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Lintrupvej 40, 6660 Lintrup, 2015 2751 - 2086 5144
frede-andersen@ mail.dk

NYHED

•   Grenknusning og rodfræsning med speciel bæltetraktor  
 med stort bæreareal.
•  Bæltetraktoren kan også monteres med brakpudser.   
 Til bløde arealer hvor der står småbuske – lyssiv –   
 bjørneklo m.m. Er velegnet på skrående terræn.
•  Grenknusning af afdrift i skov, diverse hegn og krat.
•  Rodfræsning af skovarealer, hegn eller i haver før 
 plantning eller græssåning.
•  Rydning af byggegrunde.
•  Nedlægning af brak- og mosearealer eller lignende hvor  
 selv store mængde kan sønderdeles og lægges ned.
•  Vedligehold af skovstier og brakarealer med kraftig   
 brakpudser.

Ring til os hvis du har en opgave indenfor grenknus-
ning, rodfræsning, stødfræsning, reolpløjning, flisning 
af arealer m.m. f.eks. hegn/krat/skov til agerjord.

RAPTOR 300 med 650 knuser 
og extremt lav marktryk

.Skånsom overfor skovbunden

Mød os  
på Ribe 
Dyrskue  

stand nr. 12
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Dyrskuepladsen vil igen i år blive fyldt i Ribe, når Ribe Dyrskue 2017 finder sted på fredag. Arkivfoto

Med knapt 260 tilmeldte dyr 
og 100 udstillere på pladsen, 
bliver der nok at opleve på 
fredag, når Ribe Dyrskue 
skydes i gang kl. 9.00

Tekst:  
John Ankersen

DYRSKUE Masser af dyr, oplevelser og en 
dyrskueplads fylde med spændende udstil-
lerstande. På fredag går det løs på dyrskue-
pladsen i Ribe til dette års Ribe Dyrskue. 

Foruden 100 udstillere fra mange for-
skellige brancher, vil kunne opleves. 
Dertil 259 udstillede dyr, hvoraf mal-
kekvæg med 102 dyr udgør den suve-
rænt største gruppe af dyr efterfulgt 
af heste med 56 dyr, kødkvæg med 47 
dyr, får med 27 dyr og 13 geder. Der-
til kommer børnedyrskuet der i år stil-
le med 14 dyr.

Foruden de mange udstillerstande og 
dyr, byder Ribe Dyrskue traditionen tro 
også på en række andre events og un-
derholdning i løbet af dagen.

Blandt andet det traditionsrige VM 

i Gummistøvlekast, grisevæddeløb og 
hesteshow.

I løbet af dagen kan publikum og ud-
stillere følge den spændende konkurren-
ce i både den store og den lille dyrskue-
ring, hvor de bedste dyr indenfor typer 
og racer kåres. 

Endelig er der dagen igennem også 
mønstringskonkurrencer får både senio-
rer og juniorer, mens der for de mindste 
igen i år vil være børnedyrskue, hvor 
der foruden husdyr også vil kunne op-
leves kæledyr i dyrskueringen. 

Klar til dyrskue i Ribe

Dyrskue håber på mange gummistøvlekastere
Efterlysning: Tidligere  
verdensmestre i gummi- 
støvlekast kom frit frem!

VERDENSMESTRE I år er det 10 år  
siden, det første VM i Gummistøvle-
kast blev afholdt på Hovedegnen i Ri-
be. Jubilæet markeres i år med en luk-
susudgave med fine præmier fra Ribe 
bys erhvervsdrivende til de 3 bedste i 
både dame- og herrerækken. 

-  Og så vil vi i år gerne kunne præ-
sentere en stor del af de tidligere ver-

densmestre i gummistøvlekast i feltet 
af deltagere” fortæller kommentator på 
VM i Gummistøvlekast, Kaj Abraham-
sen, som også er forstander på Riber 
Kjærgård Landbrugsskole.

-  Derfor opfordrer vi nu alle verdens-
mestre til at melde sig til konkurren-
cen. Vi håber, at de vil iføre sig deres 
VM-æresbånd, så vi kan markere ju-
bilæet på festlig vis. Ved gummistøv-
lekast føres gummistøvlen mellem be-
nene og hen over egen ryg. Ikke nogen 
let øvelse, så man bør allerede nu gå 
i skarp træning, hvis man ønsker at 

deltage i årets konkurrence, siger Kaj 
Abrahamsen. 

- Der anvendes en gummistøvle ca. 
nr. 41 og kastet måles fra startlinje til 
støvlesnude. Vi forventer at verdensme-
sterskabet vindes med et kast på 10 – 
15 meter, slutter Kaj Abrahamsen. Til-
melding til konkurrencen kan ske på 
dyrskuets hjemmeside.  jba

Tysk kvalitetsolie 
nu også 
i Danmark

Mød os på 
stand nr. 82 

Ribe Dyrskue

ADDINOL Lube Oil Danmark ApS
Snedkervej 14 . 6710 Esbjerg V

T: +45 75 450 400 - E: se@addinol.dk
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Diner Transportable & Selskaber
Tangevej 6 · Ribe · Tlf. 29 44 50 65 

kogehuset@gmail.com

Hakkebøf XL med bløde løg, agurkesalat,  
rødbeder, skysauce og kartofler ............................90 kr.

Stjerneskud m. stegt og dampet rødspætte,  
røget laks og rejer .................................................80 kr.

Lasagne m. salat og dressing .............................. 70 kr.

Flæskestegsburger m. rødkål og agurkesalat .60 kr.

Pølsehorn og Sandwich  .................................20 kr.

Æbletærte m. creme fraiche............................... 25 kr.

Chokoladekage  ..................................................15 kr.

Kaffe krus ...........................................................15 kr.

Fadøl 0,3 og 0,4  .........................................30/40 kr.

Cola og Fanta 0,5 l  ...........................................30 kr.

Kildevand 0,5 l  .................................................20 kr.

Rødvin. italiensk 0,75 cl  ...................................120 kr.

100 siddepladser under teltdugen 
samt ståborde i det fri

Forudbestillinger fra grupper modtages 
på mail eller telefon.

Bordbestilling ikke muligt.

SPISETELTET
- med familievenlige priser

Klar til dyrskue i Ribe

Kaj Abrahamsen er forstander 
på Kjærgård Landbrugsskole, 
her fotograferet ved nogle af 
skolens besætningskøer, der 
er på græs her i sommeren. På 
Ribe Dyrskue vil man også 
kunne finde ham ved VM i 
Gummistøvlekast. 

Landbrugsskole  
i fremgang
På Kjærgård Landbrugsskole oplever man succes med elevsøgning og 
med at skaffe alle elever praktikpladser. Skolen er blandt udstillerne på 
Ribe Dyrskue

Tekst og foto:  
John Ankersen

UDDANNELSE Der er rift om de un-
ge på uddannelserne. Og på Kjærgård 
Landbrugsskole har man tilsyneladen-
de fundet formlen for, hvordan man 
tiltrækker de unge og samtidig sørger 
for minimalt frafald, samtidig med at 
alle er sikret praktikpladser under de-
res uddannelse.

- Alle elever har praktikplads. Det er 
min opfattelse, at landbruget godt kan 
se at elever og praktikanter fra land-
brugsskoler kan rigtig meget, eksem-
pelvis i forhold til udenlandsk arbejds-
kraft, fortæller Kaj Abrahamsen, der er 
forstander på Kjærgård Landbrugsskole.

Og han er glad for den positive ud-
vikling, der både gavner hans og de 
øvrige landbrugsskoler, men også er 
en vigtig faktor:

-  Det der er vigtigt er, at få uddan-
net de danske unge til landbruget med 
hensyn til generationsskiftet i land-
brugserhvervet.

Stigende interesse
På Kjærgård Landbrugsskole ople-
ver man en generelt stigende interes-
se blandt de unge – ikke bare for at 
uddanne sig grundforløbsmæssigt in-
den for landbrug, men også at gå vide-
re og uddanne sig til driftsledere og for  
fleres vedkommende – at blive selv-
stændige på sigt. 

