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Auktionsvillkor 
  

 *                     Auktionsförrättare är Svenska Charolaisföreningen i samarbete med auktionsfirma 

                         Håkan Ottosson AB. 

* Alla kvigorna är stamboksförda i NAB´s stambok. 

* Alla säljande besättningar har A-status i Paratuberkulosprogrammet. 

* Före auktionsstart ska köpare registrera sig i sekretariatet och erhålla köpkort 

                        som ska användas i budgivningen. 

* Utropspris för dräktiga kvigor är 18 000, kvigkalvar är 14 000 kr. Inga djur säljes under   

                        utropspriset.                                                 

* Köparen ansvarar för inköpt djur när klubban fallit. 

* Köparna betalar mot faktura inom 30 dagar. Moms tillkommer på klubbat pris. 

* Säljaren behåller äganderätten till kvigan tills full betalning erhålles. 

* Hemtransport ombesörjes och bekostas av köparen. Samordning och kontakter kan 

                        förmedlas efter auktionen. 

* Hämtning av djur inom 5 dagar efter auktionen. Därefter utgår avgift för stallplats, 

                        foder och skötsel. 

* Utlastning efter auktionen, Per Mårtensson 0706-823 485 

* Förmedling av inköpsuppdrag Anna Ingvar-Nilsson 0768-278 234 

* Auktionsropare Bengt Fridh 0706 -743 136 

•                      Upplysningar om auktionen och auktionsdjuren – Per Mårtensson 0706-823 485 

                          

           

 

Adress till auktionsgården: 

Röddevägen 409, 275 64 Blentarp 

Telnr: 0706-823 485 

 



 

 

Varmt välkommen till 2021  års Elitauktionen! 

 

Så var det äntligen dags för Svenska Charolaisföreningens Elitkvigauktion. Efter mer än ett 

års restriktioner blir det säkert roligt att komma till en fysisk auktion, se årets 

auktionskvigor  och träffa kollegor och charolaisvänner. I år är det erfarna värdar som 

bjuder hem till gården – Kerstin och Per Mårtensson, nu för femte gången. Platsen är dock 

ny. Efter att ha arrenderat Simontorp Sätteri i drygt 20 år har Simontorp besättningen 

flyttat till närbelägna Rödde Nygård. 

I år kommer det säljas 19 stycken kvigor av hög kvalitet, av dessa är 3 dräktiga. Det ger alla 

köpare utmärkta möjligheter att förstärka sin besättning med kvigor av elitstandard. Detta 

har flertalet gånger visat sig vara en lönsam investering genom åren då flertalet kvigor 

senare blivit mödrar till framgångsrika tjurar och kvigor. 

Likt tidigare år kommer vi att arrangera det populära kviglotteriet, där det i år finns en 

högkvalitativ kviga från Simontorp Charolais i potten! Lotterna köps av Magnus och Helena 

Gustafsson och mer information om kvigan och hur du köper finner du på sista sidan av 

katalogen.  

Se även Växas annons i katalogen om viss ekonomisk hjälp till att få fram embryo efter 

auktionens dyraste kviga! 

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som gör det möjligt för oss att arrangera 

kvigauktionen. Ett särskilt tack till KLS Ugglarp som sponsrar med hamburgare och till 

Davidstorp som bidrar med grindarna. Vi hälsar alla varmt välkomna till årets Elitauktion 

och hoppas på en lyckad auktion med engagerade säljare och köpare! 

 

Aktionskommittén 

Magnus Gustafsson 0706-937 160 

Linda Risberg 0733-243 950 

Anna Ingvar-Nilsson 0768-278 234 

Jonas Berntsson 0705-956 066 



KATALOGNR 1     1257 R TIMELESS av SIMONTORP 

Född:  2020-01-30      BLIND C,      ATAXI Fri,      PP  

F:   NATURBETE ETE av SIMONTORP ET,             MF:   IPHONE av SIMONTORP  

MMF:   GREEN DAY av HENRIKSFÄLT T-115 

Uppfödare:   Per och Kerstin Mårtensson,    tel 0706-823 485                                                      

 

Timelessfamiljen kom till Örkelljunga i den första polledimporten 1990. Via en 

auktionskviga några år senare till Färgshult rotade sig linjen så grundligt i Småland att de 

numera står för besättningens högsta avelsvärden och bästa insatser på individprövningen. 

