme informationer. Der
vil blive debatforum, aktivitetskalender og
meget andet. Er der noget, I synes skal med
så kom endelig med forslag. Siden skal fra
forsiden også henvende sig til endeforbrugerne af vores produkter.
Klovsygen igen igen. Nu gik det hele lige så
fint med en vedtaget forsøgsperiode på 3 år
af det nuværende testsystem - og så beslutter Landsskuet at droppe kravet om test af
udstillingdyrene  Såneforeningen har gjort
indsigelse og besluttet at droppe tilskud til
medlemmers deltagelse på skuer, der ikke
kræver test, samt opfordre til at man undlader at udstille på disse skuer.
Håber I alle er kommet rimeligt gennem den
tørre sommer og er i gang med slagtningerne samt at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen.

Susie Riis
Positivt frivilligt samarbejde i fårebranchen
om at lave en fælles hjemmeside
www.faar.dk. På et møde d. 2.9 arrangeret af
Dansk Fåreavl blev vi enige om, at der skal
arbejdes videre på sagen, samt ansøges om
midler fra Fåreafgiftsfonden hertil. Det er
tanken, at siden skal indeholde alt, der er af
fælles interesse for danske fåreejere og links
til div. hjemmesider også raceforeningernes.
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Sånernes indtog på Landsskuet i Herning, en smuk debut af Vibeke Bille Rasmussen
I 2011 udstillede jeg for første gang Sånefår
på Hjørring Dyrskue. Det gik rigtig godt,
idet det ene får blev skuets bedste får med
23 point, fløjdyr og ærespræmie. Al min
tvivl om, hvorvidt dyrene nu kunne klare sig
i forhold til langt mere kendte og talmæssigt
mere udbredte racer blev gjort til skamme.
De andre udstillere tog vældig fint imod mig
og mine dyr, og det var en spændende oplevelse disse to dage. En uges tid efter skuet
blev jeg ringet op fra Landsskuets sekretariat, om jeg ikke havde lyst til at udstille på
Landsskuet ugen efter? Det virkede lidt
uoverskueligt, og desuden havde jeg andre
planer.

der mente at vide, at i 2014 ville der også
komme Såner fra Fyn til Landsskuet, hvor
der ikke tidligere har været udstillet Såner.
En oplagt mulighed for at vise et udvalg af
racen frem, og se egne dyr i forhold til dyr
fra andre besætninger. Her i Jylland er der
langt mellem besætninger med Såner, så jeg
glædede mig rigtig meget til at se andre racerepræsentanter.

Så ferieplanerne blev lagt efter, at det kunne
lade sig gøre at deltage i år. Selv om det
egentlig lød som noget af en udflugt, med
indsyning af dyrene onsdag senest kl. 18, og
ingen dyr må forlade pladsen før lørdag efter kl. 16.30. Hvad skulle al den tid dog gå
med?
De følgende år udstillede jeg også på dyrskuet i Hjørring, som er landets fjerde største dyrskue. Desværre kommer der temmelig få får, ikke utænkeligt grundet omkostningerne ved klovsygetesten. Sånerne klarede sig meget fint, med dyr på fløjen, ærespræmier og igen glæden ved at stå med skuets bedste får.
Hverken i 2012 og 2013 passede det ind
med mit arbejde at kunne deltage i Landsskuet i Herning. Men der blev lagt lidt pres
på mig fra dommer Henning Jensen i 2013,
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Jeg havde meldt de samme to moderfår til
Landsskuet, som også deltog på skuet i
Hjørring, hvor de fik henholdsvis 23 og 24
point. Ca. en måned før skuet begynder jeg
at træne dyrene i at gå pænt, dvs. gå frit og
frejdigt i deres individuelle tempo i forholdsvis løs snor, og kunne stå stille og roligt med
vægten på alle fire ben. Og finde sig i at få
kigget på tænder, få løftet ben og blive berørt overalt. Først træner jeg på marken,
dernæst langs en trafikeret vej. Det har medført mange sjove episoder, når folk kører
forbi og først tror, der går en stor sort hund,
dernæst opdager, at det overhovedet ikke er
en hund!

og det sømmer sig jo også for et 24 points
dyr.

Desværre blev antallet af udstillede Såner i
Herning i år reduceret til mine to moderfår,
da der i Mette Marie Lungholts besætning
var udbrudt sygdom, så hun måtte holde sine ellers syv tilmeldte dyr hjemme i år.