-  De unge ser muligheder i et mel-
lemleder-job. Og så har de fået øjnene 
op for at et en uddannelse til mellem-
leder i landbruget, også er attraktiv i 
andre erhverv, konstaterer Kaj Abra-
hamsen, der netop mener at landbrugs-
uddannelsernes styrke er, at den ud-
danner folk med mange kompetencer. 

Et samarbejde med Erhvervsakade-
miet i Esbjerg har betydet at Kjærgård 
Landbrugsskole har styrket den ud-
vikling.

Og den positive udvikling kan og-
så ses hos Kjærgård Landbrugssko-
le, der til efteråret har flere optagne  
elever end normalt.

Studenterforløb på skolen
En meget stor del af en ungdomsårgang 
vælger stadig gymnasiet. Og på Kjær-
gård Landbrugsskole konstaterer Kaj 
Abrahamsen, at den studievejledning 
der sker i folkeskolen, stadig i høj grad 
går i en gymnasial retning.

Det giver en stor gruppe studenter, 
og Kjærgård Landbrugsskole har i stil 
med andre landbrugsskoler taget kon-
sekvensen og tilbyder studenterforløb.

Og her vinder landbrugsskolen på 
flere fronter.

-  Det giver også hér en god syner-
gi med praktiske og boglige fag sam-
men, forklarer Kaj Abrahamsen, der 
også fremhæver det faktum, at stort 
set alle elever bor på skolen. 

Foruden uddannelse betyder det også 

socialt samvær, venskaber og et spæn-
dende studieliv. Der går 100 årselever 
på Kjærgård Landbrugsskole.

”Dobbelt-udstiller” på dyrskuet
Kjærgård Landbrugsskole har ikke  
bare udstillerstand, men er også dyre-
udstiller på Ribe Dyrskue. 

Skolen har en Dansk Holstein kon-
ventionel malkebesætning på 110 kø-
er plus at man driver 115 hektar med 
afgrøder.

-  Besætningen har den størrelse for at 
vise eleverne en realistisk besætnings-
størrelse, forklarer Kaj Abrahamsen, 
der tilføjer at man har fire af køerne 
med i Ribe.

Og han mener, at Ribe Dyrskue er en 
yderst vigtig begivenhed.

-   Det er vigtigt at bakke op om 
skuet. Samtidig er det en del af vores 
markedsføring i lokalområdet. Her har 
vi mulighed for at vise skolen og må-
ske møde kommende praktikværter og 
ikke mindst gamle elever, der tit kom-
mer forbi, fortæller Kaj Abrahamsen, 
der selv vil være med i år, hvor han for-
uden på skolens stand, også vil være 
vært ved VM i Gummistøvlekast, en 
værtsrolle han har overtaget efter sin 
forgænger. 

Kjærgård Landbrugsskole råder over en 
moderne kvægstald med 110 malkekøer.
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Giant minilæssere
Fra 1000-5600 kg · Fra 20-76 HK
Giant har det største udvalg 
af fabriks optioner 
og originale redskaber

Brdr. Holst Sørensen A/S
tlf. 76 88 44 00 · www.bhsribe.dk

Mød os på 
Ribe Dyrskue - Stand 18Merlo 

teleskoplæssere
· Italiensk kvalitet
· Side-shift
· Løftehøjde op til 30 meter
· Rotormaskiner
· Sikkerhed i særklasse
· Brændstofbesparende hydrostat
· Komfort i særklasse
· Godt kabineudsyn
· Markedets mest rummelige kabine
· Stort udstyrsprogram

Venieri
Italiensk topkvalitet
2 års garanti
Transmission 
· Bosch-Rexroth hydrostatisk
Motor
· Perkins
Aksler
· Spicer heavy duty
Joystick
· Servocontrol
Redskabsskifte
· Hydraulisk

IHI minigravere
Minigraverne hvis størrelse varierer fra 900 kg 
til 8 tons, kan både fås i den traditionelle og den 
såkaldte zero-trail model.

Zero-trail giver mulighed for at rotere maskinen 
indenfor bæltebredden. IHI er japansk kvalitet. 

Klar til 
dyrskue 
efter  
robotskifte

Heidi og Morten Nielsen og børnene Kamilla, Kasper og Julie præ-
senterer tre af de dyr, I/S Bjørholm Holstein har med ved freda-
gens dyrskue i Ribe.

Fire generationer 
bakker op, når I/S 
Bjørholm Holstein 
rykker både en pony 
og flere kreaturer til 
dyrskuet i Ribe

Tekst og foto:  
Leif Christensen/LLN Press

AKTIVE Malkerobotter og dyrskuer har 
normalt intet med hinanden at gøre, men 
et robotskifte har haft stor betydning for 
dyrskuesæsonen for I/S Bjørholm Holstein.

- Vi har skiftet vores malkerobotter i stal-
den og har ikke kunnet få det til at passe 
med dyrskuerne, så vi glæder os til ende-
lig at komme af sted, understreger Mor-
ten Nielsen.

Han driver I/S Bjørholm Holstein sam-
men med sin far, Knud Nielsen, på Gettrup-
vej ved Glejbjerg, og det er en familie, der 
gennem mange år har været flittig udstil-
ler, men ikke i år, hvor robotterne er kom-
met på tværs. Skuet i Ribe bliver det første.

- Vi har haft robotter i 10 år og var ikke 
i tvivl om, vi skulle fortsætte med robot-
terne. Vi har dog skiftet til Lely, fortæller 
Morten Nielsen.

Besætningen er under opbygning til 350 
køer fra de nuværende 250 køer, og der er 
nu udvidet fra fire til seks robotter.

- Vi glæder os til endelig at skulle til 
dyrskue, noterer Morten Nielsen, og i den 
familie er ordet »vi« virkelig velvalgt, for 
det er en oplevelse for hele familien.

Det er den yngste gren af familien, vi  
møder på gården Bjørholm, men de er ikke 
alene, når der på fredag er dyrskue i Ribe.

- Der kommer også bedsteforældre og  
oldeforældre, fortæller Morten Nielsen.

I/S Bjørholm Holstein har meldt syv køer 
til, og det er unge dyr. Det gælder to kvi-
er, mens resten er første og andet års køer.

På skuet handler det om konkurrence, og 
Morten Nielsen tør ikke vurdere, hvordan 
dyrene klarer sig:

- Vi har jo ikke afprøvet det før i år, så 
jeg ved ikke helt, hvor vi ligger, erkender 
Morten Nielsen, der mærkede dyrskuelivet, 
mens han endnu lå i barnevognen.

Fik ærespræmie i fjor
Køerne er ikke alene om at repræsentere 

familien. Rebecca i form af den lille shet-
lænder er også med, og den næste genera-
tion er allerede klar. Da vi skal have dy-
rene fotograferet, er det helt naturligt, at 
det er firårige Kamilla, der trækker pony-
en Rebecca fra stalden og over på marken.

Tvillingbroderen, Kasper, er mere til kre-
aturdelen, hvor han gerne tager trillebøren 
og hjælper med at fodre kalvene på gården.

- Jeg købte faktisk en shetlænder for at 
komme til at udstille på dyrskuet, lyder det 
fra moderen, Heidi Nielsen.

Hun har meldt den ene af de fire shetlænde-
re til dyrskuet i Ribe, og familien håber, at det 
bliver muligt at komme hjem med en præmie 
for enten køerne eller ponyen – eller begge 
dele. I fjor gav det en ærespræmie i Ribe. 

Morten Nielsen glæder sig til endelig at kunne komme til skue. Her er han fotograferet med 
den ene af de syv dyr.

Heidi Nielsen trækker en af de kvier, I/S Bjørholm Hol-
stein deltager med på skuet i Ribe.
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Der bliver rig  
lejlighed til at  
se simmentalere 
på dyrskuet i Ribe. 
Karl Andersen 
udstiller fire dyr.

Fredag den 28. juli 
kl. 9.00-16.00

Kig ind til Familielandbruget 
og Landbrugsrådgivning Syd. 