Därför slog vi till på kviga 222 när chansen dök upp, som tredjekalvare är hon en elegant ko 

med stora maternella förtjänster som två år i rad presterat kvigkalvar i besättningens 

toppskikt. Fader är den embryoimporterade NaturbETe vars söner på hemmaplan i våras 

fångade många bruksbesättningars köplust via måttliga födelsevikter, homogena typ och 

goda uppförande. Som avkommegrupp överglänste de till och med stallkompisarna efter en 

individprövad tjur med P-120 när det gällde tillväxt. Gerrard Pastor som ff är i Kanada 

berömd för både mjölk- och tillväxtanlag i toppklass, det ska passa väl med mf Iphone som 

ståtar med Mix 129. Mmf är tillväxtmatadoren Green Day av Henriksfält T-115. 1257 är 

dräktig för januarikalv med VB Onero P-119. 

 

 



KATALOGNR 2      690 R MONA av TRANBERGA 

Född:  2020-01-31      BLIND Fri,      ATAXI Fri,     Pp        

F:   JGC INDIANA 3806,             MF:  GORBY av TOSTARP 

MMF:   DINO av JÄTSBERG  

Uppfödare:    Tranberga Jordbruks AB ,    telnr   0709-107 580                                                     

 

690 är en kviga med spännande gener som troligtvis inte hade varit till salu om vi inte haft 

en helsyster i stallet hemma. F JGC Indiana är en mycket intressant norsk semintjur som 

kombinerar franska och kanadensiska blodslinjer på ett elegant vis. Bland de norska 

semintjurarna tillhör Indiana det övre skiktet på totaltindexlistan där hans starkaste 

egenskaper är maternella index vilket bör borga för en högproducerande dotter. M 586 

sände sin förstfödde till Gunnarp vilket resulterade i T-105. MF Gorby av Tostarp ( Chivas 

T117 X Turbo av Tostarp ET ) var en tjur med stark tillväxt. MMF 2246 Dino av Jätsberg 

bevisade sin kapacitet som far med besättningsrekord i årsvikt (871kg). Den tjuren är 

helbror med kvigans MM. Dino är även MF till årets högsta 200d vikt på Gunnarp! 690 är 

seminerad 22/3 med  VB Onero och konstaterad dräktig 18/8. 

 

 

 



KATALOGNR 3      1263 R ESTUDANTINA av SIMONTORP 

Född:  2020-02-01      BLIND Fri,      ATAXI Fri,      PP       

F:   HAYDAY av SONARP  ET           MF:  HERO av NORRTOFTA T-111  

MMF:   FELIX av GUDMUNDSLUND T-110 

Uppfödare:   Per och Kerstin Mårtensson,    tel 0706-823 485                                                                                                        

Född av en förstakalvare men ändå med vikter som kvalade in bland de allra tyngsta i 

årgången. Modern har i år fortsatt i samma lovande stil, hon har troligen presterat 

besättningens bästa 200-dagarsvikt med sonen Scooby-Doo, som naturligtvis fått 

förtroendet att visa sina talanger på Gunnarp. Därför är det ingen vågad gissning att 1263 

bättrar på sina avelsvärden i nästa månad. Fader Hayday ET var en pålitlig kvigbetäckare 

som förutom att sänka födelsevikterna rejält, plussade på avkommornas formklass. Han var 

i sin tur efter dyrgripen JWX Silver Bullet som slog sig fram som en utmärkt allroundmästare 

i Kanada. 1263 har i sin mf Hero av Norrtofta T-111, en tjur som använts brett och lämnat 

många bra döttrar, därtill några riktigt bra prövade tjurar de senaste åren där semininsatte 

Pharmer av Askome och 146 000-kronorstjuren Romanov av Simontorp sticker ut lite extra. 

1263 är dräktig för januarikalv med VB Onero P-119. 