De to moderfår havde altså allerede oplevet
en hel del, før de skulle til Herning. Skønt
helsøskende er temperamentet forskelligt,
og jeg var ved at tvivle en smule på, om den
ene nu ville nå at arte sig ordentligt. Men
hun endte faktisk med at blive den mest opmærksomme og samarbejdsvillige af de to,

Der var fire grupper på Landsskuet i år. Texel havde deres egen gruppe, da de talmæssigt er stærkes, der er Tung kødrace med
Oxforddown, Suffolk, Schropshire, Charollais og Dorset, Let kødrace med Marsk,
Zwartsbles, Leister og Kerry Hill og Såne og
Naturracerne med Spelsau, Landrace, Gotlændere, Islandsk, Finuld, Gute og Merino,
hvoraf de sidste to ikke var repræsenteret.
Første runde i ringen går ud på at rangere
dyrene individuelt og give point, og højeste
opnåelige point i denne omgang er 23 point,
som begge Sånerne fik. Det bedste af mine
dyr gik videre og deltog i interbreed konkurrencen (på tværs af alle 15 deltagende racer),
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hvor hun beholdt sine 23 point og fik ærespræmie og blev Landsskuets bedste ældre
får i gruppen ”Let kødrace”.
Tiden gik for mig langt hurtigere end forventet i Herning, der er mange interessante
og spændende udstillinger, indslag i ringene,
2.500 udstillede dyr i alle af mange racer,
typer, farver og størrelser, fra kaniner til
fjerkræ, katte, heste, kreaturer og ikke at forglemme de charmerende, men ikke så velduftende geder, hvor bukkene klogeligt havde fået udendørs bokse. Og ind imellem skal
man jo selv i ringen, dyrene skal klargøres,
så de præsenteres sig smukkest, der skal holdes rent i bokse og i omgivelserne, der skal
fodres og vandes, snakkes med interesserede
tilskuere og ikke mindst med de øvrige udstillere af får.
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Alle racerne var i ringen sidste dag til præsentation ved konsulent Hans Ranvig. En
meget flot gennemgang af de meget forskellige racers historie og fortrin. Desværre blev
gennemgangen præget af, at det meget populære traktortræk netop var startet ikke så
langt derfra, hvilket en del af tiden overdøvede højtaleranlægget.
Lørdag morgen var der som et nyt tiltag fælles morgenmad for fårefolkene i fårehallen.
Der var 88 tilmeldte og Vagn Frandsen fra
Texelforeningen gav morgenbitter til alle for
både at fejre sin nærtstående 70 års fødselsdag, samt sit gode resultat på Landsskuet,
hvor hans dyr klarede sig særdeles flot.

Under skuet kunne man tilmelde en vædder
og et får (eller buk og ged) til konkurrence
om skuets bedste par, hvor dyrenes ensartethed bedømmes med 30 %, de to trækkeres
opmærksomhed og koncentration med 40
% og helhedsindtryk, gang og bevægelse
med 30 %. De to dyr i parret behøvede ikke
komme fra samme besætning, så da Mette
Marie ikke havde sin vædder med af førnævnte årsag, deltog der ikke Såner i denne
konkurrence.
Mønstringskonkurrencen kunne man også
tilmelde sig til undervejs, der deltog jeg, men
havde ikke læst på lektien først, så da jeg
med hånden rettede lidt på dyrets bagpart,
røg vi straks udenfor præmierækkevidde.
Desuden skulle man have enten racens anmeldte dresskode på, eller helt hvidt tøj, der
røg også et point af. Måske skulle vi i foreningen finde frem til en beklædning, der
både er smart, praktisk og let genkendeligt
for racen?

Der var ingen problemer, viste det sig, med
at få tiden til at gå, ikke det mindste. Alle,
der pusler med tanken om at udstille, bør
endelig gøre det, det er en meget god oplevelse og en dejlig måde at være sammen
med sine dyr på.
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Den gode slagtekrop
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af Hans-Erik Jensen

