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Formandens Ord 
 

Året 2022 kunne vi igen mødes til dyrskuer og andre større 
begivenheder. Men krigen i Ukraine har påvirket vores hverdag og gjort 
alt er blevet dyre og mange ting er meget svære at få fat i. 

Jeg har været til repræsentantskabsmøde i Dansk Kødkvæg på Bygholm 
Landbrugsskole fredag den. 21-10-2022. Bestyrelsens beretning v. Per 
Laursen og han kom ind under beretningen med følgende emner. 
Molslaboratoriet, Prisudvikling, Magasinet Dansk Kødkvæg, 
Topdanmark, Åbent hus, Tour de Kødkvæg, Agromek, Valg til Landbrug 
og Fødevarer. 

Emnerne i beretningen blev herefter debatteret. Beretningen blev 
godkendt af repræsentantskabet. Der blev også snakket om Magasinet 
Dansk Kødkvæg, og der er god opbakning til bladet især fra racerne. 
Næste år har Viking meddelt at støtte udfaset, det vil give os et 
underskud på bundlinjen for magasinet. Piemontese foreningen har i 
bladet der udkommer i december en artikel. 

Der blev diskuteret om en udstiller skal være medlem af en raceforening, 
for at udstille dyr på henholdsvis på Kødkvægsskuet og på Landsskuet. 
Alle var enige om, at det er racerne, som har arbejdet og udgifterne med 
udstillingerne, så et medlemskab bør være et krav. Kravet om et 
medlemskab skal være af den raceforening, hvor man udstiller sine dyr. 
Dette vil dermed være gældende på Landsskuet og Kødkvægskuet 
fremover. 

I året 2022 har været udstillet dyr på Roskilde dyrskue, Landsskuet og 
Kødkvægsskuet. Her 1. december 2022 er der ca. 335 renracede dyr i 
Danmark. 

Her til sidst vil jeg ønske medlemmer og bestyrelsen en glædelig 
jul🤶🎅🎄🎁🔔og et godt nytår🙂 

                       Med venlig hilsen 

Niels Kr. Pedersen 
Kærmarksvej 27 Birkelev 
6780 Skærbæk 
Mobil: 42382324  
Mail: bente-pedersen@hotmail.com    
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Italien turen uge 29 juli mdr. 2023 
	

Her først i januar mdr. 2023 gå undertegnede gang med planlægger 4-5 dages tur. 
Med 2 til 3 besætningsbesøg, måske et lokalt dyrskue, vinsmagning og andet kulret. 
Vi regner med at programmet er klar omkring 1.marts 2022. 
På forhånd er der tilmeldt 7 personer. 
 
Tilmelding til turen gøres ved at kontakte Mickael eller Niels:    

            Michael Kr. Pedersen, mobil:50975995, mail: pedersenspiemontese@gmail.com    

           Niels Kr. Pedersen, mobil:42382324, mail: bente-pedersen@hotmail.com   

Kødkvægskuet  
	

Til årets kødkvægskue i herning den 1-2 december var der tilmeldt 219 
dyr, 214 fremmødte. Piemonteseforeningen var her repræsenteret med 2 
otte mdr kvier fra Michael.  

Katalog nr. 302 Puggaard Gran -ET Kvie 23 p. 
 
Katalog nr. 303 Renegade  Kvie 23 p.  
Bedste Kødkvægsdyr og ærespræmie 

Der var masse af rosende ord til dyrene, særdeles til katalog nr. 303 som 
blev bedste kødkvægdyr og dermed tildelt ærespræmie. Dommeren var 
Palle Larsen sViking Danmark. 

Til interbreed for hundyr blev katalog nr. 303, nr. 8 ud af 14 hundyr.	 
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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 

Ulfo 15 

Renegade 34 

Uforobot 29 

Veto 45 

Zalone 40 

Zelig 31 

Zeppelin 26 

Ciclone 10 

Clocco 10 

  

Tyske tyre Antal strå 

Grandios P 71 

Gandalf P 40 
 

Bestyrelsen  
Formand:    Niels Kristian Pedersen  
Næstformand:   Michael Pedersen  
Sekretærer inkl. Nyhedsbrev: Jens Fedder  
PR-ansvarlig + avludvalg:  Michael Pedersen  
    Pau Bjerregaard 
    Niels Kristian Pedersen 
   Emil Vincents 