 

 

 



KATALOGNR 4      1455  S DORI av RÅBY 

Född:  2020-12-29     BLIND Fri,      ATAXI Fri,      Pp       

F:   LUCKY BOY av BENESTAD T-118         MF:   IVANHOE av DALSKOG T-108 

MMF:   DAKOTA av RÅBY ET 

Uppfödare:   Kjell-Åke Jönsson     telnr:    0705-674 453                                                                                               

 

En elegant medelstor kviga med mycket tilltalande exteriör. I vår besättning producerar 

Dori-linjen väldigt snygga djur. Fader Lucky Boy T-118, med sönerna Ossian och Ossian P-

117 resp T-115 - är också en mycket god exteriörnedärvare och förväntas ge stark tillväxt 

och rejäl mjölkproduktion. FF Felix av Gudmundslund T-110 har producerat många 

individprövade söner från Simontorp. MF Ivanhoe av Dalskog T-108 med bla sönerna 

Nibelungen 3 T-111 och Nibelungen 2 T-103 - båda från Älmås - förväntas också tillföra bra 

mjölkproduktion och fin exteriör. MM 1175 fick i våras en son med River av Råby som fick 

P-tal 100 på Gunnarps prövningsstation. MMM 750 Dori blev en av våra mest lyckade 

embryoimporter. 

 

 

 



KATALOGNR 5      146 TAQUINE av BENESTAD 

Född:  2020-12-31      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      P       

F:   LUCKY BOY av BENESTAD T-118           MF:  BLELACK DIGGER   

MMF:  HTA FROSTY  

  Uppföddare:   Ronny Hansson    telnr:   0709-958 004                                                                                               

 

Den som söker en kviga med säkra produktionsanlag i många år framöver ska absolut ta en 

närmare titt på 146 R.Taquine. Hon backas upp av en kofamilj som verkligen levererat 

imponerande långa produktionsrader utan missar, och det i många generationer. Modern 

har ännu inte nio år gammal avvant 10 kalvar, bland dem återfinns championkvigan vid 

kvigauktionen 2017 som såldes för 28 000 kr. Mm 88 var ett succéköp vid kvigauktionen 

2001, hon är helsyster med semintjuren Saturnus av Simontorp T-107, och lämnade 14 

kalvar i Benestad varav två bra prövningssöner i form av Vitaly T-108 och Ambam T-107, 

och dessutom ett par auktionskvigor. Mmm 1492 blev mer än 17 år och hann leverera sex 

söner till individprövning som noterades för T-tal mellan 103 och 111. Tjurbakgrunden går 

inte heller av för hackor, Lucky Boy är semintjuren som korades till Årets Tjur 2020, medan 

mf Blelack Digger är en av de högst avelsvärderade i Storbritanien. Mmf HTA Frosty var en 

spermaimort från Kanada. 

 

 

 

 

 

 



KATALOGNR 6      1757 DUNETTE av VITA FALL 

Född:  2021-01-06      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      Pp       

F:   OBAMA av SIMONTORP T-106          MF:  JACKSON av ASKOME T-111   

MMF:   ROSS av GRÖNEKULLA T-111 

Uppfödare: Vita Fall AB,    telnr:   0702-050 661                                                                                                      

 

Januarifödd kviga efter Obama av Simontorp P-111 som gjort tre säsonger hos oss som 

funktionell kvigbetäckare. Som kuriosa kan nämnas att han har samma F-MF kombination 

som 146 000-kronorstjuren Romanov av Simontorp. Både mor och mormor är produkter av 

semin. Mf är högindextjuren VB Jackson T-111 och mmf är Ross T-111, som med facit i hand 

visat sig vara en utomordentlig nedärvare av såväl goda kalvningsegenskaper som 

mjölkproduktion. Dunette-familjen kom till oss genom mmm som var elitauktionskviga. Vi 

tror att 1757 har goda förutsättningar att bli en produktionsstark och långlivad ko. Våra djur 

är ekologiskt uppfödda och KRAV-certifierade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATALOGNR 7      149 S DANCEUSE av BENESTAD 

Född:  2021-01-13      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      PP       

F:   LUTHER P           MF:  VIRGIL P   

MMF:   VIKING av SIMONTORP ET T-108 

Upföddare: Ronny Hansson,      telnr:     0709-958 004                                                                                                                                                                                                

 

I Benestadbesättningen semineras det gärna med Charolaisföreningens spermaimporter. 

