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DC fejrer 10 år i olDenburg
Det er i Disse DAge 10 år siDen, De første slAgteriArbejDere  
sAgDe ”guten morgen” til hinAnDen på DAnish Crown i olDenburg.

Danish Crown havde lejet sig ind på 
fabrikken i Nordtyskland, hvor medarbej-
dere skulle udbene svine-forender fra de 
danske afdelinger. 

Målsætningen var, at DC skulle udbene 
30.000 forender om ugen i Tyskland. I dag 
er det tal tidoblet. 

Ifølge Steen Sønnichsen, direktør for 
Danish Crown i Tyskland, markerer Olden-
burg begyndelsen på den udvikling, DC har 
gennemgået i det ny årtusinde. 

– For 10 år siden stod vi i en situation, 
hvor vi var begyndt at halte efter i interna-
tional sammenhæng. Der var en helt enorm 
konkurrence om de store markeder, som 
gjorde, at vi var nødt til at udvikle vores for-
retning, hvis vi skulle overleve på sigt.

– Oldenburg var både startskuddet og 
et vigtigt element i den proces, som har 
gjort Danish Crown konkurrencedygtig i 
hele verden, siger Steen Sønnichsen.

sikrer danske job 
Lavere løn- og produktionsomkostninger 
og større fleksibilitet var for 10 år siden 
motivation for at flytte dele af produktio-
nen til Tyskland. 

– Men selvom lønudgifterne er betyde-
ligt lavere i Tyskland, er medarbejdernes 
effektivitet og produkternes kvalitet på 
samme niveau som i Danmark. Vi vil aldrig 
gå på kompromis med Danish Crowns kva-
litet, understreger Steen Sønnichsen.

– I dag arbejder vi i hele verden. Vi kan 
ikke dele det op i ”danske arbejdspladser” 
kontra ”tyske arbejdspladser”. Udflytnin-
gen til Tyskland har netop betydet, at vi har 
kunnet bevare arbejdspladser i Danmark, 
ved at vi har sikret en fortsat indtjening til 
koncernen, siger Steen Sønnichsen.

Ole Lyngesen har været fabrikschef i 
Oldenburg, siden Danish Crown flyttede 

ind i fabrikken. Ifølge ham er den tyske 
fabrik en fuldt ud integreret del af DC-
koncernen. 

– Jeg møder ingen, som føler, at Olden-
burg er en yderpost i koncernen. Alle steder 
oplever jeg en stor stolthed over at være 
en del af Danish Crown. Det er et stærkt 
mærke og en god, tryg arbejdsplads for 
vores europæiske medarbejdere, siger Ole 
Lyngesen.

Danish Crown i Oldenburg fejrede 10 års 
jubilæet den 12. april 2012. Jubilæet blev 
markeret med en lille festlighed på fabrik-
ken for nuværende og tidligere medarbej-
dere.

4. juni Danish Crown, Marsvej 43, 8960 Randers SØ

6. juni LandboNord, Erhvervsparken 1,  

9700 Brønderslev

4. juni herning kongrescenter, østergade 37,  

7400 herning

sommerkreDsmøDer 2012 6. juni Agerskov kro hovedgaden 37, 6543 Agerskov

4. juni Landboforeningen GEFION, Fuldbyvej 15,  

4180 Sorø

6. juni Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 

5500 Middelfart

20. juni Danish Crown Haslevej 19, 3700 Rønne

Så er datoerne 
på plads for årets 
sommerkreds-
møder, der alle  
begynder kl. 19.15
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430 løb om slAgteriet
Ceo kjelD johAnnesen trAk i løbetøjet, DA DAnish Crown  
og horsensrun inDbøD til slAgteriløb.

430 slagteriarbejdere, funktionærer, fa-
miliemedlemmer, motions- og ekstrem-
løbere deltog i slagteriløbet i Horsens 
søndag d. 15. april. 

Blandt deltagerne var Danish Crowns 
CEO Kjeld Johannesen, som løb otte run-
der om slagteriet, 11 kilometer, på under 
en time. 

