Auksjon av drektige kjøttfe kviger med innlagte embryo fra Canada.

Det blir auksjon i Løten lørdag 19. september kl 14.00 (det serveres lunsj kl 12.00). Henstiller flest
mulig om å kjøre kollektivt da det blir servert sterke saker fra brenneriet. Sist vi hadde arrangement
her, ble to kjørt hjem i trillebår hvorav lensmannen var den ene og presten den andre.
I disse coronatider blir dette en annerledes auksjon, med noen fysisk til stede og noen deltar over
telefon. Auksjonen vil foregå med gode intervaller, slik at de som deltar på telefonen får mulighet til
å by. De som er fysisk til stede trenger ikke bud nummer, da vi tar oss tid til å notere navn på kjøper
etter hvert bud. Vi håper å få til at hver enkelt som deltar på telefonen, har en å forholde seg til slik
at man kan overvære hele auksjonen via telefonen.
Alle dyrene er nå frigitt fra karantene, og står fysisk hos oss på Berg i Løten på auksjonsdagen.
Helsestatus på besetningen hos meg er rød.
Kvigene blir drektighetskontrollert en siste gang før henting, dvs. at man kan risikere å kjøpe ei kvige
som har kastet. Da blir selvfølgelig salget annullert.
Det er mest praktisk at oppgjøret skjer via Nortura, Furuset eller Fatland. Uttransport av dyrene, vil
Nortura være behjelpelig med.

Auksjonsrekkefølge:
Kat.nr 1: 2629 (Simental krysning ) Alisa x Historic
Kat.nr 2: 868

(Angus) Doman Miss x Bolt

Kat.nr 3: 1025 (Angus) Tanya x Blueprint
Kat.nr 4: 4389 (Angus) Tanya x Blueprint
Kat.nr 5: 7084 (Hereford) Betty x Homegrown
Kat.nr 6: 9927 (Charolais) Remitall Jade x Revolver
Kat.nr 7: 9876 (Charolais) Remitall Jade x Revolver
Kat.nr 8: 741

(Hereford med horn) Alisa x Historic

Kat.nr 9: 9807 (Angus/Charolais) Tickle x Hometown
Kat.nr 10: 9815 (Charolais) Tickle x Hometown
Kat.nr 11: 1889 (Hereford/Charolais ku) Natasha x Kickstart
Kat.nr 12: 1901 (Hereford) Tanya x Revolver
Kat.nr 13: 872 (Angus) Tanya x Revolver
Kat.nr 14: 9854 (Angus/Charolais) Remitall Jade x Revolver
Kat.nr 15: 9872 (Charolais) Remitall Jade x Revolver
Kat.nr 16: 10

(Hereford) Alisa x Historic

Kat.nr 17: 4320 (Angus) Doman Miss x Bolt
Kat.nr 18: 1028 (Hereford) Tanya x Revolver
Kat.nr 19: 1904 (Hereford) Betty x Homegrown
Kat.nr 20: 743 (Hereford med horn) Tanya x Blueprint
Kat.nr 21: 9922 (Angus/Charolais) Tickle x Hometown
Kat.nr 22: 7082 (Hereford) Medora x Sustainable
Kat.nr 23: 862 (Angus) Domain Miss x Deberard

Salær: 5% som går til Norsk Herefordforening

Hjertelig velkommen til dere som kommer og til dere som deltar på telefonen.

Det viktigste med dette er at alle jobber for Herefordrasen, og dens unike kjøttkvalitet som blir
produsert på norske fôrressurser.