Att 149 råkar ha de i Sverige två högst avelsvärderade av dessa importerna som far och 

morfar genom Luther P respektive Virgil SC är en solid härstamningsbakgrund. Nästa tjur i 

stamträdet som mmf, semintjuren Viking av Simontorp ET T-108 tog den motsatta vägen, 

och satte via flera söner och dottersöner avtryck i den franska seminaveln. Moder 115 är en 

mycket korrekt ko med fint juver som hade en magnifik tjurkalv förra året, de kan beskådas 

i vår besättningsannons på charolais.nu. Kofamiljen Danceuse har varit framstående i 

besättningen genom åren, ex.vis genom mm 82 vars son Ham-Bam noterades för T-107. 

Mmm 39 blev Årets Ko på sin tid, stor anledning till den utnämningen var sonen Vam-Bam 

T-108. 

 

 

 

 

 



KATALOGNR 8      1026 S ASTRID av ASKOME 

Född:  2021-01-19      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      Pp       

F:  VIRGIL P     MF:   DALLAS av SIMONTORP ET 

MMF:   NECTAR GERC 

Upföddare:   NP-Agro AB ,    telnr:    0705-756 764                                                                                                     

 

Fader Virgil Sc har presterat bra i Svenska Charolaispopulationen med söner högt på 

tjurarnas topplista. Han bidrar med utmärkta slaktkroppsegenskaper till sina avkommer. 

Morfar Dallas ET har vi ett flertal högmjölkande kor efter med mycket fina juver och spenar. 

1026 är från Astrid linjen som presterat prisade individer som bla. Årets ko 2011,  som var 

syster till 1026` MM. Med en intressant kombination av franskt och nordamerikansk blod 

blir hon spännande att följa i framtiden. 

 

 

 

 

 

 



KATALOGNR 9     1775 S ETINCELLE av VITA FALL 

Född:  2021-01-21      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      Pp       

F:   OGIMURA av SIMONTORP T-111          MF:   IVANHOE av DALSKOG T-108   

MMF:   ACC HERCULES 31R 

Uppfödare: Vita Fall AB,     telnr:   0702-050 661                                                                                                      

 

Våra Ivanhoe-döttrar är stabila och lätthållna i typ. Fertiliteten är god, med tydliga brunster 

som ger fina förutsättningar till dräktighet med semin. Förra året gjorde vi dock ett 

undantag när vi fick möjlighet att använda Ogimura av Simontorp P-117. En av sitt års bäst 

betalda tjurar, när han såldes för 114 000 kronor. Hans möderne är otroligt 

produktionsstarkt, så tanken är att moderskvalitéer kommer från alla håll och gör 1775 till 

en lätthållen och stark ko som kommer att producera mycket och länge. Våra djur är 

ekologiskt uppfödda och KRAV-certifierade. 

 

 

 



KATALOGNR 10      1035 S MIGNONE av ASKOME 

Född:  2021-02-02      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      PP       

F:  MATRIX av FÄRGSHULT T-110     MF:   MAESTRO av BACKGÅRDEN T-102 

MMF:  HAMRIN av SIMONTORP T-107  

Upföddare:   NP-Agro AB ,    telnr:     0705-756 764                                                                                                                                                                                                      

 

Kolinjen kom till Askome då mmm inköptes på kvigauktionen när tillställningen gästade 

gården. Fader är 125 000 kr tjuren Matrix. Prestandatjur och Championtjur på Mila hör till 

hans CV och döttrar som kalvar lätt. Morfar Maestro inköptes som kvigtjur på Gunnarp och 

sen dess har han producerat hondjur av attraktiv typ med utmärkta modersegenskaper. 

Med höga avelsvärden och tilltalande exteriör blir 1035 en framtidsko. 

 

 

 

 

 

 



KATALOGNR 11      561 S DUNETTE av TOSTARP 

Född:  2021-02-06      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      PP       

F:  OLLISS av Tostarp ET    MF:   INGMAR av TOSTARP  

MMF:   NETO av SJUNNETORP T-117 

Upföddare:   Stefan Bergman,    telnr:   0706-542 038                                                                                                                                                                                                      

 

Första av två kvigor till salu efter nya ET tjuren Ollis. Hans avkommor har inte sålts tidigare. 