- Vi kæmper for det gode liv på landet.

Vi er klar til debat!

Hør hvorfor vi kæmper for:
• Omfordeling
• Landbrugsreform
• Sælgerpantebreve

Ribe Dyrskue
stand nr. 72

Ribe Dyrskue 3x140.indd   1 13-07-2017   13:45:21

HVORDAN SKAL FREMTIDENS 
LANDBRUG SE UD?

BESØG OS PÅ STAND 32 
OG DELTAG I DEBATTEN

ER FREMTIDEN
ØKOLOGISK?

Enhedslisten - 3x86 - dyrskue.indd   2 17-07-2017   16:03:14

Simmental topper 
kødkvæget
Med 19 tilmeldte dyr er 
simmental racen med 
flest tilmeldte dyr til 
skuet i Ribe – Karl 
Andersen har udstillet 
i mere end 25 år

Tekst og foto:  
Leif Christensen

KØDKVÆG – Jeg udstiller, for-
di det er hyggeligt, men også 
for at kunne sammenligne mi-
ne dyr med andre udstilleres.

Sådan lyder det fra Karl An-
dersen forud for dyrskuet i  
Ribe. Et skue, hvor han ud-
stiller tre kvier og en tyr, og 
han kommer ikke kun for at 
vise dyrene frem. Han er al-
tid villig til en handel, og som 
han siger:

- Jeg vil faktisk gerne have 
solgt den 13 måneder gam-
le tyr, noterer Karl Andersen 
overfor Landbrug Syd, men 
først skal den vise sine evner 
overfor de andre.

Udstillet i 25 år
- Det er en ny tyr, som jeg hå-
ber gør det godt i Ribe, lyder 
det fra Karl Andersen, der be-
retter om deltagelse af 19 sim-
mentaler i Ribe, og dermed vil 
den være den største race.

Karl Andersen nyder at ud-
stille, selvom de nødvendi-
ge prøver gør det dyrt, og i 
25 år var han fast udstiller 
på dyrskuet i Varde, ligesom 
han har udstillet på Landssku-
et siden 2000.

- Jeg har ikke været fast i 
Ribe midt i sommerferien, 
men jeg har deltaget, når det 

har passet ind i programmet,  
noterer Karl Andersen.

De mest omgængelige
Karl Andersen har gennem en 
årrække levet af sin store kød-
kvægsbesætning på Forum- 
lundvej mellem Varde og  
Esbjerg. Når man kører på  
vejen, opdager man også hur-
tigt, man er på rette spor. Mar-
kerne er fyldt med simmen-
taler.

- De har en god tilvækst og 
har det bedste temperament 
og er meget omgængelige, og 
jeg har altid haft simmenta-
ler, fortæller Karl Andersen.

- Jeg har haft mere end 120 
køer, men jeg er i gang med 
at reducere.

Han har også en del dyr gå-
ende til afgræsning på Skov- 
og Naturstyrelsens jord på 

Skallingen – helt præcist 40 
køer. Ellers går de på mar-
kerne på hjemmefronten,  
ligesom det er muligt at se  
flere i stalden.

- Det meste går i dag til 
slagtning, men selvfølgelig vil 
jeg også sælge dyr ved avl. Der 
er bare ikke så mange penge i 
avl, som det har været, konsta-
terer Karl Andersen. 

Bredt maskinprogram på skuet
Maskinforretningerne 
bakker traditionen tro 
op om Ribe Dyrskue, 
og stiller igen i år med 
et stærkt felt.

Tekst:  
John Ankersen

MASKINER Er man interesse-
ret i traktorer, landbrugsma-
skiner, og udstyr, bliver der 

masser at se og opleve i for-
bindelse med Ribe Dyrskue. 

Omkring en fjerdedel af 
de 100 udstillerstande på 
dyrskuepladsen byder nem-
lig indenfor til en maskinsnak 
på dyrskuedagen, hvoraf alene 
15 landbrugsmaskinforretnin-
ger er repræsenteret med egne 
stande. Dertil kommer udstil-
lere af biler og udstyr

Blandt maskinudstillerne 
finder man både forhandlere, 
importører og producenter in-
denfor landbrugsmaskiner. 

Ribe 
Dyrskue 
byder altid 
på masser 
af ma-
skinudstil-
lere – i år 
er ingen 
undtagel-
se. Arkivfoto
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Kom og få 
en snak med os...

STAND 27

- i Esbjerg Kommune

Venstre i esbjerg kommune - 2x41.indd   1 04-07-2017   09:24:28

Sønderholmvej 13 • 6630 Rødding • Tlf. 74 85 53 52

Vi ses til Ribe Dyrskue 
- samme stand om sidste år

FL Jord - 2 sp dyrskuet i ribe.indd   1 26-06-2017   10:56:15

ALLIKO
Tlf. 23 649 649 . henco@alliko.dk

ALLIKO: et sundt alternativ 
Alt til husdyr. Specialist i antibiotika-reduktion
www. alliko.dk 

Vi ses på stand 61

ALLIKO - 2x41 - dyrskue.indd   1 12-07-2017   14:25:06

Bruger landbrugsskolen som  
genvej til drømmeuddannelsen

En af de unge, som har været forbi Gråsten Landbrugssko-
le er Helena Houbak Kristiansen, der i dag arbejder som 
Embedsdyrlæge hos Fødevarestyrelsen Veterinær Nord i 
Herning.

På Gråsten Landbrugsskole, der er blandt udstil-
lerne på Ribe Dyrskue, vinkede man i februar 
farvel til 16 unge, som har taget deres uddannel-
se på den særlige Studenterlinje på skolen. Her 
kan landbrugselever starte direkte efter at de har 
taget en studentereksamen, og de opnår dermed 
en del merit i landbrugsuddannelsen. 

UDDANNELSE Til august star-
ter endnu et nyt hold op di-
rekte fra gymnasiet, og der er 
klare fordele for de, indtil nu, 
teoretiske unge  - ved at tage 
på landbrugsskole. 

-  Vi oplever at eleverne på 
studenterforløbet har store am-
bitioner om en god karriere, 
og ofte handler det om, at de 
vil være dyrlæger eller have en 
anden universitetsuddannel-
se, som har med dyr og plan-
ter at gøre. Her på skolen kan 
vi give dem den praktiske er-
faring, som de mangler, og vi 

kan lære dem at forbinde teo-
ri og praktisk landmandskab. 
Noget de i den grad kan drage 
nytte af i deres fremtidige stu-
dier, fortæller lærer og vejleder 
Dorthe Kreiberg fra Gråsten 
Landbrugsskole, og fortsætter:

-  Med landbrugsuddannel-
sen og deres studentereksa-
men i rygsækken bliver deres 
muligheder for optag på deres 
drømmeuddannelse pludselig 
mere realistisk, de tager fak-
tisk en smutvej, når de ligger 
vejen forbi os og videre ud i 
karrieren,” fortæller.

Fra landbrugsskole til 
embedsdyrlæge
En af de unge, som har været 
forbi Gråsten Landbrugsskole 
er Helena Houbak Kristiansen, 
der i dag arbejder som Em-

bedsdyrlæge hos Fødevare-
styrelsen Veterinær Nord i 
Herning.

- Studenterforløbet på Grå-
sten Landbrugsskole var for 
mig et springbræt til fremti-

den. Jeg kom helt uden land-
brugserfaring og drømte om 
at blive dyrlæge. Studenterfor-
løbet og efterfølgende prak-
tik på en økologisk kvæggård 
gjorde, at jeg blev optaget på  
Veterinærmedicin gennem 
kvote 2 året efter. Jeg er glad 
for den ballast, studenterfor-
løbet gav mig - både fagligt og 
praktisk, fordi jeg nu rent fak-
tisk forstår, hvad landmanden 
arbejder med, men også især 
fordi det gav mig venner for li-
vet, fortæller Helena Houbak 
Kristiansen.