Den 6. og 7 april 2014 arrangerede dyrlæge Inga Stamphøj et kursus i slagtekvalitet med
Magrethe Therkilsen som underviser.
Margrethe Therkilsen er seniorforsker ved Institut for Fødevarekvalitet på Århus Universitet.
På Slagtehuset
Kurset startede søndag eftermiddag hos Slagter Engdahl, Holeby Slagtehus. Her havde deltagerne mulighed for at se, huld bedømme og klassificere de levende lam. Det kom der megen god snak ud af, men ikke megen enighed. Det var forholdsvis nemt at finde de ikke så
gode lam, men noget sværere at skille de gode lam fra de rigtig gode.
Mandag eftermiddag mødtes vi igen hos Slagter Engdahl, for at se de slagtede lam. Nu var
der mulighed for at se om vore vurderinger fra dagen før holdt stik. Uden at gå i detaljer,
kan jeg fastslå, at de fleste deltagere havde plads til forbedringer. Det er svært at mærke,
hvad der er fedt, og hvad der er kød under pelsen på et levende lam.
Margrethe Therkilsen klassificerede herefter lammene efter EUROP skalaen. Et spændende
indblik i, hvad man ser efter på slagtekroppen.
Et andet emne var snavsede lam. Et lam med lang og snavset uld er svært at slagte hygiejnisk. Man bør derfor overveje, ved særlig snavsede dyr, at klippe mave, underside af hals og
bagparten, inden lammet sendes til slagtning.
Efter at have set de slagtede lam, kørte vi til et hotel i Maribo, hvor Margrethe Therkildsen
fortalte om sine forskningsresultater.
Mørt kød
Et godt stykke lammekød skal være saftigt, mørt og velsmagende. Det kan vi alle blive enige
om, og selvom en del afgøres af tilberedningen, kan lammeproducenten heldigvis påvirke
kvaliteten en hel del, og dermed levere en fin råvare til køkkenet.
I det levende lam sker der hele tiden en opbygning af protein og en nedbrydning af protein. Hos dyr med høj tilvækst, vil hele proteinomsætningen være højere end hos dyr med lav
tilvækst. Proteinnedbrydningen hos det levende lam sker ved hjælp af enzymer. Disse enzymer fortsætter deres virke i slagtekroppen, derfor vil der, alt andet lige, være flere enzymer
til rådighed for modningen i det hurtigt voksende lam end i det langsomt voksende.
Køling af slagtekroppen
Nedkøling af slagtekroppen er en meget vigtig proces. Hvis den nedkøles for hurtigt vil kødet blive hårdt og sejt. Den optimale nedkøling er ca. 8 timer ved 10 grader inden slagtekroppen flyttes til kølerummets 6 - 7 grader, hvor det modner færdig i 5 - 7 dage. Længere
modningstid har ingen påviselig effekt.
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Undgå stress
Vi har alle hørt, at stressede dyr giver en dårlig kødkvalitet. Det er derfor vigtigt, dyrene
håndteres nænsomt under transport og på slagtehuset. Der er vigtigt man ikke trækker dyret i
ulden under håndteringen, for det kan give blodudtrædninger på slagtekroppen. Ifølge Margrethe Therkildsen, har det ingen betydning for slagtekvaliteten, om man får dyret slagtet
samme dag det leveres, eller det står natten over i modtagestalden, blot det håndteres nænsomt.
Smag
Essensen af denne del af Margrethe Therkildsens indlæg var, at kødets smag påvirkes af to
forhold. Nemlig, om dyret gøres færdig på græs, eller om det gøres færdig på kraftfoder evt.
suppleret med afgræsning. Hvis dyret gøres færdig på græs alene, udvikles en skarpere, vildtagtig smag, hvorimod tilskud af kraftfoder giver en mildere og mere afrundet smag. Vi fik en
anden overraskende oplysning på kurset. Smagspanelet, der bruges i forskningen, kunne ikke
smage forskel på forskellige racer, men udelukkende om dyret var gjort færdig på græs eller
kraftfoder. Der fandtes lige så mange smagsnuancer inden for en given race, som der fandtes
racerne imellem. Det blev også oplyst, at det var fodringen de sidste 4 - 6 uger inden slagtning, der var afgørende for smagen.
Hvis man skulle opsummere kurset, kunne man sige, at hurtigvoksende lam giver potentiale
for stor mørhed. Stressede dyr skal til enhver tid undgås. Korrekt nedkøling af slagtekroppen er afgørende for resultatet. Det sidste har opdrætteren ingen indflydelse på, men i en
samtale med slagteren kunne man tydeliggøre sine forventninger.
Jeg kan naturligvis ikke få alle detaljer med i dette korte indlæg, så hvis Inga Stamphøj gentager kurset andre steder, kan jeg anbefale at deltage. Der falder mange guldkorn af undervejs.
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Generalforsamlings indkaldelse
Herved indkaldes til:
Ordinær generalforsamling
Søndag d. 5.10.2014 kl. 11 hos
Hanne & Ole Schjellerup på Birkholm Planteskole • Farremosen 4 • 3450 Allerød
Med følgende dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.

