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Formandens Ord.
Så er noget af sommeren allerede gået, der har været blandet vejrforhold, alt efter hvor i landet
man bor. Vi har haft det koldt og alt for tørt, så første slet gav alt for lidt ensilage.
Mange Suffolk lam er nok allerede slagtet, det er kendt at Suffolk lam kan nå slagte vægt på 50 kg.
ved 3½ mdr´s alderen.
Vi var nogle som har været en tur i Skotland, hvor vi så 2 typer Suffolk nogen satsede på
produktions dyr og andre på udstillings dyr, begge typer var imponerende.
Landsskuet er vel overstået, i år var der udstillet 20 Suffolk. Det er godt at Casper har fået Suffolk,
han bidrog med mange dyr, alle efter min mening af høj kvalitet, hvilket dommerne også mente.
Anne fik ærespræmie for en vædder og et får. Casper fik ærespræmie på et får og hans piger
vandt mønstring på lam, flot gået af pigerne, desuden vandt de første plads for fremtidens får.
Niels Ove havde 2 et års får med, de faldt i min og dommernes smag, jeg synes, at de
repræsenterer det ideelle, flotte dyr, god størrelse, gode bevægelser og en fyldig krop. Jeg var selv
så ubeskeden, at vinde champignon på et 1 års får med lam, resultat af to gange inseminerings
væddere.
Jeg synes, at vi har et godt avlsmateriale og når det bliver understøttet af inseminering engang
imellem, tror jeg, at vi kan avle dyr i verdensklasse.
Mange synes, at fodboldlandstræneren Morten Olsen bør stoppe, argumentet er at der trænger til
noget nyt. Uden sammenligning af evner og betydning, har jeg det på samme måde, jeg er på valg
til efteråret og ønsker ikke genvalg. Når jeg melder det ud nu, i god tid, er det for at give tid til nye
folk om at komme ind i bestyrelsen. Så hold jer ikke tilbage, det er spændende arbejde.
Jens Østergård
Juli 2013
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Vittighed.
Dommeren ☺ ser bag facaden.

Dyrene fik hver 23 point. Hvad skal vi give førerne.

Tur til Edinburgh, Skotland
En meget tidlig midsommermorgen stod der 12 spændte fåreavlsinteresserede i Billund Lufthavn
og ventede på at komme med fly til Skotland, for at se får, The Royal Highland Show, udstyr,
landskaber og gamle byer. Vel ankommet til Edinburgh,
fået vores bagage og udleveret nøglerne til de lejede biler,
gik turen ud til Innovis, hvor vi så deres afdeling for
sædtapning af vædder, sæden bliver brugt til
hjemmemarked og eksport. Det er avlerne der indsætter
deres vædder til tapning, og mange bruger det som en
forsikring, hvis de har en meget værdifuld/dyr vædder, og
det sker noget med den så er det altid rart at have sæd til
rådighed. Der fortaget også skylning af får for æg, som
bruges til embryoner. Innovis har mange afdelinger blandt
andet forsøg, produktion af krydsningsdyr og vædder. Der
kan ses mere på www.innovis.org.uk
Fredag var det det Royal Highland Show, der
skulle besøges et skue med maskinudstilling,
håndteringsgrej til kvæg og får, fritids og
haveudstilling, flot håndarbejde blandt andet
malerier af dyr m.v meget flot lavet. Der er en
meget stor udstilling af dyr ca. 4.500 stk fordelt på
heste, kvæg, får m.v. Der kunne ses at de gik
meget op i udstilling, så der var gjort et stort
arbejde med at få dyr og stande flotte. Ved nogle
fåreracer farvede man ulden på de udstillede dyr,
men det ser nu pænere ud med kridhvid uld.
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Der var udskæring af skulpturer af træstammer, konkurrence i fåreklipning, fremstilling af hestesko
og boder hvor der kunne købes alverdens ting og meget mere. Det er bestemt et skue det er vær
at besøge, men 1 dag er ikke nok hvis man vil se det hele.
Lørdag tog vi til Sterling hvor vi besøgte MC. Cashis landhandel/butik med grej, låger, klippeudstyr,
beklædning, veterinærartikler , bolus med mineraler m.v. Hvis man nu lige stod og manglede lidt
orme middel eller til coccidiose behandling, gik man bare hen og tog en 5 liters dunk ned fra hylden
og gik til kassen for at betale, et eldorado for danske fåreavlere. Derefter var der tid til lidt kulturelt
vi besøgte et monument over den skotske frihedskæmper William Wallace, et tårn bygget på en
klippe top hvorfra man havde en flot udsigt over landskabet. På vejen hjem besøgt vi et Whisky
Destilleri, hvor der blev budt på smagsprøver og efterfølgende kunne der købes forsyninger til de
lange mørke vinteraftner hjemme i Danmark
Søndag vores sidste dag i Skotland besøgte i
”Drinkstone” en meget anerkendt avlsbesætning
af Suffolk og Texel som går meget op i at avle
produktions dyr. Arnold og John tog i mod os og
efter en kort velkomst blev vi placeret i deres 2
firehjulstrækker og så gik det over stok og sten
for at se får, lam og vædder.
Til Farmen drives der 520 ha nok mest med
græs, de har 80 ammekøer af en skotsk
højlandsrace som krydses med Kort Horn, for at
de kunne klare livet ude hele året. 80 Suffolk får
der læmmer fra 15. jan til 15 feb. 150 Texel får
der læmmer fra 15. feb. til april, og så lige 800
Blackface som læmmer april-maj. Så John var
lidt træt af læmmende får, dertil kommer et stort
vædderhold da alle vædderlam til avl først bliver solgt som 1 års. Der gik en flok på 85 texel
vædder hvoraf de 80 skulle sælges, heriblandt et par vædder som danske texelavler havde købt
sæd efter, samt deres ny indkøbt texel vædder til 5000 vel og mærke i pund så der skal lige
ganges med ca 9 kr. så det er noget højere priser som i Danmark. Arnold og John passer hele
bedriften selv, men det er nok John der tager det største slæb, han klipper også alle får og vædder
selv. Et meget interessant besøg, der kan læses mere på www.drinkstone.com
Som alt andet har Skotlandsturen også en ende og vi
fløj hjem Skt. Hansaften og så de mange bål over
Jylland med hekseafbrændinger. Til slut vil jeg sige
tak til de øvrige deltagere for en dejlig tur og samvær.
Hilsen Asger

Dansk Suffolk er kommet på Facebook
Der er ikke mange der har meldt sig til Dansk Suffolk.
– er du selv oprettet kan du gå ind og blive ven med siden.
Så er der muligheder der, for kontakt/Forum til andre avlere og andet godtfolk. Jo flere jo bedre.
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Aktive Vædder
Vi mangler stadig medlemmer som vil reklamere for deres besætning ved at udstille deres
vædder på hjemmesiden.
Ved at gå på www.suffolk.dk aktive vædder kan du hente tilmeldingsblanket og se en
beskrivelse af hvordan tilmeldingen foregår.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fra Exporten til Lithauen. Dyrene i deres nye hjemland.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja – Håber selvfølgelig der er pant
på alle dåserne.
Men fattigmands køerne
(Fårene) kan heller ikke tåle
dåserne i insilagen. Kunne der bare
blive en opstramning af alt det affald
der bliver smidt i vejgrøfterne.
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