[Få leserens oppmerksomhet med
et engasjerende utdrag. Det er
vanligvis et kort sammendrag av
dokumentet.. Når du er klar til å
legge til innholdet, er det bare å
begynne å skrive.]

Referat fra
telefonmøt
e i Norsk
Referat fraSimmental,
telefonmøte
Norsk
28.i april
Simmental,2015
28. april

2015

Kristin Stølan
NORSK SIMMENTALFORENING

Kristin Stølan

[Dokumentundertittel]

REFERAT
FRA TELEFONMØTE I NORSK
SIMMENTALFORENING
28. APRIL 2015

Fra styret:







Kristin Stølan.
Bengt Vestgøte.
Harald Odland.
Anders Morken.
Ole Høystad.
vara Linda Engebretsen.

Agenda:






Sak 1:
Sak 2:
Sak 3:
Sak 4:
Sak 5:

Simmentalmagasinet.
Årsmøte i Tyr.
Okseuttak av kjøttsimmentalokser etter testomgangen 2014/2015.
Okseauksjon.
Eventuelt.

Sollia, 10. november 2014

1

Sak 1:

Simmentalmagasinet.

Vi har ikke lest korrektur nøye nok. Dette må gjøres bedre ved neste utgivelse.
Dårlige bilder fra besetningsreportasjer. Dette må også bli bedre ved neste utgivelse.
Trykkeriet sendte ut 2015-utgaven av Simmentalmagasinet. De som sendte ut
Simmentalmagasinet har ikke vært nøye nok når de har lest adresseliste for
mottakere av magasinet. Dette har ført til at annonsører mfl. har fått
Simmentalmagasinet alt for sent. Dette synes styret i Norsk Simmentalforening er
meget beklagelig.
Det ble solgt noe mere annonser i årets utgave av Simmentalmagasinet enn fjorårets
utgave, men det var også økte utgifter til journalister o.a. Utgivelsen i år ga et lite
overskudd.

Sak 2:

Årsmøte i Tyr.

Årsmøte 2014 i Tyr ble avholdt 18. –19. mars 2015 på Olrud ved Hamar. Norsk
Simmentalforening hadde to utsendinger til årsmøtet, representert ved Bengt
Vestgøte og Ole Høystad.
Årsmøteprotokoll kan ses på tyr.no.

Sak 3:
Okseuttak av kjøttsimmentalokser etter testomgangen
2014/2015.
Det har i inneværende testomgang deltatt elleve kjøttsimmentalokser i fenotyptesten
på Staur.
Avlsutvalget og Tyr hadde 4.4.15 okseuttak, her ble to okser uttatt til semin
Jegermeister P av Hovde og Ja P av Nes. Avlunds Herodes ble uttatt som reserve for
seminoksene.
Til sammen ni okser ble avlsgodkjente mens to okser, Jesus P av Hovde og Jokke av
Hovde ikke ble avlsgodkjente hovedsakelig pga. dårlige ben og klauver.
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Sak 4:

Okseauksjon.

Det ble solgt ni kjøttsimmentalokser under okseauksjonen på Staur 25.4.15
Høyeste pris for kjøttsimmenalokser på auksjonen oppnådde Jegermeister P av Hovd,
kr 80.000,– mens laveste pris var kr 50.000,– for testoksen Jari av Gjermestad.
Snittprisen på de ni oksene ble kr 62.000,– som er ny rekord for kjøttsimmentaloksene
på denne årlige auksjonen.
Styret har bestemt at Bengt Vestgøte og Ole Høystad skal møte for Norsk
Simmentalforening på årsmøte til Tyr 18.–19. ars på Hamar.

Sak 5:

Eventuelt.

Fleckvieh (melkesimmental) fikk god reklame i publisert rasestatistikk fra kukontrollen,
særlig for verdier på mastitt, melkemengde, slakteklasse og slaktevekt.
Det vil nå på forsommeren komme nok en annonse for semin fra Fleckvieh
(melkesimmental) i bladet Buskap. Her vil det bla. legges vekt på rasestatistikken fra
kukontrollen. Seminsalget på Fleckvieh (melkesimmental) har en nedgang, ca. 7% i
årets tre første måneder sammenlignet med samme periode i 2014, ved kontakt med
melkebønder som bruker en del Fleckvieh (melkesimmental) semin er det mange av
disse som vil prøve seg på Holstein semin.
Nytt styremøte planlegges avholdt i august der Dyrskun på Seljord vil bli en sak.
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