Videnskab og praktisk 
erfaring
Morten Maigaard Sørensen 
afsluttede studenterforløbet 
på Gråsten Landbrugsskole 
i 2013, og han valgte at læ-
se videre på Københavns Uni-
versitet på studiet Husdyr- 
videnskab. 

-  Gråsten Landbrugsskole 
og studenterforløbet var en 
unik mulighed for at prøve fle-
re kræfter med landbrugser-

hvervet efter gymnasiet. For-
løbet var først og fremmest en 
social succes med gode men-
nesker og godt samvær, hvor 
den fælles interesse for land-
brug blev dyrket fagligt. Et for-
løb, der har givet mig store for-
dele i mit nuværende studie 
på Københavns Universitet. 
Den praktiske ballast fra land-
brugsskolen og praktikforløb i 
ind- og udland, gør koblingen 
til teori nemmere,” forklarer 
Morten Maigaard Sørensen. 

Gråsten Landbrugsskole har 
netop skabt et formelt sam-
arbejde med en række land-
mænd på Tasmanien, som 
tilbyder eleverne på Studen-
terlinjen at komme i praktik.

- Vi har netop haft en delega-
tion herfra skolen på Tasmani-
en for at bese og godkende, de 
forskellige gårde til praktikop-
hold. Der er fantastiske mulig-
heder for at vores elever kan 
komme på praktik-eventyr 
down-under, og der er mange 
muligheder fra både de tradi-
tionelle kvæggårde, til kæmpe 
fårefarme og planteavls bedrif-
ter med spændende specialaf-
grøde, fortæller Dorthe Krei-
berg Gråsten Landbrugsskole.  

Gråsten Landbrugsskole har 
stadig åbent for tilmelding til 
dette efterårs Studenterforløb, 
som starter den 14 august og 
varer 21 uger.  jba

Morten Maigaard Sørensen 
afsluttede studenterforlø-
bet på Gråsten Landbrugs-
skole i 2013, og han valgte 
at læse videre på Køben-
havns Universitet på studi-
et Husdyrvidenskab. 

Vi ses på Ribe 
Dyrskue stand 35

CB Auto - Ribe Dyrskue - 2x86.indd   1 13-07-2017   08:45:55

Ole Hansens
Smede- & Maskinservice
Lundtoftevej 5 - Stenderup, 6683 Føvling

Tlf. 21 90 12 39

• Alt i smedearbejde
• Entreprenørmaskiner
• Skovmaskiner
• Landbrugsmaskiner
• Små maskiner

HUSK! Ole Hansen har
ALTID GODE PRISER

PÅ DÆK OG MONTERING
til din bil.

                                    fyr fra Pelburn giver 
optimal udnyttelse af træpiller og en god 
økonomi. Kontakt os for nærmere 
oplysninger og tilbud.

Priser fra 24.500,-

Fremtidens træpillefyr fra Pelburn giver optimal udnyttelse af træ-
piller og en god økonomi.
Kontakt os for nærmere oplysninger og tilbud.

Priser fra 24.500,-

Ole Hansens
Smede- & Maskinservice
Lundtoftevej 5 - Stenderup, 6683 Føvling

Tlf. 21 90 12 39

Vi fabrikerer hydraulikslanger PÅ STEDET I VORES 
SERVICEVOGN. Ingen tilkald udenfor normal arbejdstid.

Som noget nyt renoverer vi alt i hydraulikslynger.

HUSK! Ole Hansen har
ALTID GODE PRISER

PÅ DÆK OG MONTERING
til din bil.

                                    Fremtidens træpille-
                                    fyr fra Pelburn giver 
optimal udnyttelse af træpiller og en god 
økonomi. Kontakt os for nærmere 
oplysninger og tilbud.

Smede- & 
maskinreparationer

• Entreprenørmaskiner • Skovmaskiner 
• Landbrugsmaskiner • Små maskiner 

• Køb og salg af brugte maskiner

INTET 
ER UMULIGT

Vi fabrikerer hydraulikslanger
PÅ STEDET I VORES SERVICEVOGN

Intet tilkaldegebyr udenfor normal arbejdstid.
Som noget nyt renoverer vi alt i hydraulikcylindere

Vi ses på Ribe Dyrskue 

- kom ind på stand 64 og 

få en snak om Mortensen 

kornvalser.

ole hansen smede og maskinservice - 2x130 - intet er umuligt.indd   1 18-07-2017   08:37:25
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Går du med tanker om 
køb eller salg?

– et stærkt og kompetent team til gennemførelse af salg og ejerskifte!

LandboGruppen JYSK ApS
John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø
Majsmarken 1, 7190 Billund
jysk@landbogruppen.dk

Tlf.: 7660 2333

– så få en uforpligtende snak 
med LandboGruppen

LÆS MERE PÅ: LANDBOGRUPPEN.DK

Vi hjælper dig til en overskuelig handel

Går du med salgstanker?
Så kontakt os for en uforpligtende snak omkring dine 
muligheder. Vi hjælper dig til en overskuelig handel.

Går du med tanker om 
køb eller salg?

– et stærkt og kompetent team til gennemførelse af salg og ejerskifte!

LandboGruppen JYSK ApS
John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø
Majsmarken 1, 7190 Billund
jysk@landbogruppen.dk

Tlf.: 7660 2333

– så få en uforpligtende snak 
med LandboGruppen

LÆS MERE PÅ: LANDBOGRUPPEN.DK

Vi hjælper dig til en overskuelig handel

Går du med tanker om 
køb eller salg?

– et stærkt og kompetent team til gennemførelse af salg og ejerskifte!

LandboGruppen JYSK ApS
John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø
Majsmarken 1, 7190 Billund
jysk@landbogruppen.dk

Tlf.: 7660 2333

– så få en uforpligtende snak 
med LandboGruppen

LÆS MERE PÅ: LANDBOGRUPPEN.DK

Vi hjælper dig til en overskuelig handel

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 7660 2333 
Birk Centerpark 24, 7400 Herning, tlf. 9629 6505

Mød os på 

Ribe Dyrskue 

stand nr. 75

Et stærkt og kompetent team

LandboGruppen Jysk 3x180 Ribe Dyrskue.indd   1 21-06-2017   11:47:33

Velkommen til Danmarks smukkeste dyrskue

RIBE DYRSKUE RIBE DYRSKUE

Velkommen til Danmarks smukkeste dyrskue

RIBE DYRSKUE RIBE DYRSKUE

Fredag den 28. juli kl. 9.00-16.00

entré: 60 kr. (Børn u/12 år gratis) www.ribedyrskue.dk

Velkommen til Danmarks smukkeste dyrskue

RIBE DYRSKUE RIBE DYRSKUE

Entré: 60 kr. (Børn u/12 år gratis) www.ribedyrskue.dkEntré: 60 kr. (Børn u/12 år gratis) www.ribedyrskue.dk

✓ 250 af områdets smukkeste dyr✓ Store maskiner
✓Grisevæddeløb og hesteshow✓ VM i gummistøvlekast - 10 års jubilæum       (tilmelding på www.ribedyrskue.dk eller på stand nr. 73)✓ Ponyridning, halmborg og korncontainer✓ Total hygge for hele familien!