Utmärkt tillfälle att köpa en kviga med stam som är obesläktad med de flesta svenska 

charolaisdjuren. Fader Olliss är en embyoimport från Rod McLeods välkända CML 

besättning. Föräldrarnas EPD indikerar rikligt med mjölk och lätta kalvningar vilket stämmer 

mycket väl i vår besättning, då han har använts på många kvigor med lyckat 

kalvningsresultat. Morfar Ingmar av Tostarp är fader till 70 000 kr tjuren Minto av Tostarp 

T-109.  

 

  

 

 



KATALOGNR 12      1134  S DYNASTIE av BACKGÅRDEN 

Född:  2021-02-10      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      P       

F:  OPUS av VITA FALL T-108     MF:   IVANHOE av DALSKOG T-108  

MMF:   URANUS av GRÖNEKULLA T-110 

Upföddare:   Anna Ingvar-Nilsson,   telnr:   0768-278 234                                                                                                                                                                                                      

 

Fadern Opus har en andra omgång kalvar på Backgården och hans resultat är riktigt 

framstående – 38 levande kalvar på 33 kalvningar, mycket högt PIX 129, som kombinerar 

mycket bra tillväxt med hög formklassning och riktigt fina slaktkroppsegenskaper på 

avkommorna. Tjuren har dessutom mycket trevligt temperament. Ff semintjuren Eastwood 

är själv en seminprodukt och kombinerar goda kalvningsegenskaper med bra tillväxt. Mf 

semintjuren Ivanhoe fick under sin vistelse på prövningen extremt goda exteriörsiffror. Som 

fader lyckades han med Nibelungentjurarna från Älmås med T-111 och T-103. Modern har 

bra längd, djup och volym, har själv riktigt bra vikter, finns även en dotter med 558 kg i 1 års 

vikt.  

 

 

 



KATALOGNR 13    4348  S TIMELESS av BRÖDÅKRA 

Född:  2021-02-10      BLIND fri/C ,      ATAXI fri ,      P       

F:  NAPOLEON av VITA FALL T-105     MF:   IGLOO av SIMONTORP  

MMF:   DAFFY av GUDMUNDSLUND T-111 

Upföddare:   Lars Johan Joelsson   telnr:   0708-196 241                                                                                                                                                                                                     

 

Timeless linjen kom till Brödåkra efter ett lyckat köp av Moder 216 på elitauktionen 2016. 

Här ges ett tillfälle att förvärva en kviga med mycket starka index i härstamningen. Fader 

Napoleon av Vita Fall  blev den dyraste Charolaistjuren på Gunnarp 2018 och har verkligen 

stått upp till förväntningarna. MF 2837 Igloo av Simontorp toppar indexlistan med hela 37 i 

AIX på den senaste körningen. Andra platsen på topplistan innehas av FF Jackson av 

Askome. 4348 har två helsystrar som båda har passerat 500 kg i ettårsvikt. 

4348 har framräknade avelsvärden: 

Fvm fvd 200m 200d 365d Ttot klass fett slkttv lkm lkd     Mix  Pix  Fix  Aix 

93   100  112   107    128   119  114   108  113  112  106   116  120  105  22 

 

 

 

 

 

 



KATALOGNR 14    1787 S DESTINY av EKERÖD 

Född:  2021-02-17      BLIND  fri,      ATAXI  fri,      P       

F:  NOTORIUS B.I.G AV SONARP T-107    MF:   MILJARD av EKERÖD ET  

MMF:   HERAX av EKERÖD ET 

Upföddare:   Risberg Charolais   telnr:   0733-243 950                                                                                                                                                                                                   

 

Kvigan Destiny är efter en prövad Skaggsson, Notorius B.I.G av Sonarp T-107. 

Skaggssönerna har hävdat sig bra på prövningsstationen och en hel rad av dem har 

presterat toppresultat. Ett signum för Skaggsavkommor är bra slaktkropp och flotta djur. 

Modern är helt och hållet en utländsk produkt. Både mf,  mmf, och mmm är 

embryoimporter. Morfar är ET tjuren Miljard av Ekeröd. Miljard är efter Merrit Crossroads 

9747W och SWY Starstruck 969W. Mmf är vår storfavorit Herax av Ekeröd. Herax är en HTA 

Senator son. Mmm är en DBar Survivor ko som Martin fick i present efter en sommar i 

Kanada i sin ungdom. Är det så att kvigan ropas in av någon som inte är på plats eller inte 

har möjlighet att ta med henne hem på auktionsdagen får hon gärna följa med tillbaka hem 

till oss i väntan på att köparen ordnat en transport (inom rimlig tid). 