Løbet blev overværet af op mod 
400 tilskuere, som udover at heppe på 
løberne kunne nyde tonerne fra det lokale 
J.A. Maraton-band, møde maskotterne 
Frida og Ferdinand og se slagteriet fra 
besøgsgangen.

Overskuddet fra slagteriløbet gik 
traditionen tro til Dansk Handicapidræt. 

Foreningen modtog en check på 21.800 
kroner.

mere løb
I øvrigt er der endnu et slagteriløb på 
trapperne. Det fortæller Erik Callesen fra 
løbeklubben Tempo til Jydske Vestkysten.

Det bliver i Blans den 2. juni, hvor den 
lokale løbeklub holder motionsløb om 
slagteriet. Overskuddet herfra går til 
foreningen En god jul til alle, som uddeler 
julehjælp i Sønderborg Kommune. 

Motionsløbet finder sted lørdag 2. 
juni med start kl. 12.30 på Danish Crown, 
Langbro 7 i Blans.

Der er tre distancer: 5,5 km, 11 km 

eller 20,7 km. Man kan kun tilmelde sig 
enkeltvis, og det foregår ved at indbetale 
deltagergebyr for den ønskede løbsrute på: 

Regnr. 8010
Kontonr. 0001 412 502
5,5 km koster 75 kroner, 11 km koster 

100 kroner og 20,7 km koster 125 kroner.
Husk at skrive dit navn på indbetalin-

gen. Sidste frist for tilmelding er 19. maj.

ejersiDe meD lAv hAstigheD
De enorme DAtAmængDer, som DC’s nye lAnDmAnDssiDe skAl hånDtere, sænker hAstigheDen  
på ejersiDen mere enD forventet. Der ArbejDes målrettet på forbeDringer.

Både leverandører og vognmænd oplever, 
at Ejersiden i nogle situationer arbejder 
langsomt og med forsinkelser. Til stor 
gene for både landmænd og vognmænd. 
Danish Crown beklager forsinkelserne, 
som skyldes den enorme mængde data, 
det nye system skal håndtere.

– Vi var godt klar over, at den nye side 
skulle jonglere med store mængder data. 
Men vi må indrømme, at vi er blevet over-
rasket over, at det nye system giver så 
store hastighedsproblemer, som det gør, 
siger Anna Caspersen fra DC Ejerservice.

Det er især i forbindelse med planlæg-
ning af dyr, at trægheden er mærkbar. 

Selve tilmeldingen tager ikke længere 
tid end normalt, men det er især, når 
tilmeldingen skal viderehåndteres hos 
vognmændene, at systemet går ned 
i tempo. Dermed smitter forsinkelsen 
også af på leverandørerne, der venter på 
bekræftelse fra vognmanden omkring 
afhentningstidspunkt.

hastighed skal i vejret
DC Ejerservice arbejder målrettet på at 
få systemet optimeret og kørt ordentligt 
ind, så hastigheden kan komme i vejret.

– Vi beklager meget den lave hastig-
hed på Ejersiden. Men vi arbejder på 

at løse problemerne, og indtil da er der 
desværre ikke andet at sige, end at man 
må have tålmodighed foran skærmen. 
Systemet virker, det kører bare for lang-
somt, siger Anna Caspersen.

Portalen og tilmeldingssystemet vil 
være lukket fra lørdag den 28/4 kl. 12:00 
til mandag den 30/4 på grund af opgra-
dering. Det gælder både tilmeldinger på 
portalen, servicetelefonen og sms.
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internAtionAl hæDer til årsrApport
DAnish Crowns årsrApport er netop blevet kåret 
til årets vinDer Af sAbre AwArDs i kAtegorien 
”årsrApporter”.

Sabre Awards hører til blandt de mest prestigefyldte kom-
munikationspriser i verden, og blandt de øvrige vindere finder 
man en række internationalt kendte virksomheder og medier.