MaSSer af Gode oPleVelSer

PROGRAM 2017
09:00  Skuet åbnes v/formand Niels Chr. Laursen
09:00  Bedømmelsen af heste, kødkvæg, får og geder begynder09:30  Bedømmelse af malkekvæg. Starter med
 besætningskonkurrence og efterfølges af enkeltdyr10:00  VM i Gummistøvlekast: 1. indledende runde for enden af den store ring
10:30  Grisevæddeløb for enden af den store ring
11:30  Udpegning af skuets bedste hoppe og bedste hingst i lille ring11:30  Bedømmelsen i store ring afsluttes
12:00  Ærespræmiekonkurrencer kvæg, får og geder samt udpegning af de bedste dyr plus udlevering af ærespræmiebevis i store ring
12:00  Grisevæddeløb for enden af den store ring
12:30  Ærespræmiekonkurrence kødkvæg. Herefter Interbreed-kon-kurrence
12:30  VM i Gummistøvlekast: 2. indledende runde for enden af den store ring
13:00  Præsentation af dyrene fra Børnedyrskuet i store ring13:00  Mønstringskonkurrence for heste børn og juniorer13:00  Mønstringskonkurrence for heste seniorer
13:30  VM i Gummistøvlekast: Finale. For enden af den store ring13:45  Ribe Dyrskue Mesterskab i Agility med Ribe Hundevenner i den store ring
14:15  Grisevæddeløb for enden af den store ring
14:30  Heste for Alle – show i store ring
14:30  Mønstringskonkurrence for kvæg i lille ring15:00  Hesteparade: Præsentation af alle racer i store ring15:30  Afhentning af ærespræmier i dommerteltet16:00  Tak for i år

Dommer bliver udstiller
Karina Kristensen (i mid-
ten) har været hestedom-
mer i Ribe i 10 år. I år ud-
stiller hun og børnene, 
Karoline og Nicolaj, i ste-
det to varmblodsheste.

I en halv snes år har 
Karina Kristensen 
været hestedommer 
på dyrskuet i Ribe, 
men i år er hun og 
børnene klar til at gå i 
ringen

Tekst og foto:  
Leif Christensen

HESTEGALE - Vi er nok en he-
stegal familie.

Erkendelsen kommer fra 
Karina Kristensen, da vi 
besøger hende og børnene 
på Stald KH på Tistrupvej i  
Tistrup, og familien deltager 
da også på forskellige om-
råder omkring heste. Kari-
na Kristensen har i en halv 
snes år været dommer på 
dyrskuet i Ribe, men i år er 
hun med i programmet som 
udstiller.

Et skifte, der måske er på-

virket af børnene, der gerne 
vil i ringen.

- Det er altid hyggeligt at væ-
re med til sådanne skuer, lyder 
det fra datteren, Karoline, der 
ligesom sønnen, Nicolaj, tager 
del i hesteverdenen.

På skuet i Ribe er familien klar 
med to heste til konkurrencerne. 
Det gælder en goldhoppe og en 
treårs hoppe begge varmblods. 
Karina Kristensen dropper så 
hvervet som dommer til fordel 
for de to katalognumre.

Sjovest at vinde
- Vi plejer at være ydmyge, 
men vi kommer da for at blan-
de os i toppen og er optimister. 
Det er da sjovest, når man vin-
der, lyder det fra Karina Kri-
stensen.

I år er hun altså ikke med 
som dommer, og hun forven-
ter heller ikke at skulle ind i 
ringen. Det bliver formentlig 
børnene, Karoline og Nicolaj, 
der skal trække, men som mo-
deren siger:

- Jeg holder aldrig mund, så 
jeg skal nok guide dem, og jeg 
synes i det hele taget, vi er go-
de til at hjælpe hinanden.

- Et skue er også social hyg-
ge og faglighed, og vi kan godt 

lide lugten på et skue og vil 
gerne vise dyrene frem, note-
rer Karina Kristensen.

Opflasket med dyrskuer
Hun har det i øvrigt ikke fra 
nogen fremmed.

- Min far, Jens Kristensen, 
udstillede meget i bl.a. Var-
de, så jeg er opflasket med 
dyrskuer, fortæller Karina 
Kristensen.

Dyrskuet i Varde er et over-
stået kapitel, så i stedet er Stald 
KH med andre steder – bl.a. 
i Ribe, for dyrene skal vises 
frem, ligesom de gør noget i 
avl. I år er det blevet til et føl, 
mens det ventes at skulle blive 
to føl næste år. Og hestefamili-
ens holdning til heste er klar:

- Det giver både motion og 
frisk luft, men det er også 
hårdt arbejde, så vi er fri for 
at gå i fitness, mener Karina 
Kristensen – hendes to børn 
spiller dog begge håndbold. 
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DIN AVIS
på dyrskuet

Skolegade 1 | 6650 Brørup | Telefon 75 38 15 00
www.landbrugsyd.dk | annoncer@landbrugsyd.dk

Mød holdet bag 
LandbrugSyd
Kom ind i teltet med din 
mening og dine gode ideer!

- og få samtidig fi ngrene 
i den aktuelle avis!

Kig ind på
STAND 76 

og deltag i konkurrencen om en fl ot købmandskurv

Din avis på dyrskuet - 3 x 180 - FNØS.indd   2 04-07-2017   07:00:49

Gunnar Jürgensen har trukket sin nye vandingsmaskine ud i marken. Når den er koblet til vand-
forsyningen, trækkes den ud i den modsatte ende af marken, og vandingen kan gå i gang.

Så er vandingsmaskinen trukket på plads. Her låser Gunnar Jürgensen det yderste led på den ene 
af vingerne med en nem låseanordning.

Midtjysk special-
vandingsmaskine 
til tysk kunde
Nordtysk rullegræsproducent 
valgte en selvkørende vandings-
maskine fra FJ Agro i Hejnsvig, 
der er blandt udstillerne på Ribe 
Dyrskue. Den leverede vandings-
maskine er blandt andet udstyret 
med 500 millimeter brede dæk 
samt vinger med en vandingska-
non på hver.

MASKINER Det var blandt andet den stærke, 
men samtidig simple og logiske konstruk-
tion, der fik Gunnar Jürgensen, Handewitt, 
der ligger et lille stykke nede i Tyskland, til 
at vælge en ny vandingsmaskine fra det dan-
ske firma FJ Agro, Hejnsvig ved Grindsted.

Gunnar Jürgensen driver firmaet  
Rasenschule Jürgensen med produktion af 
rullegræs.

- Jeg stod her i foråret og skulle have en 
af mine vandingsmaskiner skiftet ud. Der-
for googlede jeg på ordet vandingsmaskiner 
og fandt på denne måde frem til flere pro-
ducenter af vandingsmaskiner, blandt an-
det FJ Agro, fortæller den nordtyske rulle-
græsproducent.

God at spørge til råds
- Herved fik jeg kontakt med indehave-

ren af FJ Agro, Finn Jørgensen. Jeg fandt 
hurtigt ud af, at han ved en masse om van-
dingsmaskiner og derfor var god at spørge 
til råds. Og så kunne jeg også godt lide, at 
jeg kunne købe en vandingsmaskine direk-
te hos ham i stedet for gennem en forhand-
ler, siger Gunnar Jürgensen. 

- Jeg følte mig tryg ved det danske firma og 
bestilte en ny vandingsmaskine, som jeg fik 
leveret den første uge i maj, fortæller han.

Vandingsmaskinen er FJ Agro’s selvkøren-
de model FJ600 med 500 meter 110 milli-
meter slange. 

500 millimeter brede dæk
For at undgå, at vandingsmaskinen efter-
lader spor i det fine græstæppe, er den ud-
styret med 500 millimeter brede dæk, som 
giver et lavt marktryk. Herudover er maski-
nen udstyret med sidevinger med en van-
dingskanon på hver, så vandingsbredden 
kan komme helt op på 100 meter.

Udover den store vandingsbredde bety-
der opbygningen med vinger også, at vand-
strålerne ikke er nær så kraftige, som det 
ville have været tilfældet med én stor van-
dingskanon.

- Når jeg har valgt denne selvkørende van-
dingsmaskine fra FJ Agro frem for en ind-
træksmaskine, er der flere årsager til det, 
siger Gunnar Jürgensen. 

Mere præcis vanding
- Dels giver den en mere præcis vanding, 
og vanddråberne er finere forstøvet. Dels 
er den mindre energikrævende, og ende-
lig slider den ikke på græsset, sådan som 
en indtræksmaskine uundgåeligt ville gø-
re det. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med 
den her maskine, tilføjer han.

Gunnar Jürgensen dyrker rullegræs på et 
areal på 45 hektar med hjælp fra tre fastan-
satte medarbejdere.  

Rullegræsset tages op i 40 centimeter bre-
de ruller med en længde på 2,50 meter. Det 
betyder, at der er én kvadratmeter græstæp-
pe i hver rulle.