Valg af dirigent
Formandens- og avlsudvalgets beretning
Regnskab
Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
Budget, herunder kontingent for kommende regnskabsår
Valg af formand i lige år.
Susie Riis er på valg. Modtager ikke genvalg som formand men gerne som bestyrelsesmedlem.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Allan Christensen. Modtager genvalg.
Jesper Lundbæk. Modtager ikke genvalg.
Valg af suppleant til bestyrelsen.
Hans Erik Jensen er på valg. Modtager genvalg.
Valg af revisor..
Anders Petterson er på valg. Modtager genvalg.
Valg af revisorsuppleant.
Hanne Petterson er på valg. Modtager genvalg.
Valg af medlem til avlsudvalget for 2 år.
Susie Riis er på valg. Modtager genvalg.
Fastlæggelse af tid og sted for næste generalforsamling.
Eventuelt.

Foreningen er vært ved en let frokost efter generalforsamlingen.
Tilmelding til frokosten er nødvendig hos Susie Riis (kontakt info på bagsiden af bladet)
senest den 29. september kl 20.
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Efter generalforsamlingen og frokosten vil der kl.. 13 være et fagligt indlæg af Jørn Pedersen
fra Videnscenter for Landbrug:
Avl og avlsværdivurdering med fokus på Såne får.
Jørn Pedersen er manden, der laver indeks beregningerne på vores dyr hvert år. Han har stor
viden om registreringer og deres brug samt håndtering af indavls problematik.

Efter Jørn Pedersens indlæg vil der (formentlig ca. kl. 14, afhængig af spørgelysten til Jørn)
være et indlæg af Mette Marie Lungholt
Praktisk brug af Webdyr+ og indberetninger
Brug af Dyreregistrering kan også drøftes, men da det er ved at blive udfaset til fordel for
Webdyr, vil fokus være på det sidste.
Medbring gerne jeres log-in og password til Webdyr (eller Dyreregistrering), hvis I vil have
specifik hjælp.
Det faglige arrangement forventes afsluttet ca. kl. 15.00-15.30

Kørselsvejledning til generalforsamlingen

Drej fra ved frakørsel 11 på Hillerødmotorvejen.
Kør ca. 1 km mod vest ad Nymøllevej og drej til højre ad Farremosen.
Efter ca. 400 meter kommer et skilt på venstre side til "Birkholm" (Farremosen 4), men du
skal køre ca. 100 meter længere frem og dreje til venstre og benytte p-pladsen. Gå derefter
om i gården, hvor mødelokalet er.

Husk at betale kontingent!
Kontigentet skal være betalt og betalingen registreret, for at man kan deltage i
generalforsamlingen og har stemmeret.
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Regnskab og budget
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Dyrskueresultater 2014
Det Fynske Dyrskue, Odense 13.-15. juni
Får 3 år og derover med mindst 2 lam
116881-00012, Anette Kvols Fjordvang: 23 p + ærespræmie
Får 2 år uden lam
105505-00055, Anette Kvols Fjordvang: 23 p
(En spøjs kategori, som dyrskueledelsen selv oprettede. På eget initiativ, og på trods af at fåret var tilmeldt med 2 lam, og lammene var med under hele skuet…)
Får 2 år med lam
104201-00066, Anette Kvols Fjordvang: 22 p
Får 1 år med lam
105505-00081, Anette Kvols Fjordvang: 23 p,
116881-00045, Anette Kvols Fjordvang, 23 p
116881-00043, Anette Kvols Fjordvang, 22 p
Får 1 år uden lam
116881-00056, Anette Kvols Fjordvang, 23 p
Hjørring Dyrskue 20.-21. juni
Får 3 år og derover med lam
115718-00027, Vibeke Bille Rasmussen: 23 p + ærespræmie
115718-00026, Vibeke Bille Rasmussen: 23 p
Får 1 år med lam
115718-00070, Vibeke Bille Rasmussen, 22 p
Roskilde Dyrskue 30. maj-1. juni
Desværre ingen såner i 2014 for første gang i mange år.
Vi håber de vender stærkt tilbage i 2015 :-)
Landsskuet, Herning 3.-5. juli
Får 3 år og derover med lam
115718-00027, Vibeke Bille Rasmussen: 23 p + ærespræmie
115718-00026, Vibeke Bille Rasmussen: 23 p
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Årets gang - Såner i Lynge! Del 4
Så er sidste ”afsnit” af min fortælling, og der
er så meget at fortælle synes jeg….
Først et billede af os den 29. marts, da vi har
løbet 21,195 km rundt i Københavns gader
– det var en god tur med super stemning hele vejen rundt – og en masse svineri i baggrunden ved målet!

