Dansk Suffolk
www.suffolk.dk

Nyhedsbrev Juli 2015
Index
1 Suffolkdag
2 Landsskuet Herning
3 Sommer hilsen fra Fyn

Suffolk dag hos Lene og Preben den 5-9 2015.Kl. 12.00..
Vi mødes ved Herregården Hessel, Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø.
Indgang på museet og Rundvisning betales af foreningen.
Vi starter med at spise vores medbragte frokost i det fri.
Foreningen er vært ned en øl eller vand
Herefter får vi guidet rundvisning på Hessel. Bagefter er det tilladt at gå rundt og kigge på
egen hånd.
Nu går turen i private biler ad de små veje ud til Lene og Preben. Det sker ca. kl. 14.00.

Kl. ca. 15.00 drikker vi kaffe hos Lene og Preben.
Her vil resten af eftermiddagen blive brugt på at se vores besætning af får, kaniner og
høns.
Vi bor på en mindre gård, hvor driver 8 ha, med græs og vårbyg.
Vi har ca. 35 Suffolk moderfår, kaniner i Belgisk kæmpe og Californian.
Dagen slutter med aftensmad som Preben vil fremskaffe hos den lokale slagter til omkring
100,00 kr.pr. person.
Husk at tage drikkevarer med hjemmefra til hele dagen.
Så er der kun at håbe på rigtig godt vejr og stor mødedeltagelse af alle medlemmer.
Tilmelding senest 23. august. til Lene og Preben på telefon 25219802.
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Landsskuet i Herning 2015
Suffolks stand på Landsskuet:
Ligesom sidste år har vi
igen haft en stand på
skuet. Denne gang var der
gjort en del mere ud af den
og den blev brugt flittigt til
kaffe/ drikkepauser og
pusterum samt
mødeaktivitet med diverse
jvf nedenstående. Jeg
havde et får, der læmmede
Mogens og Karen på suffolk standen
med skind, uld, rok og garn og et får der
helt udenfor lov og ret, den
gjorde meget ud af at passe på sit lam
12/6, så hun stod med sit
(hun blev kaldt for Stampe).
lam på standen. Lammet
havde vi ude mange
gange, fordi børnene så gerne ville røre ved det og så kunne vi
jo lige få en snak med forældrene også. Jeg havde kreeret et
Aktivitet på Suffolks stand,
hvor Karen viser, hvad uld kan
powerpointshow med en masse billeder af suffolk, om deres
bruges til.
mange goder og om reklame for vores hjemmeside. Lyset var
dog ikke det allerbedste, men heldigvis var showet også i en
mappe. Standen var placeret lige inden til døren i hal 21 og lige, så folk fik øje på os og
stak hovedet ind, så jeg tror, vi skal forhøre os om, vi kan få den samme plads næste år.
Lørdag, hvor der ofte er rigtigt mange besøgene fra byen stod Karen og Mogens på
standen. Karen sad og spandt på sinrok og havde taget alle mulige prøver af uld, garn og
skind med. Et virkeligt hit for mange nysgerrige.
Besøg af bestyrelsesmedlem Rein Mirka fra fåreavlerforbundet i Estland:
Torsdag havde vi besøg af Rein fra Estland, som var interesseret i at skabe kontakt til
avlere i Dk af Suffolk, Texel og Schropshire. Vi så bedømmelserne af suffolk sammen og
jeg oversatte nogle af dommerens bemærkninger. De var meget tilfredse med de flotte
dyr, der blev vist og ville gerne have købt nogle af dem. De pågældende var dog ikke til
salg. Jeg fik hurtigt arrangeret, at de kunne komme ud og se nogle suffolk i omegnen af
Herning og om alt går vel har de købt 12 dyr hos Asger Jacobsen.
Besøg af medlemmer af den svenske suffolkforening:
Fredag fik vi besøg af 4 medlemmer fra den svenske suffolkforening. Jeg havde prøvet at
samle så mange af de suffolkavlere, der var på skuet, på standen til en snak. Vi var langt
omkring om bl.a inseminering, avlsmål og fremtiden for suffolk. De vil meget af det, vi også
gerne vil og enden på mødet blev, at vi vil prøve at styrke samarbejdet på tværs af
landene med information om diverse arrangementer, der kunne være interessante. Der er
jo ikke så langt, så det var jo nemt at fylde en bil og tage på udflugt. I øvrigt følger de vores
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nyhedsbrev, som de synes er godt. De fortalte, at afkom af en af de væddere, jeg solgte til
Sverige i 2013, blev solgt på auktion for 12.000 sek. Hu ha bare vi kunne få det samme!