– Det er nu sjette år i træk, vi laver en årsrapport, som 
udmærker sig ved i høj grad at være en historie om Danish 
Crown og virksomhedens strategiske grundlag, men det er 
første gang, vi har valgt at indsende årsrapporten til Sabre 
Awards. Det er derfor en dejlig anerkendelse af det store 
arbejde, vi hvert år lægger i at lave en årsrapport, siger 
Danish Crowns kommunikationsdirektør Anne Villemoes og 
fortsætter:

– Vi spurgte for seks år siden os selv, om arbejdet med 
årsrapporten kunne bruges til at kommunikere mere end 
de rene tal og resultater, som man oftest ser i årsrapporter. 
Kunne den også bruges til at formidle selskabets historier og 
værdigrundlag – ikke kun i ord, men også i udtryk – og rent 
faktisk også blive brugt? Det har medført, at årsrapporten 
nu er kerneværktøjet i årets kommunikation, siger Anne 
Villemoes.

om prisen

Det er The Holmes Report, som står 
bag Sabre Awards. Der var i år 1.800 
tilmeldinger til de forskellige katego-
rier i Sabre Awards, og juryen vurderer, 
at kvaliteten i år er den hidtil bedste i 
de 11 år, prisen er blevet uddelt.

Uddelingen finder sted d. 31. maj i 
Bruxelles.

I år er det 125 år siden, det første andels-
slagteri åbnede i Horsens. Vi beder om 
din hjælp til at fortælle historien.

Over sensommeren markerer Danish 
Crown sit 125 års jubilæum for ejere, 
medarbejdere og forbrugere.

I 125 år har Danish Crowns produkter 
været på spisebordene i de danske hjem. 
Det vil vi fejre ved at fortælle Danish 
Crowns historie, som samtidig er 125 års 
madhistorie. 

Og hvem kender historien bedre end 
ejerne? 

Derfor efterlyser DC Kommunikation 
historier og billeder, som kan være med 

125 år meD DAnish Crown

til at fortælle den levende historie om 
Danish Crown. 

Ligger du inde med billeder fra den-
gang, din oldemor blev konfirmeret og 
der var skinkesteg på bordet? Eller fra 
dengang din morfar spiste røde pølser, da 
der var rejsegilde på gården? Eller kender 
du historien fra dengang, din tipoldefar 
gik på arbejde på slagteriet?

Alt kan i teorien have interesse. Bare 
du har et billeder med en tilhørende hi-
storie, der siger noget om Danish Crown i 
løbet af selskabets 125 års historie.

Send din historie og billeder til histo-
rie@danishcrown.dk eller til kommunika-
tionsmedarbejder Torsten Lind Sønder-
gaard på adressen Danish Crown, Marsvej 
43, 8960 Randers.

Du er også velkommen til at ringe til 
Torsten på 89 19 14 78.

Vi lover at passe godt på dine billeder.

på forhånd tak.
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DAnish Crown skærper tonen: le-
verAnDører til DAnish Crown er 
ifølge CoDe of prACtiCe forpligtet 
til At lADe grisene fAste minDst 
fem timer før Afhentning. 

Igennem flere år har grise med fyldte 
maver været et stort problem for Danish 
Crown med betydelige gener på slagteri-
erne. Men nu skal problemet løses. Det er 
ikke længere acceptabelt, at der kommer 
grise ind på slagtegangen med udspilede 
maver og tarmsæt.

Derfor er DC Ejerservice i samarbejde 
med slagterierne ved at indføre en regi-
strering af fyldte maver på leverandørni-
veau. I første omgang bliver leverandører, 
der leverer grise med fyldte maver, 
kontaktet af DC Ejerservice til en snak 
om reglerne. Skulle det mod forventning 
ikke hjælpe er næste skridt et Code of 
Pratice-besøg.

– Som slagteri kan vi ikke længe 
acceptere, at der indleveres grise med 
fyldte maver. Det er ganske enkelt dårligt 
landmandskab, som der skal sættes en 
stopper for nu, siger formand for SPU 
Asger Krogsgaard.

Formanden understreger, at pro-
blemet med de fyldte maver har fået 
højeste prioritet for Danish Crown, og at 
alle værktøjer i værktøjskassen i teorien 
kan tages i brug for at få løst problemet. 
Men i første omgang sættes der gang i 
registreringen på besætningsniveau og 
telefonisk kontakt med de involverede 
leverandører og hvis nødvendigt et Code 
of Practice-besøg.