Af Hanne Schjellerup

på nær den sidste, skulle have lidt hjælp, så
det var ikke så slemt endda. Vi fik 14 fine
lam og vi synes det så fornuftigt ud alt sammen. De har vokset sig store og fine – selv
om der ikke er meget græs pga. det fine
sommervejr vi har haft i år med masser af
sol og ingen regn. Det er tørt og vi mangler
vand, siger gartneren (Ole).
Vi har fået omlagt ny fold i år og dertil er
alle moderfår og lam flyttet hen. De blev glade for det dejlige saftige græs og mon ikke
de kan klare sig et stykke tid der. Vi har så
fået lidt regn de seneste dage, så det glæder
vi os over. Og ormeproblematikken; den er
der også sat skik på.

Og hvad jeg ikke vidste dengang var, at jeg
den 31/3 blev opsagt fra mit job i lægepraksis! Hvilket chok og totalt uforberedt. Fårene
skulle til at læmme og jeg kunne ikke finde
ud af noget som helst, jeg havde jo masser
af tid, men kunne slet ikke administrere det
fornuftigt. Jeg var så ked af det og frustreret.
Imidlertid gik det let med alle læmningerne

På grund af min opsigelse, så fik vi ikke rigtigt planlagt nogen sommerferie, men jeg var
så heldig at finde et sommerhus på Sejerø i
14 dage til en billig penge. Og den ferie blev
da rigtig god. Vi havde høj solskin alle 14
dage og det var en hyggelig og spændende
lille ø. Vores første gang der; der var masser
af rådyr, harer, og fasaner som gik rundt i
sommerhushaven. Et fantastisk fugleliv med
bl.a. rørhøg med unger. Vi var omringet at
heste- og fårefolde med masser af dyr – ja,
endda Sånefår. Det var Leiko-hunden glad
for. Han kunne slet ikke slappe af med alle
de dyr, og det var helt utroligt at opleve den
første uge, hvordan den ene rå med lam efter den anden spankulerede rundt i haverne.
Sidst på ugen kom der flere turister til øen,
og så forsvandt de i skjul, men sjovt at have
oplevet fænomenet. Leiko måtte jo vænne
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sig til alle de dyr, når vi var ude og lufte
ham, men det var en udfordring for ham.
Det var en hel speciel oplevelse.
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end, at næste dag kunne vejen indtages med
et vist forbehold. Fårene hos naboen kikkede vi på hver dag – tidligt om morgenen,
hvor der var helt stille på øen. Det var nogle
skønne morgenture vi fik gået – der ved 5-6
tiden! Godt man kunne tage sig en morfar i
solen om eftermiddagen – se det var rigtig
ferie.

Sånefår på Sejerø på skrænten ved Revet

Leiko køler sig i varmen.

Leiko-træningen, i hvert fald hyrdetimerne
hos Anne, har ligget lidt stand-by pga. sommerferien, men vi er snart klar til at tage en
tørn mere. Men man kan jo sige at hver dag
er træning – det skal holdes ved lige og han
er en rigtig sød hund og vi begynder at få
mere kontakt med ham. Han er dygtig til
kommandoerne og vil gerne lære. Hans mor
har hyrdet køer, men da han så køerne på
Sejerø, ja så blev han ret bange! Ikke værre

Ovenstående billede er mine plaider, som er
vævet af min egen uld. De er ret flotte synes
jeg, men om det står mål med forarbejdning/pris mv. - det kan man jo altid diskutere. Jeg mener så ikke, at alt skal gøres op i
penge… Det er jo plaider af mine fårs uld!
Jeg fik vævet 20 plaider i alt hos Acondria
Plaidfabrik. Da vi skulle hente plaiderne,
kom vi på en lille rundvisning på fabrikken.
Dejligt at der stadig findes små familiedrevne virksomheder, som opfylder kundernes
ønsker! Om end fremtiden er ret usikker.
Og til slut vil jeg sige tak, at jeg måtte belemre Jer med mine beretninger om får og
lidt andet. I øvrigt kan jeg oplyse, at jeg har
fået job i en (anden) lægepraksis i Allerød,
og det er jeg rigtig glad for, men det har væ-
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ret lidt af en rutsjetur sådan at blive fyret. Man
skal ikke tage noget for givet – det har jeg da
fundet ud af.