Besøg af Martin og Joy Dally fra Oregon, USA:
Martin er dyrlæge og arbejder med fremstilling af sæd og inseminering. Han var på
rundrejse i bl.a Sverige og Danmark for at skabe kontakt og undersøge muligheden for at
få oprettet en international godkendt sædtapningsstation, der ville gøre det muligt for ham i
første omgang at få sæd fra gotlandske pelsfår til USA. Vibeke og Jens Kjeldsen fra den
danske gotlænderforening havde arrangeret, at vi kunne mødes og vi fik en god og
konstruktiv snak om, hvordan det ville kunne lade sig gøre for relativt simple midler. Dog
kun, hvis der kan samles større interesse for feltet, men eftersom inseminering i Dk kun er
i sin spæde start, så kan man jo håbe, at det bliver en mulighed indenfor 2-4 år.
Ærespræmier:
Hanne og Torben Eg Østergård som
udstillede for første gang i Herning tog hele to
ærespræmier med hjem. En for bedste
gimmer og en for bedste 1 års. Niels Ole
Kristensen fik en ærespræmie for bedste 3 års
får og den blev endda skuets 2. bedste får på
tværs af racerne i den åbne votering.
Rigtigt stort til lykke til jer og en stor tak til
både jer og Casper Jensen for at med bringe
suffolk til Danmarks største dyrskue. Særligt i
år med så megen interesse fra udlandet, var
det godt, at de kunne se hvilke fine dyr, vi har.

Vordende suffolkavlere? Torben til venstre med
sine to børn samt Caspers Mathilde

Anne Nymand
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Familien Østergård på ærespræmiehøst

Amalie (Casper Jensens datter) klar til
mønstringskonkurrencen
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En sommer hilsen fra Fyn
For mange år siden da vi startede med fåreavl, fik vi en lammekølle røget i ”Det gamle
Røgeri” i Kerteminde.
DET var ikke nogen succes. Det blev samtale emne gennem mange år – da vi nok skulle
ha haft den saltet inden . Vi talte tit om at starte med at prøve selv, om vi kunne finde ud af
det. Det blev bare ikke til noget – lige som så meget andet man taler om – men ikke gør
noget ved!!!
Endelig her i foråret skulle det være…. Fik kursus i Røgning. Købte Røgeovn og tilbehør.
Gik derefter i gang med at Røge Bacon og lammekølle og egne fremstillede pølser. Sikke
en overraskelse det blev. Man bliver helt grebet af det. Den største overraskelse for mig
er nok at jeg altid har hadet lugten af stegt Bacon. Synes jeg har kunnet lugte det i hele
huset flere dage efter…. Men det hjemmerøgede lugter bare slet ikke på samme måde. Er
slet ikke så gennemtrængende som det hurtigt - pumpede – fabriksfremstillede røgvarer.
Det kan kun anbefales at gå i gang med at fremstille egne Røgvarer. Kursus og
anbefaling af røgovne er selvfølgelig en del af kurset . Det kaldes Salgs teknik…Lol…
Men er virkelig meget værd i sidste ende
Kære medlemmer af Dansk Suffolk. Vi har besluttet at afhænde besætningen på grund af
Sygdom.
Det er selvfølgelig med vemod, for vi tror det er svært ikke at ha dyrene både at se og røre
ved. Men besætningerne, Zwartbles og Suffolk, er næsten solgt på nær nogle slagtedyr
samt 5 etårs Suffolk.
Derfor et det magtpåliggende at der ved næste generalforsamling, til januar, bliver fundet
en Kasserer. Samt en der kan varetage hjemmesiden. www.suffolk.dk.
Conny og Jens

Niels Ole Kristensens får på
ærespræmiehøst (assisteret af
Cecilie og Caroline)
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