Aranäs 2004; Vackra Hereforddjur i
rättvis kamp på Aranäs
Den 21 augusti anordnade Hushållningssällskapet sitt traditionella Sommarmöte på Aranäs utanför
Gränna. Solen sken efter de senaste dagarnas ösregn och besökarna strömmade till från när och
fjärran.
Ett nytt inslag i sommarmötet var de 16 Hereforddjur som deltog i den utställning Hereford Syd
arrangerat i samarbete med Skara Semin. Utställningen bestod dels av vanliga bedömningsklasser
med också en Showmanship klass där barn och ungdomar visade upp sina färdigheter i visning av
djur vid handen. Kompetent speaker under utställningen var Göran Johansson, Galtås, och en lång
rad lokala och nationella företag hade skänkt priser till deltagarna.
Domare för samtliga klasser var Per Mårtensson, Simonstorps Charolais. Per gav samtliga djur öppen
kritik under bedömningen vilket gjorde utställningen till en mycket givande eftermiddag för
åskådarna. Per förklarade inledningsvis att han inte premierar skönhet för utseendets skull utan alltid
söker den typ av skönhet som innebär god hållbarhet och goda produktionsegenskaper.

En fin slaktkropp i en funktionell förpackning är vad vi vill ha, deklarerade Per innan han gav sig
i kast med själva bedömningen av dagens första och största klass.

Betäckta 1-åriga kvigor

Här tävlade 8 ettåringar om domarens gunst och Per beklagade att han inte hunnit värma upp med
något enklare innan han var tvungen att rangordna dessa utmärkta Herefordkvigor! Slutligen var
dock alla omflyttningar gjorda och vi fick ta del av Pers bedömning:

1. 194 Unique av Brunared. En mycket välväxt, harmonisk och korrekt vinklad kviga med
välfyllda lår.
2. GPH Erna från Gravity. Lite mindre men med mycket korrekt stomme. Har ett stort djup i
kroppen vilket innebär att hon har ett lågt underhållsbehov och kommer att hålla hullet
oavsett foderstat.
3. Beauty av Tahe. Harmonisk och välbyggd kviga med fylliga lår.

Ko med kalv

I den klassen tävlade 3 kor med sina kalvar. Per förklarade att man vid bedömning av kor med kalv
lägger 2/3 av poängen på hur kon själv ser ut och 1/3 på kalvens utseende. Kalvens utseende
återspeglar naturligtvis även mycket tjurens kvaliteter men så här i slutskedet av diperioden beror
mycket av kalvens skick på hur goda modersegenskaper kon har.

1. Erna av Oden med kalv 7540 efter Arne av Electra. Trots att hon är förstakalvare är Erna en
helt färdig ko med perfekta vinklar och rörelser. Hon har mycket fin juverform med perfekta
spenar. Hennes kalv är mycket välutvecklad.
2. Britisher Lady av Tahe med kalv 7096 efter Tahe Gård Durango. Kon har en bra ram men är
i ett mer ”normalt” hull för en förstakalvare jämfört med Erna. Lady har också lite sämre
muskelfyllnad. Kalven är lång och har en väldigt fin slaktkropp.
3. Diba med kalv 5531 efter 7348 Hollywood A. Köttig och bra ko som dock är förvinklad i
hasen och något hastrång. Bra kalv.

Tjurar

Här tävlade två mycket bra tjurar mot varandra. Det skiljde hela 3 år mellan tjurarna vilket för oss
åskådare gjorde det svårt att bedöma vilken som såg bäst ut. Efter en del funderande stod dock Pers
val klart.
1. Embracer 2 av Brunared. En väldigt harmonisk tjur med välbyggd, stark rygglinje, bra
rörelser och bakben. Djupa välfyllda lår och en bra musklad rygg.
2. Endre Dudvig ET. Mycket bra och muskelfylld tjur med bra bakkärra. Dock inte riktigt lika
harmoniskt byggd som Embracer och med lite mindre muskelfyllnad bak.

Showmanship

I Showmanship tävlade både yngre och äldre ungdomar mot varandra, kanske en tuff uppgift för
klassens yngste, Johan Andersson, 10 år. Det var bara andra gången Johan visade kvigan Erna och
Johan gick dessutom och blev getingbiten under utställningen! Domarens uppgift är här att bedöma
kontakten mellan djur och visare och den slutlige segraren blev Hampus Henrysson, 17 år, med
kvigan Emma av Tuggarp. Hampus visade prov på stor koncentration och lyckades få Emma att visa
upp sig från sin allra bästa sida!

Championbedömning

Här kallades alla klassvinnarna in igen och Per inledde med att förklara att samtliga dessa djur är
mycket goda representanter för sin ras, väl i Elmia och Mila-klass! Efter en hel del hummande och
funderande avgick dock Erna av Oden och kalven Coach av Electra med segern – Pers absoluta
favoriter just för dagen!

Roger Bratt och Emilie Tingström THE CHAMPIONS!