Betydelige tab
Årsagen til den skærpede tone er 
de mange gener forbundet med for 
fyldte maver, der har større risiko for at 

sprække, når de åbnes op af robotterne 
på slagtekæden. Hver gang det sker, 
stopper hele kæden, og maskiner, udstyr 
og personale skal rengøres. Ofte må hele 
grisen kasseres på grund af gødnings-
forurening. Imens der ryddes op, står 
mellem 50 og 100 mand inaktive længere 
henne ad kæden og venter på, at arbejdet 
kan genoptages.

– Bare i Blans kasserer vi dagligt 1.500 
kg kød, og de mange stop af produktio-
nen er stærkt genererende for slagteriets 
drift. Men det koster jo også en formue i 
tabt fortjeneste på kød og lønkroner som 
følge af ineffektivitet, siger fabrikschef i 
Blans Ole Carlsen.

Han fortæller, at maven sprækker på 
cirka 100 grise om dagen alene på grund 
af fyldte maver. Lagt sammen kasseres 
der for 100.000 kroner kød om ugen. Men 

de mange stop af produktionen er også 
noget, der gør ondt på bundlinjen. 

– Hvis ikke vi havde problemer med 
fyldte maver, så kunne vi slagte 1.600 
flere svin om ugen. Og hvis nogen 
skulle have glemt det, så er det altså fuld 
udnyttelse af vores kapacitet, vi tjener 
penge på, siger Ole Carlsen.

nu skal der registreres
I disse dage er man i Blans ved at indkøre 
en registrering af for fyldte maver. Hvert 
enkelt tarmsæt vurderes af veterinærer-
ne, og ser de et for fyldt tarmsæt, trykker 
de en ny kode 36 ind på computeren, der 
registrerer på besætningsniveau. 

Det er planen, at de øvrige slagterier 
starter op med registrering så hurtigt 
som muligt.

efter faste kommer fest
Projektchef fra VSP Lisbeth Jørgensen er 
ekspert i ernæring og tilvækst, og ifølge 
hende tager ingen gris skade af en 12 
timers faste, ligesom det heller ikke går 
ud over tilvæksten.

– 12 timers faste går ikke ud over 
grisenes tilvækst – hverken for de, der 
skal afhentes, eller for de, der skal blive. 
Når der igen åbnes for foderet, fortsæt-
ter festen, som var intet hændt, siger 
Lisbeth Jørgensen.

Hun nævner i samme åndedrag, at 
grise, der umiddelbart er blevet fodret før 
afhentning, har cirka halvandet kilo foder 
i tarmsystemet, som ikke giver tilvækst 
kun spild. 

husk vand
Lisbeth Jørgensen understreger, at hvis 
grisene faster i et udleveringsrum, er det 
vigtigt, at de har adgang til vand. Ellers 
er konsekvensen, at de overfylder sig 
med vand, når de kommer til staldene 
på slagterierne, og så er man lige vidt. 
Derfor skal grisene løbende have adgang 
til vand. Har de det, har de også mindre 
vand i tarmsystemet.

dC om faste: 
stram op
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På afregningen den 5. april vil de leve-
randører, der har tegnet produktansvars-
forsikring igennem Danish Crown, blive 
trukket for kommende års forsikring. 

Der kan være leverandører, der er 
kommet i en anden gruppe end sidste 
forsikringsår. Det kan enten forekomme, 
hvis besætningen er blevet større eller 

mindre, og derved er røget op eller ned i 
kategori. 

Gruppen er bestemt ud fra leverance-
tal fra 52 uger.

Der bliver ikke sendt noget brev angå-
ende opkrævningen til leverandørerne, da 
den allerede udsendte police fortsat vil 
være gældende. 

opsigelse

Ønsker nogen at skifte forsikringsselskab 
eller af andre grunde ønsker at opsige 
deres forsikring via Danish Crown, skal 
dette ske skriftligt og senest 1. marts 
med virkning pr. 1. april. Ved opsigelse 
skal oplyses navn på nyt forsikringssel-
skab samt policenummer på ny produkt-
ansvarsforsikring.