Rasenschule Jürgensen afsætter det me-
ste af sit rullegræs til private og virksom-
heder i lokalområdet. En lille smule går til 
Danmark.  jba

Gunnar Jürgensen 
dyrker rullegræs 
på et areal på 45 
hektar. Her er den 
nye vandings- 
maskine fra FJ 
Agro sat i gang. 
Sidevingerne på 
Gunnar Jürgen-
sens nye van-
dingsmaskine 
betyder, at van-
dingsbredden  
kan komme helt 
op på 100 meter.
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Tlf. +45 75 42 09 77 • Claas@ap-joergensen.dk 
www.ap-joergensen.dk

Vi ses på Ribe Dyrskue

A.P. JØRGENSEN 
Vi udstiller Claas, Samson, Schäffer, 

GreenTec, Amazone, Vitra og JF    

Midtjysk special-
vandingsmaskine 
til tysk kunde

Alt i porte til privat og industri
Gratis

opmåling
og tilbud

Novoferm
ISO 20 port
Incl automatik 2
fj btj
5 forskellig str
Lev og mont

10.495,-
incl. moms

Dyrskuetilbud

Novoferm
industriport b/h
4000x4000
Incl automatik
Lev og mont

20.000,-
excl moms

Dyrskuetilbud

Telefon 74 65 10 24
www.gl.dk

Lederuddannelse - studenterforløb 
- faglært - landbrugsassistent

Mød os på Ribe Dyrskue 

stand nr. 60

Gråsten landbrugsskole 2sp - Det Fynske Dyrskue.indd   1 03-07-2017   12:09:00

Svend Eskildsen, adm. direktør i Addinol Lube Oil Danmark ApS, der har base i Esbjerg.  
På lageret står blandt andet de 205 liter store tønder med olier og smøremidler  

klar til at blive leveret til landbruget. Olie leveres også i mindre mængder  
– helt ned til få liters dunke, som man kender i detailhandlen.

Kvalitetsolie  
til landbruget
Tyske Addinol er et ret 
nyt mærke i Danmark 
inden for olie og 
smøremidler. På Ribe 
Dyrskue vil Addinol 
Danmark, med base i 
Esbjerg, være blandt 
udstillerne.

Tekst og foto:  
John Ankersen

OLIE Det kræver kvalitetso-
lie og smøremidler, når land-
brugets maskiner skal holdes  
optimalt kørende og maskine-
riet i biogasanlæg skal yde sit 
bedste. 

Og kvalitet og et stort va-
rieret program inden for olie 
og smøremidler er præcist, 
hvad den tyske producent 
Addinol, tilbyder. Mærket er 
nyt og endnu ukendt for man-
ge danskere, men i Tyskland 
er mærket både mangeårigt, 
kendt og anerkendt. 

Det fortæller adm. direktør 
i Addinol Lube Oil Danmark 
ApS, Svend Eskildsen, der sid-
ste år blev forhandler af Addi-
nol-produkterne i Danmark. 
Det hele foregår fra en afdeling 
i Esbjerg med administration 
og lager, hvorfra produkterne 
leveres til hele landet.

-  Addinol-fabrikken i Tysk-
land går 80 år tilbage, og på 

det tyske marked er mærket 
både anerkendt og udbredt. Og 
de gør meget i landbrug, for-
klarer Svend Eskildsen, der for 
to år siden kom i kontakt med 
den tyske direktør for firmaet, 
der banede vejen for at Svend 
fik mulighed for at blive dansk 
forhandler af de tyske olie-pro-
dukter. Foruden landbrug og 
biogasanlæg omfatter Addi-
nol-programmet også olie og 
smøremidler til marine-sek-
toren, biler/motorcykler, samt 
vindmølle-motorer/gear.

Og Svend Eskilden er over-
bevist om, at Addinol-pro-
dukterne også vil finde vej 
til landbruget herhjemme, når 
landmændene for alvor får øj-

nene op for kvaliteten i olie-
produkterne. Allerede nu op-
lever han en pæn efterspørgsel 
efter visse long life olie-typer, 
der til landbruget oftest leve-
res i 205 liters tønder.

- Store landbrugsmaskin-
producenter kender Addinol 
og siger god for det, og det er 
vigtigt med kvalitetsolie til 
landbruget, forklarer Svend 
Eskildsen, der glæder sig til 
som udstiller på Ribe Dyrskue, 
at møde landmændene og for-
tælle om produkterne. 

LRS PÅ RIBE DYRSKUE

På Landbrugsrådgivning Syd og Familielandbrugets stand kan du bl.a. blive klo-
gere på hvad følgende emner betyder for dit landbrug:

 Omfordeling

 Landbrugsreformen

 Selveje frem for fjerneje

 Ændret beskatning af sælgerpantebreve

DYRSKUE -Vi har i Fami-
lielandbruget taget problem-
stillingen med den nye ejen-
domsvurdering op. Hvis 
deltidslandbrug pludselig 
bliver vurderet til bolig og 
grundskylden hæves, så kan 
vi risikere at de små ejendom-
me ikke kan sælges og at det 
bliver økonomisk umuligt, at 
udleve drømmen om det go-
de liv på landet, på en min-
dre ejendom, siger Henrik 
Bertelsen. Han sidder i en føl-
gegruppe, som skal kigge på 
implementeringen af det nye 
ejendomsvurderingssystem.

Henrik Bertelsen opfordrer 

til at besøge Landbrugsrådgiv-
ning Syd og Familielandbru-
get på stand nr. 71 på dyrsku-
et i Ribe, hvis man er i tvivl 
om hvordan man skal forholde 
sig til den nye ejendomsvur-
dering. Både folkevalgte og 
rådgivere er klar til at fortæl-
le om, hvordan drømmen om 
at bo på landet kan realiseres 
og hvordan man skal forhol-
de sig til bl.a. SKAT. 

Det handler mest 
om politik
Er du professionel landmand, 
så kan du møde din rådgiver, 
få gode råd og syn for sagen 

om hvad Familielandbruget 
har opnået og kæmper for.

Hvordan får vi liv på lan-
det og hvordan gør vi land-
brugsejendommene til en 
positiv tumleplads for bå-
de store og små? Det handler 
om politik og her er Fami-
lielandbruget en aktiv med-
spiller. 

På dyrskuestanden fejres 
kampen for bindestaldene der 
er på græs, som fik fem år eks-
tra pga. Familielandbrugets 
politiske benarbejde. En an-
den politisk mærkesag, som 
er i fokus på dyrskuet er selv-
ejet og hvordan de unge land-

mænd får etableret sig på en 
passende bedrift.

Kig ind til Familielandbruget 
og LRS for en snak om alt, der 
vedrører livet på landet både 
politisk og fagligt.  jba

Tag din SKAT med på dyrskue
Landbrugsrådgivning Syd og Familielandbruget ser frem til Danmarks smukkeste dyrskue i Ribe. 
Her har de fokus på det gode liv på landet. I den forbindelse fremhæver formand for Familieland-
bruget Sydvest Henrik Bertelsen at den nye ejendomsvurderingslov kan have stor indflydelse for 
livet på landet.
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www.farm-montage.dk

  Salg, montering  
og service af:

 Skraberobotter
 Skrabeanlæg 
 Kobørster

 Gardiner
 Inventar
  Og meget andet  

til landbruget

Kom og mød os 

på Ribe Dyrskue 

stand 55

Farm montage - 2x86.indd   1 05-07-2017   14:54:29

MØD OS PÅ RIBE DYRSKUE 

- til en snak og 
en kop kaffe...

Stand nr. 29

Socialdemokratiet 2 sp Ribe Dyrskue.indd   1 03-07-2017   15:36:22

Gederne sætter rekord
Aftale mellem udstillere og 
arrangører om en decideret 
gededommer betyder, at der i 
år er 13 geder i kataloget til 
dyrskuet i Ribe

Tekst og foto:  
Leif Christensen

GEDER Der bliver flere geder at se på i 
år end normalt, når bedømmelsen star-
ter på dyrskuet i Ribe, og det er faktisk 
ikke en tilfældighed. Det skyldes en af-
tale mellem udstillere og arrangører.

