
Årgang	2022,	Nr.	1	 Februar	2022	
	

WWW.PIEMONTESE.DK 1 
	

Formandens Ord 
Året 2021 blev også i coronas tegn. Der blev kun afholdt tre 
dyrskue, og det var Ribe dyrskue, Aulum dyrskue og Kimber 
dyrskue i Års. Dyrskuet i Ribe var der udstillet en Piemontese tyr.  

Foreningen taget 100 strå sæd hjem fra Italien, og det meste er 
solgt på forhånd. Foreningen vil også tage 50 strå hjem af den 
tyske tyr Gavino PP. Der blev solgt 325 strå sæd i året 2021.  

I foreningen storhedstid var vi over 40 aktive medlemmer, og i dag 
er vi 11 aktive medlemmer, 1 passivt medlem og 3 
æresmedlemmer.  

I året 2022 håber foreningen at det bliver mere normal år, at vi 
mødes til dyrskuer og til andre ting. Landsskuet i Herning har 25-
års jubilæum i 2022, så vi kan få en god udstilling med 
Piemontesedyr. 

Til sidst vil Piemonteseforeningen mindes Berit Boserup, der gik 
bort lillejuleaften 23 dec. 2021. 
Der er mindeord om hende længe nede i nyhedsbrevet. 

                         GODT NYTÅR 
Niels Kr. Pedersen 
Kærmarksvej 27 Birkelev 
6780 Skærbæk 
Mobil: 42382324  
Mail: bente-pedersen@hotmail.com    

Nye Piemontese Trøjer 
Pris	120	kr.	pr.	stk.		
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Der er pr. 01-02-2022 
323 renracede piemontesedyr 

Der var pr. 01-01-2021 
348 renracede piemontesedyr 

	

Nyhedsbrev 
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Harald Blåtand 
Ja	så	kom	dagen	hvor	or	Harald	måtte	videre.	En	tyr	på	10	år.	10	gode	år	for	racen	

piemontese.	

Når	vi	var	på	dyrskuer	tog	han	meget	opmærksom,	Folk	var	helt	vilde	med	ham	pga.	hans	

størrelse	hans	farve	og	fordi	han	var	så	rolig.	

Han	har	vundet	en	del	på	Roskilde	dyrskue.	Været	på	landskuet	i	Herning	et	par	gange	også	

har	han	også	været	på	kødkvægskuet	i	Holbæk.	

Levende	vægt	vejet	han	1146kg	

Varm	vægt	778kg	

Kold	vægt	763kg	

Hans	slagteprocent	66,57.	

	



Årgang	2022,	Nr.	1	 Februar	2022	
	

WWW.PIEMONTESE.DK 3 
	

Minde om Berit Boserup 
Lille juleaften mistede vi desværre et medlem i piemontese foreningen. 

Berit var faldet om uden i stalden om aften og gik desværre bort i ambulancen på vej til sygehuset. 

Så hun fik hvad hun ønskede nemlig at dø ved siden af hendes elskede køer, men måske bare for 

tidligt. 

Berit var en rar flink og hjælpsom, men til tider stædig og havde sine egne meninger om ting, hvor 

vi andre syntes at det var helt hen i vejret. Havde du en kalv der ikke ville patte. En ko som havde 

dårlig mave, kunne du altid ringe til hende for at få råd eller også kom hun forbi for at hjælpe. 

Berit vil aldrig blive glemt for der kommer nok en tanke forbi engang imellem hvor man ikke kan 

undgå at tænke på hende. 

Æret være dit minde 

Hilsen Mette. 

Sædbeholdningen 
Medlemmer kan bestille sæd ved henvendelse til Ejgil Juhl.  
For medlemmer er prisen fastsat til 120 kr. pr. strå + udleveringsgebyr og evt. fragt. 
Samurai kan endvidere bestilles gennem Viking til brug i f.eks. malkekvægbesætninger. 

Sædbeholdningen aktuelt: 

Italienske tyre Antal strå 

Max 9 

Vischio 9 

Samurai 49 

Ragu 5 

Ulfo 15 

Ulrich 2 

Scudo 17 

Renegade 44 

Uforobot 29 

Veto 45 

Zalone 40 

Zelig 31 

Zeppelin 26 
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Ciclone 10 

Clocco 10 

Anaconda 0 

Ciclope 0 

Dalmazio 0 

  

Tyske tyre Antal strå 

Grandios P 71 

Gandalf P 40 

Gavino PP 0 
	

Nu er de 100 strå kommet hjem, fra fem forskellige tyre fra Italien, hvor de 80 strå var forud bestilt, 

de to tyre der er tilbage, er 10 strå Ciocco og 10 strå Ciclone, de 3 af tyrene der kommet hjem, har 

den amrikanske piemontese forening også importeret.   

Tyrene der er kommet hjem er: 

Anaconda, Ciclone, Ciclope, Ciocco, Dalmazio 

Næste tyr vi skal have hjem er den tyske polled tyr Gavino PP, der er homozygot polled, med en 

årsvægt på 508kg. 
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Bestyrelsen  
Formand:    Niels Kristian Pedersen 
Næstformand:   Michael Pedersen 
Sekretærer inkl. Nyhedsbrev: Pau Bjerregaard  
    Jens Fedder  
PR-ansvarlig + avludvalg: Michael Pedersen  
    Mette Andersen 
    Pau Bjerregaard 
    Niels Kristian Pedersen 

Bestyrelsesmøde, Piemontese foreningen, 9. januar 2022 
Referat: 
1. Siden sidst: Niels har været til repræsentantskabsmøde i Dansk Kødkvæg. 

2. Der er kommet sæd hjem fra 5 nye italienske tyre (i alt 100 strå). Se nærmere info om tyrene 
andet steds i Nyhedsbrevet. Næsten halvdelen af stråene er allerede solgt til foreningens 
medlemmer. Herudover planlægger man at hjemtage sædstrå fra en homozygot polled tyr, som står 
i Tyskland, men som indeholder meget italiensk blod. 

3. Kødkvægsbladet: Nogle af os modtager dette blad, som udkommer 2 gange årligt, mens andre 
ikke gør. Næsten alle kødkvægsracer udover Piemontese synes at være repræsenteret med indlæg på 
op til 2 sider, og vi vil fremover prioritere, at Piemontese også kan blive en del af dette forum. 
Viking giver tilsyneladende økonomisk støtte til dette blad, og bestyrelsen vil undersøge 
mulighederne for hvordan de af Piemontese-foreningens medlemmer, der ikke allerede får bladet, 
kan modtage det. 

4. Generalforsamling 2022: Mette og Emil vil overveje, om de kan påtage sig værtsskab primo juni? 

5. Nyhedsbrev: Næste Nyhedsbrev kunne indeholde: beretning fra formanden, minihistorie om 
Berit Boserup (skrevet af Mette og inkl. Billeder af Harald Blåtand), billeder+stamtavler af de nye 
tyre, sædstatus, billeder af T-shirts til annonce samt status på Kødkvægsbladet. 

6. Evt.1: Niels kan oplyse, at der er blevet stor rift om piemontese krydsnings-kviekalve (bl.a. har 
næstformanden i Dansk Familielandbrug ønsket at købe 35 stk. til afgræsning. 

7. Evt.2: JF vil sende link til næste bestyrelsesmøde mhp. at telefonmøde kan afløses af online-
møde. 

Jens Fedder. 