Opsiges forsikringen ikke, fornys den 
automatisk for ét år ad gangen.

Se i hvilken kategori du ligger, og se hvil-
ken præmie du skal betale. Læs også om 
if’s forsikringsbetingelser her: 

http://www.danishcrown.dk/ejer/svin-
eleverandoer/generel-leverandoerinfor-
mation/produktansvarsforsikring.aspx

betAling Af 
proDuktAnsvArsforsikring

salmonellaoVerVågnIng  
på ejersIden
Det er igen muligt at finde de nyeste analyseresultater for salmonella 
kødsaftprøver og slagteindeks på ejersiden efter omlægning af systemet 
hos fødevarestyrelsen. 

så er Det blevet tiD for betAling Af proDuktAnsvArsforsikringen tegnet viA DAnish Crown.
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betAling Af 
proDuktAnsvArsforsikring

Andelshavere er til enhver tid velkomne 
til at anmode om a conto restbetaling 
for leverancer af svin og søer. A conto 
beløbet er 50 øre pr. kg. 

Det skal understreges, at a conto 
restbetalingen ikke er udtryk for Danish 
Crowns indtjening, men alene skal ses 
som et tilbud om alternativ finansiering. 
Forrentningen af a conto restbetaling er 
på 7 pct. p.a. 

Er du interesseret i a conto restbetaling, 
kan du bestille via hjemmesiden her:

http://www.danishcrown.dk/Ejer/Svi-
neleverandoer/Generel-leverandoerinfor-
mation/Bestil-a-conto-restbetaling.aspx

Bestilling kan også foregå på servi-
cetelefon 70 10 19 19, tast 2, tast 05 + 
dit leverandørnummer eller ring til DC 
Ejerservice på telefon 89 19 19 20.

kontraktrente på 4,5 pct.
Et andet tilbud om alternativ finansiering 
via Danish Crown er kontraktrente på finan-
siering af smågrise på 4,5 pct. p.a. 

Har du spørgsmål angående en 
eventuel kontraktfinansiering, kan du 
kontakte kontraktansvarlig i DC Ejerser-
vice Anna Trojahn på tlf: 89 19 19 38 eller 
på mail: atro@danishcrown.dk

A Conto 2012

slAgtevæg-
ten hæves 
to kilo
frA uge 19 hæves slAgtevægten  
meD to kg til 87,9 kg.

Fra uge 19 den 7. maj er alt tilbage ved det 
gamle. Slagtevægten hæves med to kg fra 85,9 
kg til 87,9 kg, som var niveauet fra før påske.

– Den nedsatte slagtevægt i forbindelse 
med påsken havde den ønskede effekt, og vi fik 
foretaget en god fremrykning. Her på den anden 
side af påske er der slagtet op, og vi kan igen 
tilpasse kapaciteten ved at sætte slagtevægten 
op til normalen på 87,9 kg, siger Vagner Bøge, 
direktør i DC Ejerservice. 

DC ejerserviCe minDer om, At AnDelshAvere i DAnish Crown kAn AnmoDe om A Conto restbetAling for leve-
rAnCer Af svin og søer på 50 øre pr. kg.
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noteringer De siDste fire uger

læs den udvidede svinenotering her: 
www.danishcrown.dk/svinenoteringen
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mArkeDsAnAlyse
På de europæiske markeder oplever vi en posi-
tiv bevægelse i markedet. Der er forventninger 
om en forbedret vejrsituation og med det en 
øget efterspørgsel. 

Vi ser et stabilt marked for skinker og et 
uændret marked for forender. Kamme og backs 
sælger tilfredsstillende. 

Med forventninger om at grillevejret indfin-
der sig i den kommende tid, ser vi en forbedret 
efterspørgsel på produktionskød og bove.

På 3. landende ser vi et fortsat godt marked 
i Kina. Hong Kong er fortsat lukket, og det 
giver en stabil efterspørgsel på varer solgt 
direkte til Kina, hvilket hjælper os. 