 

 

 

 

 



KATALOGNR 15    972 S DUNETTE av MARGRETEVALL 

Född:  2021-02-22      BLIND  fri,      ATAXI  fri,      PP       

F:  PADRE av SIMONTORP T-108    MF:   JOLSON av JÄTSBERG T-107  

MMF:   GLANZ av SIMONTORP ET 

Upföddare:   Hans Christerson   telnr:    0705-270 118                                                                                                                                                                                                  

 

Denna välväxta, homozygot pollade kvigan är efter  Padre av Simontorp P-119 som också 

debuterar som prövningsfader i år. Farfar Mach ETe av Simontorp är en embryoimport efter 

CML Distinction, Champion i Kanada år 2016. Modern 1003 N Dunette av Simontorp som 

såldes på elitkvigauktionen 2017 har utvecklats till en av besättningens bästa kor och 

dessutom med ett mycket  behagligt lynne. Morfar Jolson av Jätsberg T 107 mottogs väl på 

Elmiautställningen och blev näst bäst bland Charolaistjurar. MMF Glanz av Simontorp ET 

har gett djupa välformade kor med fint juver och blev årets tjur häromåret bl.a.  tack vare 

sönerna Onero av Sonarp P-119 och Liverpool  av Benestad T- 107. 

 

 

 

 



KATALOGNR 16      1140 S UNIC av BACKGÅRDEN 

Född:  2021-02-26      BLIND  C,      ATAXI  Fri,      Pp       

F:  OPUS av VITA FALL T-108     MF:   HERO av NORRTOFTA T-111 

MMF:   VIP av SIMONTORP T-106 ET 

Upföddare:   Anna Ingvar-Nilsson,   telnr:   0768-278 234                                                                                                                                                                                                      

 

Fadern Opus har en  andra omgång kalvar på Backgården och hans resultat är riktigt 

framstående – 38 levande kalvar på 33 kalvningar, mycket högt PIX 129, som kombinerar 

mycket bra tillväxt med hög formklassning och riktigt fina slaktkroppsegenskaper på 

avkommorna. Tjuren har dessutom mycket trevlig temperament. Ff semintjuren Eastwood 

är själv en seminprodukt och kombinerar goda kalvningsegenskaper med bra tillväxt. Mf 

semintjuren Hero av Norrtofta har med framgång används som lättkalvartjur.  Så 

småningom visade det sig att han lämnar mycket bra hondjur och glänser även på 

prövningsstationen, senast med sönerna Pharmer av Askome (semin) och 146 000-

kronorstjuren Romanov av Simontorp. Kolinjen Unic kommer från Lommagården. 

 

 

 

 



KATALOGNR 17     1541 S EXCELLENS av NYBO 

Född:  2021-02-28      BLIND  fri,      ATAXI  Fri,      P       

F:   LEGEND av DALABRO T-100      MF:   CHAMPAGNE av STRÖMSNÄS T-116 

MMF:   ETO av SIMONTORP T-107 

Upföddare:   Gustav Månsson     telnr:   0708-228936                                                                                                                                                                    

En mycket social och harmonisk kviga efter Legend av Dalabro Aix 27. Legend har med mer 

än 140 kalvar på Nybo visat sin prestanda med Pix 137 och att han är en lättkalvar tjur med 

imponerande Fix 115. Förra säsongen gjorde han debut som prövningsfader med 3 tjurar 

med som snittade P-tal 115, varav 2 blev auktionsgodkända. Ff är Virgil SC en fransk pollad 

semintjur med mycket bra kalvningsegenskaper. Kolinjen är den kända Excellence och 

kännetecknas av hållbara djur som klarar sig bra på naturbeten. Mormordern är med sina 

13 år ett bra exempel på detta. Morfar är 185 000 kr tjuren Champagne av Strömsnäs          

T- 116. Mmf är Eto av Simontorp T-tal 107. Fader till Eto var semintjuren Best av 

Backagården T-117, åretstjur 2011. Således finns där många produktionsstarka och hållbara 

individer i stamtavlan, varför 1541 borde ha framtiden för sig. 