- Jeg var træt af, at vi bare skulle be-
dømmes af den samme, der bedømmer 
får. Derfor tog jeg kontakt til arrangø-
rerne, og vi lavede en aftale om, at stil-
ler de med en decideret gededommer, 
skal vi nok komme med flere geder.

Det fortæller Ane Thomassen, og af-
talen er i hus og opfyldes fra begge si-
der, og den nye dommer kan se frem 
til at skulle bedømme 13 geder.

Blandt dem er to geder fra Ane Tho-
massen. Dyr, der er valgt ud af den 
sønderjyske besætning fra Havmosevej 
nær den dansk/tyske grænse.

- Jeg deltager med en tre års buk og en 
tre års ged, fortæller Ane Thomassen.

Besætningen består af 15 mohairge-
der, hvoraf der er fire moderdyr. En be-
sætning, der er vokset, siden hun fik 
de to første geder.

- Uden at vide det fik jeg to geder i 

fødselsdagsgave i 2000, og det har gre-
bet lidt om sig. Jeg tror faktisk, han 
har fortrudt det, lyder det om gaven fra 
hendes bedre halvdel, Niels Andersen.

- Der er meget arbejde i at have geder. 
De skal passes og klippes to gange år-
ligt, fortæller Ane Thomassen.

Hammen – håret – der klippes af ge-
derne, samles via Dansk Gede Union 
og ender ifølge den sønderjyske avler 
i Sydafrika, hvorfra den sælges til ver-
densmarkedet. Hammen er en vigtig 
del af gederne, og det skal også afspej-
les på udstillingen.

- De skal have ham på 4-6 måneder, 

så derfor kan de sjældent komme på 
mere end et skue, forklarer Ane Tho-
massen, der har udstillet siden 2010.

I år har hun også udstillet i Aabenraa, 
og forude venter skuet i Ribe, hvor hun 
glæder sig til at komme med.

- Det er en god måde at få sine dyr 
bedømt på og se andres dyr, og selv-
følgelig vil jeg gerne vinde, men det 
sociale har også meget at sige, noterer 
Ane Thomassen.

Hun er også aktiv indenfor Dansk 
Gede Union, hvor hun er formand for 
avlsudvalget for mohair, ligesom hun 
er dommer og har dømt siden 2006. 

Ane Thomassen glæder sig over, at skuet i Ribe sagde ja til at skaffe en gede-
dommer i stedet for at skulle dele dommer med fårene. Hun udstiller selv en ged 
og en buk.

Naturligt kosttilskud på skue
Hos Sundhedsshoppen, der 
udstiller på Ribe Dyrskue, har 
man positive erfaringer med 
naturligt kosttilskud i forbin-
delse med arbejdsrelaterede 
arbejdsskader

SUNDHED Overbelastningsskader kan 
ramme alle. Det har Allan Løhndorf fra 
Ribe erfaret i en ung alder. Allerede 
som 34-årig fik Allan en diskusprolaps 
og fik dernæst som 40-årig voldsom-
me problemer med hans højre hånd. I 
dag er Allan 44 år og er meget afhæn-
gig af at kunne bruge hans hænder, da 
han arbejder med juletræer som både 
selvstændig og konsulent.

-  Og heldigvis kan dette lade sig gøre, 
takket være nogle naturlige byggesten 
fra Sundhedsshoppen v/ Varde, som 
har løst mine belastningsskader. Ved 
hjælp af disse produkter kan jeg igen 
kan bruge hånden uden at få smerter. 
Siden jeg er startet med Yumi og Ak-
tiv har jeg i det sidste år ikke haft be-
hov for at besøge hverken kiropraktor 
eller fysioterapeut, fortæller en glad 
Allan, der i 25 år har arbejdet i jule-
træsbranchen.

- Det kræver, at jeg kan bruge mine 
hænder – og specielt højre hånd – idet 
der stadigvæk er rigtig meget hånd-
arbejde i branchen. I løbet af en dag 
kan vi lave 15.000 – 20.000 klip med 
en håndsaks, og det går ud over højre 
hånd. Når vi mærker juletræerne op 
i perioden fra 1. august til december 
bruger vi mærketang, hvilket også be-
laster hånden.

- Jeg var så uheldig at gå med en 
brækket knogle i min højre hånd – må-
ske endda i flere år inden det blev op-
daget, og på dette tidspunkt var ska-

den sket. Selvom jeg blev opereret, blev 
jeg ikke smertefri, og lægerne fortalte 
mig, at hånden skulle gøres stiv. Men 
det ville betyde et farvel til mit arbejde, 
så det ønskede jeg ikke, fortsætter han.

Han så flere avisartikler om Sund-
hedsshoppen. Allan startede med de 
naturlige byggesten, kollagen (som er 
i produktet Aktiv), og Yumi (udtræk 
fra havtang) i april 2016, og i dag tager 
han produkterne hver 3. dag, hvilket 
vedligeholder kroppen.  jba

Allan Løhndorf 
kan igen arbej-

de med hans 
juletræer uden 
smerter i hånd 

og ryg.

Landboungdom vil igen i år 
være at finde på årets dyrskue

Som altid står der en flok friske unge 
mennesker klar til en snak om hvordan 
landet ligger. 

Vi vil igen i år have lidt til de 
konkurrencedygtige folk og glæder os 
til at gentage succesen fra sidste år! 

F y n s

Sydjysk Landboungdom 2x131.indd   1 17-07-2017   11:43:29

Vi har hegn 
til heste, grise, 
kvæg og får

Stensvig Hegn
Kurt H. Jensen, Søvigvej 20, 6855 Outrup

kurthjensen@gmail.com - 40 26 12 47

Mød os på 
stand nr. 89

Kurt Hedegård Jensen - Stensvig Hegn 2x41.indd   1 13-07-2017   09:48:13
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Alle priser er excl. moms og levering. Leasing kræver positiv kreditgodkendelse. 
Modelfoto - de viste traktorer kan være med ekstraudstyr. *Månedlig leasing excl. moms  
v. 20% udbetaling, 96 mdr. løbetid og 10% restværdi. Kampagnepris 460.000,-

•  Brændstoføkonomisk motor med 136 hk
• Elhydraulisk 3-trins PowerShift 
• PowerShuttle koblingsfrit vendegear
• Rummelig komfortkabine m. affjedring
• Højt udstyrsniveau

3.866,-pr. md. 
*

Zetor Forterra  
HSX 140  

Effektiv i marken med  
Hitch Tronic Bosch EHR-lift  
med 7.000 kg løfteevne 

LEASING

LI
KV

IDIT
ETSVENLIG

Fås med robust  
frontlæsser fra Ålö

Maskiner skal købes lokalt – der hvor du får service

Nygade 25 - 6690 Gørding - Tlf. 75 17 82 11
Aften:  Laurids Schmidt 75 17 88 88 - Bil 29 26 56 50
 Holger Svenning Bil 29 26 56 51 - www.gordingsmed.dk

Gørding Smede- & Maskinforretning ApS

Kom ind på stand 19 og se de nye Zetor-traktorer! 

Gørding Smede og maskinfor - Ribe dyrskue Zetor - 3x180.indd   1 13-07-2017   12:18:44

På Kjærgård Landbrugsskole får du viden om:
• Sunde fødevarer
• Dyrevelfærd
• Produktion i balance
• Naturpleje
• Nationalpark Vadehavet

EUX …
Din vej til universitets- uddannelser

 Vi har …
eget landbrug  og gode værksteder  med traktorer

Kostskole …
Du kan bo gratis  

på skolen, hvis du  

er under 18 år.