Afsætningen til Japan er tilfredsstillende, 
mens salget til Rusland er stabilt.
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DC ejerserviCe minDer om, At kreAturAnDelshAvere i DAnish Crown 
kAn AnmoDe om A Conto restbetAling for leverAnCer Af 
kreAturer på 50 øre pr. kg.

Kreaturandelshavere er til enhver 
tid velkomne til at anmode om a 
conto restbetaling for leverancer 
af kreaturer. A conto beløbet er 
50 øre pr. kg. 

Det skal understreges, at  
a conto restbetalingen ikke er udtryk 
for Danish Crowns indtjening, men alene 
skal ses som et tilbud om alternativ 
finansiering. Forrentningen af a conto 
restbetaling er på 7 pct. p.a. 

Er du interesseret i a conto restbeta-
ling, kan du bestille via hjemmesiden her: 
http://www.danishcrown.dk/Ejer/Krea-
turleverandoer/Generel-leverandoerin-
formation/Bestil-a-conto-restbetaling-
kreaturleverandoer.aspx 

Bestilling kan også foregå på servi-
cetelefon 70 10 19 19, tast 2, tast 05 + 
dit leverandørnummer eller ring til DC 
Ejerservice på telefon 89 19 19 20.

kontraktrente på 4,5 pct.
Et andet tilbud om alternativ finansiering 
via Danish Crown er kontraktrente på 

finansiering af kalve 
på 4,5 pct. p.a. 

Har du spørgs-
mål angående en 
eventuel kontrakt-
finansiering, kan 
du kontakte af-
delingsleder i DC 
Ejerservice Ejvind 
Kviesgaard på : 
89 19 24 37 eller 
på mail: ejkv@
danishcrown.dk

A Conto 2012

slAgterierne i tønDer og holstebro er begynDt At moDtAge nøDslAgtninger. 

I enkelte tilfælde er det nødvendigt at 
nødslagte kreaturer. Danish Crown har 
indtil nu foretaget nødslagtninger i 
Ålborg, Skjern og Skærbæk. Fremover er 
det også muligt at gøre det på slagteriet 
i Tønder og Holstebro indenfor normal 
arbejdstid mandag til fredag.

Når uheldet er ude, tages kon-
takt til slagteriet, Falck og som regel 

egen dyrlæge, da der skal foreligge en 
slagteattest, når dyret ankommer til 
slagtestedet, ellers bliver dyret kasseret. 
Dyret skal altså tilses af dyrlægen, inden 
Falck eller andet transportmiddel tages 
i brug frem til slagtestedet. Det skal 
understreges, at hvis dyret er forløst pga. 
sen drægtighed (kejsersnit), må det ikke 
slagtes på et normalt slagteri, men skal 

ved tilmeldingen henvises til Skærbæk, 
Skjern eller Ålborg.

Nødslagtninger er ikke omfattet af 
leveringspligten for andelshavere.

Ved behov for nødslagtning ringes  
til det nærmeste slagteri eller Falck på  
70 10 20 30.

på ejersiden kan man nu 
trække statistik over leverede 
dyr til DC beef i perioden 2009 
og til nu.

Hvor mange ungtyre, Dansk Kalv 
eller stude blev leveret i 2009? 
Og hvad med i år?
Det er nu muligt at trække 
statistik over leverede handyr til 
DC Beef i perioden 2009-2012, 
oplyser DC Ejerservice. 

På vores nye ejerside under 
www.danishcrown.dk/ejer-
siden under menupunktet Stati-
stik/Finans findes ’Slagtede 
handyr 2009-2012’. Denne side 
giver oplysninger om antal og 
gennemsnitlig afregningsvægt 
for de enkelte år. Endelig kan 
der for 2012 ses det slagtede an-
tal handyr indtil dags dato. 

