Angusnytt 1 2021
Våren är en höjdpunkt för oss avelsnördar. Vi ser resultatet av förra årets betäckningsplaner och vi får
chansen att utvärdera resultatet och göra nya planer. En kanadensisk ranchare benämner startskottet för
kalvningssäsongen som nyår. För visst är våren den tid när lantbruksåret på riktigt tar sin början.
Våren innebär också final för köttrasprövningen, semintjurar ska tas ut och samtliga godkända tjurar
auktioneras ut.
Köttrasprövningen
Angustjurarna har haft ett bra år på köttrasprövningen. Även denna omgång har angustjurarna passerat
måltillväxt om 1400 g/dag, i medeltal växte angustjurarna 1619 g/dag. Detta på en relativt extensiv
foderstat.
Semintjurar
Även i år har Viking valt ut två semintjurar av angusras. 2021 års semintjurar är
Baloo av Davidstorp, AIX 22 samt Red Buck av Åbuen, AIX 36, vi är övertygade om att dessa
utmärkta tjurar, kommer bli lika eftertraktade som sina föregångare! Stort grattis till uppfödarna,
Ann och Tomas Persson, Davidstorp samt Christer Svensson, Åbuen.
Tjurauktionen
Auktionen av prövningstjurarna kommer även i år att genomföras digitalt. Första avslut fredagen
den 26 mars kl 11:00, samt lördagen den 27 mars kl 10:00!
Här är en länk till auktionsförrättarens sida.
https://online.hoab.se/auk/w.object?inC=AHO&inA=20210204_1701&inO=1
och här är länken till katalogen
http://www.kottrasprovningen.se/Filer/GunnarpsKatalog2021webbNY.pdf
Glöm inte att registrera dig och skaffa ett lösenord i god tid, så att du kan buda hem en fin tjur!!!
Inför tjurauktionen
Angusföreningen bjuder in till digitalt möte inför tjurauktionen, tisdagen den 23 mars kl 19:00.
En möjlighet för dig som är intresserad av att köpa tjur på auktionen, att få information direkt från
uppfödaren till varje tjur.
Kontakta Benny Gustavsson via mail ben-hagen@hotmail.com för länk till teamsmötet.
Årsmötet 2021
Svenska Angusföreningerns årsmöte hålls den 28 april kl 19:00.
Årsmötet hålls digitalt även 2021 och kallelse kommer via snigelpost till föreningens medlemmar.
Sommarträff samt 75-årsjubileum
Huruvida det kommer vara möjligt att genomföra en fysisk sommarträff med tillhörande
75-årsjubileum, vet vi mer om senare i vår. Under tiden planerar vi för en digital version av firandet!
En version som inte på något vis kommer att ersätta ett fysiskt jubileum, utan bara ska möjliggöra
ett firande på rätt år och förhoppningsvis bringa oss lite festlig stämning i dessa ganska osociala tider.

Årsbokstav
För den händelse att någon uppfödare därute har glömt så kommer här en liten påminnelse.
2021 döps tjurkalvar till ett namn som inleds med bokstaven C.
Embryoimport
Intresset för Angusrasen ökar och därmed också efterfrågan på bra avelsdjur. Vi har en utmärkt
inhemsk avel men nytt blod kan alltid vara värdefullt. Är du intresserad av att importera embryon
men vet inte riktigt hur man går tillväga eller vad man ska tänka på.
Kontakta Benny Gustavsson vi mail ben-hagen@hotmail.com eller på telefon 0735-131464.
Angus i tiden
2020 stambokfördes 629 st nya angusdjur i Sverige och 16 000 semindoser användes. Angus är en ras
vars kvaliteter ligger i tiden. Fantastiskt roligt tycker vi som följt rasens utveckling under många år.
Utställningar
Borgeby 2021 är inställt men vem vet kanske får vi se Angus på Borgeby 2022. Elmia planeras
genomföras nästa gång 19-21 oktober 2022. För Milamässan finns det ännu inga officiella planer.
Vi får se även 2021 som ett mellanår och lägga tiden på träning inför 2022 så vi kan genomföra
riktigt bra utställningar med många deltagare.
Angusföreningens styrelse genom My Rask