GF1 …
Fælles indgang for alle  
erhvervsuddannelser

Landbrugsskoler Teknisk skole

Merkantil SOSU

Kjærgårdsvej 31 – 6740 Bramming
tlf. 7517 2900

www.kjls.dk – kjls@kjls.dk 

Teknisk skole

Kom og mød os 

på Ribe Dyrskue 

stand nr. 73

Kjærgård landbrugsskole - Det Sønderjyske Fællesdyrskue 3x180.indd   1 14-07-2017   10:21:30

Har udstillet får i 30 år
Lars Linding er ikke 
alene trofast udstiller 
– han er også med til 
at trække i trådene 
bag flere skuer

Tekst  og foto: Leif  
Christensen/LLN Press

FÅR Der er sket meget, siden 
Lars Linding første gang ud-
stillede på dyrskuet i Ribe for 
30 år siden i 1987. Han er ble-
vet meget mere professionel 
siden.

- Jeg ville dengang vise al-
le de andre, at man sagtens 
kunne hente fårene direkte på 
marken og udstille dem. Jeg 
fik dog hurtigt at vide, at det 
kunne man ikke, og det er og-
så det, jeg nu går og forklarer 
de unge udstillere i dag, for-
tæller den erfarne udstiller, da 
vi besøget ham i villaen i Ege-
bæk ved Ribe.

De nye udstillere kan også 

hente masser af gode råd om-
kring udstillinger af får, når 
de går til Lars Linding – er-
faringen er stor ikke kun fra 
dyrskuet i Ribe.

- Jeg har udstillet på Lands-
skuet siden 1990 og været med 
i Aabenraa siden 1993 og ud-
stillede også i Varde og er og-

så med Års, fortæller Lars Lin-
ding.

Besætningen, der går på en 
anden adresse i området, be-
står af 25 moderfår, lam og 1-2 
væddere, og fire dyr i form af 
en vædder og tre får præsen-
teres sammen med de andre 
på skuet i Ribe. Det er alle af 

racen Texel, efter han i årene 
til 1995 udstillede shropshire. 
De er i dag erstattet af Texel.

- De er størst og er mest kød-
fulde og skal ikke klippes så 
meget, og samtidig er de ro-
lige og tillidsfulde, forklarer 
Lars Linding.

Han glæder sig til igen at 
komme til skue, og han glæ-
der sig over deltagelsen i Ribe.

- Der kommer 27 får i år, 
og det er faktisk rekord, no-
terer Lars Linding og glæder 
sig over, at udstillerne er klar 
med flere dyr, og det er fak-
tisk ikke noget, der er gjort 
en masse for.

Kommer for at vinde
Gennem årene har han vun-
det masser af præmier, men 
han er trods alt ydmyg.

- Man kan aldrig vide, hvad 
man har i forhold til de andre 
udstillere, men jeg synes, sku-
et i Ribe er det sværeste, for 
her kommer udstillerne med 

de dyr, der har vundet på de 
andre skuer, konstaterer Lars 
Linding.

- Jeg er dog konkurrence-
menneske og kan godt lide af 
have det bedste og skubbe de 
andre af pinden. Jeg kommer 
selvfølgelig for at vinde, note-
rer Lars Linding.

I hverdagen er han pæda-
gog på Udviklingscentret Ribe, 
men han finder det vigtigt og-
så at have en hobby eller del-
tidsbeskæftigelse – for ham 
gælder det fårene.

- Det er altid dejligt at kom-
me til skue. Man møder man-
ge mennesker, og der er nogle, 
man kun møder den ene gang 
om året, siger den erfarne ud-
stiller, der ikke lægger skjul 
på, at han går meget op i ar-
bejdet med fårene, der bl.a. går 
og tager sig af afgræsningen på 
noget kommunalt jord.

Ribe er et smukt skue
Ud over arbejdet med at passe 

sin egen besætning, træne dy-
rene og udstille, er han også 
aktiv på arrangørsiden.

- Jeg sidder i udstillingsud-
valgene i Ribe og Aabenraa 
og har nu også lovet at hjæl-
pe med fårene på Mælkefesti-
valen ved Helle Hallen, fortæl-
ler Lars Linding.

Og når vi omtaler Lars Lin-
ding og hans aktivitet i forbin-
delse med dyrskuerne, skal vi 
lige nævne, at han inden star-
ten på fårene udstillede kani-
ner og var aktiv i kaninavler-
foreningen i Ribe.

- Det betyder, jeg har haft 
min gang på dyrskuet i Ribe 
siden 1980, og for mig er det 
hver gang som en ferie at kom-
me på skue i Ribe. Det er et 
rigtigt smukt skue på en fred-
fyldt eng og domkirken i bag-
grunden. Det er noget helt spe-
cielt, påpeger Lars Linding 
inden skuet. 

Lars Linding har udstillet på dyrskuet i Ribe i 30 år og glæder sig 
til igen at komme til skue med sine Texel-får.
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 1 Sjov og Lej
 3 World of Comfort ApS
 4 Møllevang Limousine
 5 Danmarks Jægerforbund
 6 Brørup Traktor- & Maskincenter
 9 JMJ Brørup ApS
 10 3 F Kongeåen
 11 MB-Porte ApS
 12 Skoventreprenør Frede Andersen
 14 Lundtofte Maskinservice
 15 A. P. Jørgensen
 16 Farup Smede ApS
 17 Avant Danmark
 18 Brdr. Holst Sørensen A/S
 19 Gørding Smede og Maskinforretning
 20 Semler Agro A/S
 21 Arrild traktor og maskinservice
 22 PN Maskiner
 23 Schrøders Eftf. MP Maskincenter
 24 F L Jord A/S
 25 CN Maskinfabrik
 26a   Dansk Veteran Traktor Klub 
26b   Klaus’ Modeltraktorer
 27 Venstre i Esbjerg Kommune
 28 SF Esbjerg

 29 Socialdemokreterne i Ribe
 30 Dansk Folkeparti - Esbjerg
 31 Liberal Alliance Esbjerg
 32 Enhedslisten
 33 Ribe Boligforening
 34 Nordic Stald Kemi A/S
 35 CB Auto
 37 Grejkælderen
 39 Kogehuset
 40 DLG Syd
 41 Skjern Bank
 42 Ribeegnens Dyrlæger
 43 Viking Danmark
 44 Brødr. Ewers
 45 Jens Christiansens Maskinforretning
 46 ABC Isolering
 47 Dansk Brøndejerforening
 48 Stemas Maskinsalg ApS
 49 Aloe Produkter DK
 50 Energetix – Magnetsmykker
 51 Dansk Handel & Finans
 52 TBS Maskinpower
  53 SAC-Kvong A/S
 54 Smedegården Nr. Vollum
 55 Farm Montage

 56 Bloddonorerne
 57 Grindsted Landbrugsskole
 58 Sønderjysk Landboforening
 59 OK Benzin
 60 Gråsten Landbrugsskole
 61 Alliko
 62 Sjov og Lej
 63 Syd - Vest Vinduer & Døre
 64 Ole Hansens Smede og Maskins.
 65 LK-Sikring
 66 Poda Hegn Syd
 67 Din Hegnsmontør
 68 Zonagro
 69 Sydjysk Stoker Service
 70 Vejrup Andels Grovvareforening
 71 Nutrimin
 72 Landbrugsrådgivning Syd
 73 Kjærgård Landbrugsskole
 74 Sydjysk Landboungdom 
 75a  Sagro
 75b  LandboGruppen
 76 LandbrugSyd
 77 J-Maskiner.dk
 78 BJ-Agro ApS
 79 Deggerhøj Isolering

 80 FJ Agro ApS.
 81 Stenderup
 82 Addinol
 83 Tupperware
 84 Såc Specialfoder
 85 Mr. Mojn-Mojn
 86 Klindt Staldteknik
 87 Villy Veirup
 88 BSM Kedler
 89 Stensvig Hegn
 90 BV Træpleje
 91 Compac Tree
 92 Bamseboden
 
Gårdbutikker i det store telt:
 93 Hedeager
 94 Sundhedsshoppen
 95 Vibegård
 96 Aagården
 97 Le Box Noir
 98 Villebøl Hobby og Have
 99 Nøra Honning
 100 Landlyst
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