SLAGTEDE  
HANDYR  
2009-2012

nøDslAgtninger i tønDer og holstebro
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uge 17uge 17

Formkode 14 11 8 5 2  Ændr. 
E u R O P  Øre/kg 

Kalv u. 8 mdr.
 29,75  29,15  28,55  28,15  -   0

dansk Kalv
180-240 Kg.  27,15  27,15  27,15  26,65  -   -

Ungtyre u. 24 mdr. og kvier u. 14 mdr. ** 
160 Kg.  25,35  24,75  24,35  23,65  20,55 -
200 Kg.  26,35  25,75  25,30  24,35  21,45 -
260 Kg.  28,30  27,70  27,20  25,95  23,25 -
340 Kg.  28,30  27,70  27,20  24,20  21,50 -
400 Kg.  26,10  25,00  24,25  22,25  19,05 -

tyre på 24 mdr. og derover
 19,65  18,60  17,55  16,50  14,15 -

ds-Kvier og stude fra 14 til 42 mdr. *
230-340 Kg.  30,10 28,00  25,90  23,80  -   -

Kvier og unge køer u. 42 mdr. samt stude
400 Kg.  28,55  26,60  24,75  23,70  21,35 -
300 Kg.  28,30  26,20  24,10  22,00  19,45 -
240 Kg.  27,50  25,40  23,30  21,20  18,15 -
180 Kg.  25,00  22,90  20,70  18,70  16,15 -

Køer og kvier på 42 mdr. og derover
400 Kg.  27,45  25,95  24,45  23,70  21,35 -
300 Kg.  24,25  22,75  21,75  20,95  18,70 -
240 Kg.  20,35  19,00  18,10  17,55  16,90 -
180 Kg.  19,45  17,95  17,20  15,90  15,60 -

Linær vægtafregning - Under/over laveste/højeste vægt medfører uændret pris
* Skal opfylde fedme 3 og 4, samt farve 3
** Ungtyre og kviekalve under 140 kg afregnes efter værdi.

kreAturnoteringen
økologi tilæg til DC-notering

Kategori Kr./kg

Ungtyre u/12mdr. 2,10 1

Kvier og Stude Variabelt tillæg 3,75 1

Kontrakttillæg* 2,00 1

Køer 2,50 1

Restgruppe 1,50 1

frilands-koncepter tilæg til DC-notering

Kategori Kr./kg

Friland Limousine Unik

Tyre og Kviekalve
u/12 mdr.

Variabelt tillæg 1,00 1

Kontrakttillæg* 1,00 1

Friland Kødkvæg
(75% race)

Variabelt tillæg 1,00 1

tillæg på kreAturer til frilAnD

*)  Kvalitetsgodkendte dyr på kontrakt afregnes med  
variabelt tillæg + kontrakttillæg 

1)  Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefine-
rede kvalitetskrav

Priserne er excl. restbetaling 
Spørgsmål til koncepter; kontakt: 

Friland A/S, Marsvej 43 8960 Randers SØ,  
Tlf. 8919 2763

tilmelding af kreaturer til slagtning, returslagtninger mv.

via hjemmesiden www.landmandsportalen.dk 
eller 
ring på Danish Crowns servicetelefon 7013 3131 
eller

ring til et af slagterierne
Aalborg 8919 2660 • holstebro 8919 2850 • tønder 8919 3270

samt administrationen:
herning 8919 2400 • friland 8919 2763
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Lys – kamera – du ser fantastisk ud, 
Mette! 

Al opmærksomhed er rettet mod den 
unge kvinde på podiet. En stylist løber 
på tårnhøje hæle ind i spotlightet for at 
rette lidt på modellens tøj. 

I Jakob + Weilands fotostudie i Aarhus 
C er der mode-photoshoot, og målet er, 
at kjolen i fokus tager sig allerbedst ud. 

Men dagens outfit er hverken designet 
af Versace eller Marc Jacobs. Pigen på po-
diet er derimod klædt i en kjole af bacon.

Modellen er 23-årige Mette Justesen, 
og hun er en af vinderne i Tulip Bacon 
Udfordringen.

– Mænd og bacon har længe været 
et perfekt match. Men hvad nu, hvis vi 
blander piger ind i ligningen; hvad elsker 
mænd så egentlig mest? Det er det 
dilemma, jeg vil udfordre med dette her 
photoshoot, fortæller Mette Justesen, 
som til hverdag studerer biologi på Kø-
benhavns Universitet.