Slutter af med såne-flokken på den nye fold.
Rigtig god eftersommer

Tak til Hanne Schjellerup for nogle interessante og velskrevne indlæg i Årets gang. Det har
været spændende at følge med i alt fra ny hund til ferie med uventet møde med sånefår.
Vi glæder os til at præsentere den næste skribent i næste nr.

Eksempler på håndarbejde efterlyses
Hvis nogle af jer har eksempler på håndarbejde lavet af produkter fra sånefår (uld, garn,
skind), må I meget gerne sende billeder til redaktionen.
Det kan vise at racen ud over de mange andre dejlige egenskaber er alsidig i brug.

Fotokonkurrence
Vi mangler ofte gode billeder af såner. Både til brug i bladet, men især når racen skal promoveres i forskellige medier og i dommervejledninger mm.
Så vi opfordrer til at medlemmerne tager billeder af deres dyr og sender til redaktionen.
Både sjove/søde billeder og korrekt opstillede kan bruges.
Det bedste billede præmieres på generalforsamlingen i 2015.
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Annoncer
Nordjylland

Nordsjælland

Gimmer og vædderlam sælges.
Adskillige efter 23 point moderfår, et enkelt
vædderlam efter moderfår med 24 point på
skuet i Hjørring.

Avlsdyr sælges .
Vædder- og gimmerlam født april 2014.
God afstamning Vaccinerede mod bløde
nyrer.

Vibeke Rasmussen
vibekebille@gmail.com
50 57 68 03

Per Alkestrup
pak@fdm.dk
483949022

M3
Testet klovsygefri
Frivillig registrering
—————————————————
Nordjylland

M3
Testet klovsygefri
Frivillig registrering
—————————————————
Lolland

Salg af avlsdyr
Vi har meget fine både vædder-og gimmelam til salg

Avlsdyr sælges
Enkelte rigtig fine gimmere fra 2013 samt
vædder-og gimmerlam
fra i år efter gode moderfår.
Pæne indeks (bl.a.105&106)

Bente Larsen
Hune ved Blokhus
bml@hunekirkelade.dk
Tlf fastnet: 98249929
Mobil: 60866598 eller 26198206
M3
Testet klovsygefri
—————————————————
Fyn
2 vædderlam sælges.
Sussi Rust Graversen
sussi.rust@hotmail.com
21 67 28 06
M3
Testet klovsygefri i 2012 og ikke haft kontakt til u-testede besætninger siden.
Frivillig registrering

Susie & Morten Riis
BlanshovedGård
54 76 30 60 - 40 29 29 59
www.blanshoved.dk
susie@blanshoved.dk
M3
Testet klovsygefri
Frivillig registrering
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Bestyrelsen
Susie Riis
Formand/web/avlsudvalg
tlf. 54 76 30 60 e-mail: susie@blanshoved.dk
Jesper Lundbæk
Næstformand/avlsudvalg
tlf. 40 70 25 65 e-mail: mail@bredekaer.dk
Allan Christensen
Kasserer
tlf. 40 15 31 80 e-mail: acstavnsholt@gmail.dk
Mette Marie Lungholt
Såne nyt/avlsudvalg
tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com
Anette Fjordvang
Sekretær/suppl. avlsudvalg
tlf. 21 67 17 81 e-mail: anettefjordvang@gmail.com
Hans-Erik Jensen
Suppleant
tlf. 50 46 31 02 e-mail: hejensen48@gmail.com
Avlsudvalg
Susie Riis tlf. 54 76 30 60 e-mail: susie@blanshoved.dk
Jesper Lundbæk tlf. 40 70 25 65 e-mail: mail@bredekaer.dk
Mette Marie Lungholt tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com
Suppleant Anette Fjordvang tlf. 21 67 17 81 e-mail: anettefjordvang@gmail.com