 

 



KATALOGNR 18      573 S EVELINE av TOSTARP 

Född:  2021-03-19      BLIND  Fri,      ATAXI  Fri,      P       

F:  OLLISS av TOSTARP ET      MF:   HERO av TOSTARP ET 

MMF:   FERB av SONARP T-110 

Upföddare:   Stefan Bergman,    telnr:   0706-542 038                                                                                                                                                                                                      

 

Den andra av två kvigor till salu efter nya ET tjuren Ollis. Hans avkommor har inte sålds 

tidigare. Utmärkt tillfälle att köpa en kviga med stam som är obesläktad med de flesta 

svenska charolaisdjuren. Fader Olliss är en embyoimport från Rod McLeods välkända CML 

besättning. Föräldrarnas EPD indikerar rikligt med mjölk och lätta kalvningar vilket stämmer 

mycket väl i vår besättning, då han har använts på många kvigor med lyckat 

kalvningsresultat. Morfar Hero av Tostarp ET som också är mf till Oliver av Tostarp T-114, 

den dyraste tjuren på 2019 års auktion. Oliver exporterades till Finland. Hero döttrarna är 

idag stommen i vår besättning tillsammans med de några år yngre korna efter Lipton ET.  

 

 

 

 



KATALOGNR 19    4374  S ETUVE av BRÖDÅKRA 

Född:  2021-03-19      BLIND fri/C  ,      ATAXI fri ,    P       

F:  MANITOBA av SIMONTORP T-104      MF:   HERO av NORRTOFTA T-111 

MMF:   FAFNER av SONARP T-109 

Upföddare:   Lars Johan Joelsson   telnr:   0708-196 241                                                                                                                                                                                                     

 

Ytterligare en kviga sprungen ur en kolinje inköpt på elitauktion (2013). Moder 4057 hade 

den klart tyngsta tjuren på 1 års vikten (737 kg) den gångna säsongen på Brödåkra . Mf 

Hero av Norrtofta kryddar härstamningen rejält med sina maternella egenskaper. Fader 

Manitoba av Simontorp T-104 som är en Winn Man Skaggs avkomma nedärver synnerligen 

bra exteriör och lynne på sina avkommor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    KÖP KVIGLOTTER ! 

 
   Vinstkviga är 1431 S.TONELLE av SIMONTORP                                                      

Född 210302     MIX  117   PIX  97   FIX  105   AIX  7 

 

 

F : Narzinho av Simontorp                                         M : 875 G.Tonelle av Simontorp 

Beställ dina lotter av Magnus, 0706 937 160 

Eller via : faktura.charolais@gmail.com 

 

F FF FFF

Winn Mans Lanza 610S

FFM
Sparrows Lotus 6P

FM FMF

1214 Felix av Gudm. T-110 ÅT

FMM
962 H.Karla av Simontorp ET

M MF MFF
HTA Frosty 328C

MFM
1492 L.Taquine av Örkelljun. ÅK

MM MMF

1108 UB40 av Simont. ET, T-108

MMM
214 T.Tonelle av Simontorp

3087 Narzinho av 

Simontorp

2747 Glanz av 

Simontorp ET ÅT

1139 L.Karla av 

Simontorp

875 G.Tonelle av 

Simontorp

1068 Saturnus av 

Simontorp ET, T-107

534 C.Tonelle av 

Simontorp



AUKTION

Växel 040-40 13 13  Håkan Ottosson 0707-25 00 09  Håkan Andersson  
Besöksadress Storgatan 7, Svedala  Postadress Box 1, 233 21 Svedala 

Auktionsgård Stjärneborg Kraftgatan 12 i Hörby E-post hakan.ottosson@hoab.se Hemsida www.hoab.se

Välkommen på 

VI STÖDJER:
AUKTIONER I TRE GENERATIONER SEDAN 1918

Hösten är i antågande och vi är i full gång med att planera 

nästa auktionssäsong! Funderar du på egen auktion eller om 

du har maskiner/djur att sälja, kontakta oss gärna!  

Vi genomför både klubb- och online auktioner. 
 

Vårens auktioner närmar sig!

0703-22 22 57