Mette 
Justesen 
optræder på 
fire billeder i 
en serie med 
temaet ’de 
fire årstider’. 
Fra isdron-
ning til miss 
solskin er hun svøbt i en selvdesignet 
kjole af 200 skiver rå bacon. 

I fuld make-up, med ordnet hår og 
endda med baconmønstrede fingernegle 
er der styr på glamouren ned til mindste 
detalje. I hvert fald, når man ser modellen 
på afstand:

– Selvom jeg elsker bacon, er det her 
altså ved at være en lidt klam følelse. Det 
er utroligt fedtet, det her! griner Mette 
Justesen fra podiet.

Med et 12 mand stort hold af fotogra-
fer, stylister og assistenter og med bed-
steveninden Tina Nielsen som opbakning 

fik Mette Justesen selv en udfordring ud 
over det sædvanlige:

– Jeg er slet, slet ikke vant til at være 
midtpunkt, som jeg har været det i dag. 
Men det har været en fed oplevelse at 
udfordre mig selv og min egen selvkritik. 
Jeg er nok kommet lidt mere i kontakt 
med min indre diva. Men der går vist lige 
et par dage, før jeg får lyst til bacon igen, 
siger Mette Justesen.

Så hvad elsker du mest, mand – piger  
eller bacon? Deltag i afstemningen på

  
www.facebook.com/tulipbacon

piger 
eller 
bACon?

23-årige mette justesen tog imoD tulip bACon 
uDforDringen og stilleDe op til photoshoot 
som pige i svøb. 

HVAD ELSKER Du MEST –
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Andreas Simonsen og Sebastian Rispon blev 
de første vindere i Pauseligaen, som Steff-
Houlberg og Dansk Bordfodbold Forbund 
søndag skød i gang på Brøndby Stadion.

Det skete i de bedst mulige rammer, idet 
fans i alle aldre fik muligheden for at kvalifi-
cere sig til en kamp på midten af banen mod 
to Brøndbyspillere i pausen af superligakam-
pen mellem Brøndby og FC Midtjylland.

To af de første spillere til at tage imod 
udfordringen var 9-årige Casper der sammen 
med 10-årige Elias lynhurtigt besejrede de to 
Brøndbyspillere Brent McGrath og Oke Akpo-
teva, der dog ifølge medspilleren Dario Dumic 
havde en god undskyldning for at tabe.

– Vi har godt nok et fodboldbord i klub-
huset, men vi bruger ikke ret meget tid på at 
spille ved det, så personligt har jeg kun den 
erfaring, at jeg spillede en del bordfodbold 
som dreng, sagde Dario Dumic.

Og det var ikke nok. Heller ikke for Alexan-
der Green og Mathias Larsen, som var de to 

Brøndbyspillere, der i pausen stod overfor de 
to bedste fans i form af Sebastian Rispon og 
Andreas Simonsen.

Kampen endte nemlig 3-1 til de to fans, 
der da også begge er medlemmer af Hoved-
stadens Bordfodboldforening.

– Jeg er lidt skuffet over, at vi ikke holdt 
nullet, men jeg er glad for sejren, og som 
Brøndbyfan har jeg altid drømt om at få lov 
til at løbe ned mod Faxe-tribunen efter en 
sejr, så den oplevelse vil jeg takke Steff-
Houlberg for, sagde Andreas Simonsen, der 
ligesom sin makker vandt et gavekort på 
1.000 kroner til Brøndby Shoppen og en læk-
ker Steff-Houlberg retrotrøje.

Det er dog ikke kun Brøndbyfans, der kan 
score fede gevinster fra Steff-Houlberg. Alle 
andre fodboldfans kan nemlig gå ind på steff.
dk og sætte deres hold i pauseligaen, og 
deltage i konkurrencen om et ægte Bonzini 
fodboldbord i pauseliga design.

pAuseligAen spArket  
i gAng i brønDby
nu kAn Du sætte Dit holD på steff.Dk og vinDe feDe præmier i 
pAuseligAen, som sønDAg blev spArket i gAng i brønDby


