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Hej alla Charolaisvänner!
I år är det 50 år sen föreningen bildades det kommer vi att
uppmärksamma på olika sätt under året.

1969

Årsbokstaven detta år är P som i Petter.

2019

50 år

Kallelse till Årsmöte.
Medlemmarna i Svenska Charolaisföreningen kallas till årsmöte.
Vårt årsmöte kommer vi återigen att hålla i samband med Milamässan i Malmö.
Fredagen den 15 februari kl. 11.00 på Malmö Arena Hotel, därefter bjuder föreningen på lunch.
Bedömningen av Charolais sker därefter kl 14.30 efter bedömningen kl 16.00 blir det en
avelsauktion i NABs regi.
Kolla in auktionsdjuren på www.nab-se.se eller www.charolais.nu
Kvällen avslutas med en uppfödarmiddag på Malmö Arena Hotel kl 18.30.

Årsmötesinformation
Föredragningslista, verksamhetsberättelse, ekonomiska handlingar, revisionsrapport och
avelsrådetsrapport och övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas utlagda i anslutning till
möteslokalen. Önskar någon ta del av dessa handlingar i förväg kontakta Per-Olof Olofsson på
telefon 0304–66 05 18 / 0703–77 47 83 eller olofsson,perolof@telia.com
Ärenden som medlem önskar hänskjuta till ordinarie årsmöte skall vara skriftligen anmälda till
styrelsen. Senast 14 dagar innan årsmöte dvs. 1 februari till Per-Olof Olofsson.

Styrelsen hälsar alla medlemmar och intresserade välkomna!
Din anmälan till årsmötet och uppfödarmiddagen
samt intresse av hotellrum anmäles till Göran Månsson
Mobil 0708–80 28 75 eller goran@lime.nu

Aktivitetskalendern 2019
14-16
15
29
29-30

Februari Milamässan Malmö
Februari Årsmöte Malmö Arena Hotel
Mars Svensk Köttrasprövnings auktion på Gunnarp
Juni 50 årsjubileum i Skåne

A
Snart dags för prövningsauktion – Dags för Prövningstal, PT
Den 29 mars är det dags för årets prövningsauktion. I år med en stor nyhet i hur tjurarna ran
geras avseende utropsordningen. Tidigare har T-talet styrt detta med högsta T-tal först ut. Inom
Charolaisföreningen har vi länge varit medvetna om att det inte alltid är den tjur med högst T-tal
som är den ”bästa” och mest eftertraktade. Därför har vi oftast ändrat utropsordningen, och för att
ytterligare trycka på att det är flera egenskaper som är viktiga har vi haft vårt egna G-tal.
Utifrån detta har nu Köttrasprövningen beslutat att införa Prövningstal (PT) där rasföreningarna ges möjlighet att väga in fler egenskaper utöver T-tal. PT blir från och med insättningen 2018
det tal som kommer att användas för rangering för samtliga raser och för auktionsgodkännande
för Angus, Charolais och Hereford.
Vi i Charolais har inte valt ett fast PT som gräns, utan har beslutat att 56 % av antalet insatta tjurar blir auktionsgodkända, räknat från toppen av listan, i år blir det 42 st. Om flera tjurar har det
PT där gränsen hamnar, godkänns samtliga inom det Prövningstalet. Medelvärdet för PT är 105.
Vi har även valt att behålla några tröskelvärden som krav för auktionsgodkännande vilka är;
T-tal lägst 97, Exteriör helhet lägst 75, ben 75, Testikelomkrets lägst 32 cm och klövpoäng lägst 5.
Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken yttervägg är inte auktionsgodkänd
Följande egenskaper ingår i P-talet med viktningen i % inom parentes:
T-tal (26%) Exteriör (26%) Aix (26%) Testikelomkrets (15%) och Ryggmuskeldjup (7%).
Egenskaper över eller under en viss nivå innebär en höjning alternativt sänkning av PT, de
nivåerna är 100 för T-tal och 80 för exteriör. För Aix används rasens medelvärde från senaste
avelsvärderingen för samtliga tjurar födda de föregående två åren. För resterande egenskaper;
testikelomkrets, IMF (marmorering), ryggfett, muskeldjup och klövstatus ger värden över 100
högre PT.
Ett sätt att beskriva PT är genom att beräkna korrelationen mellan PT och andra egenskaper. 
En högre siffra innebär att sambandet mellan egenskaperna är starkt t ex syns att T-talet är den
egenskap som har störst påverkan på PT även när T-tal har relativt låg vikt.
Det är ambitionen att PT bättre ska spegla tjurarnas samlade kapacitet och ge oss komplettare
tjurar. Inom vissa gränser kommer det bli möjligt för en tjur som brister i en egenskap att kompensera det genom att vara mer framstående i andra.
Prövningstalet beräknas av Växa Sverige när samtliga moment och registreringar som ingår i prövningen är klara. Publiceringen beräknas i år bli rund den 10 mars.
Läs mer om Prövningstalet i nummer 1 av tidningen Charolais. Vill du diskutera mer så finns
avelsrådet tillgängligt.
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