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Styret i Laget for  
Østlandsk Rødkolle: 

VIL DU BLI MEDLEM OG STØTTE VÅRT ARBEID I

BEVARINGEN AV ØSTLANDSK RØDKOLLE?  

MEDLEMSKONTINGENT: 

400,- FOR ENKELTMEDLEM 
600,- FOR FAMILIE / SKOLER / INSTITUSJONER 

Bankkonto: 0539.08.08617 

LIVDYRKONTAKT: 

Annonsering av livdyr er en gratis medlemstjeneste i 
laget. Handel og oppgjør er en sak mellom kjøper og 
selger. Avlsutvalget anbefaler helseattest ved 
omsetning av dyr. 

Johan Stensrud har avlsokse til salgs, ring 907 39 330 for 
informasjon. 

Kontakt: 
Tonje Aas tlf: 916 16 627 
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ei alle sammen! Nok ett år har gått, 
Laget for Østlandsk Rødkolle (LØR) 
har nok en gang hatt ett aktivt år. 
Det er et flott styre med ett 

glødende engasjement for kua. 

Mange av oss har vært med siden 2011, da 
jeg tok over som leder. Hver enkelt er 
fantastiske enkeltpersoner som bidrar til at 
vi har vært et meget sammensveiset lag. Det 
har vært mange utfordringer underveis, og 
jeg tenker på dette med horn som 
forekommer hos rasen, som enkelte avkom 
har fått. Dette har vi tatt på alvor og vi nå er 
i ferd med å reversere denne utfordringen, 
ved testing av alle kalver som skal til semin 
og de som brukes til gårdsokser. Det er enda 
ikke full oppslutning om testing av 
gårdsokser, men dette håper vi bedrer seg. 
Og ikke minst at rasen telte 129 dyr i 2011 
og økt til 452 mordyr. Det vi ikke visste den 
gang, eller ikke tenkte over var vel at 
tilbakekryssing med NRF skulle gi avkom 
med bærere av gen for horn. Men 
situasjonen er under kontroll og LØR er klare 
for nye utfordringer.  

Gentesting av okser som det finnes sæd 
etter på Geno, gav resultatet at det var 46% 
av oksene som var bærer av horgen.  Vi i 
styret ser ikke dette som noen krise, men 
utvalget av okser blir mindre og må øke 
fokuset på innavl. I år er det tatt inn to okser 
til testing på Geno. I skrivende stund tre nye 
kandidater, hvor en er bekreftet homozygot 
kolla, de to andre er nettopp sendt inn 
hårprøver på, som vil ta noen uker å få svar 
på. Den som er bekreftet homozygot kolla, 
er fra melkebesetning med en mor med bra 
avdrått, og en far som det ikke er noen 
seminokser etter. 

20 års jubiléet ble markert med 
livdyrauksjon og en jubileumsmarkering med 
sosialt samvær på kvelden en hyggelig 
markering med æresmedlem Per Andressen 
tilstede, og utnevnelse av nytt æresmedlem; 
Tore Henrik Ruud for sitt engasjement for 
rasen i melkeproduksjon, alle livdyr han har 
solgt som avlsokser, både til gårdsokser og 
oksekalver levert til Geno, og livdyrsalg av 
kviger og kvigekalver til nye rødkollebønder. 

Han har bidratt betydelig til videre vekst av 
rasen. 

Dyrsku’n 2019 med Østlandsk Rødkolle 
Vilmor, fra Gunhild og Bent Dangstorp som 
vant Seljord prisen, var helt fantastisk. Så 
gøy å se at alle dommere var enige og gav 
denne flotte kua 1. premie alle sammen! 
Gratulerer nok en gang til familien 
Dangstorp! 

I forrige nummer valgte jeg å gå ut og 
introdusere min avgang som leder. Dette 
står jeg ved, det er så mange engasjerte 
mennesker i laget som vil ta vare på denne 
flotte rasen og bringe denne videre. Jeg har 
ikke gått lei, men etter 9 år er det på tide 
med ett lederskifte. Mitt hjerte og sjel 
brenner videre for rasen. 

Jeg vil takke alle for noen fantastiske år! 
Samtidig vil jeg ønske dere en riktig god jul 
og ett godt nytt år. Oppfordrer alle 
medlemmer til å møte opp på årsmøte og 
forme fremtiden for laget og kua. 

Med vennlig hilsen 

Erik 

H 

Innhold Kolla 3-2019 

side 5 Dyrsku'n 2019 
side 14 Resultater Dyrsku'n 
side 18 Jubileum  
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Dyrsku’n 2019 
Gunhild Dangstorp 

Ja, Dyrsku’n ja ... vi i Rødkollelaget vil jo gjerne 
promotere dyra våre og i år bestemte vi oss igjen for 
å gjøre en innsats for å få med ØR på 
storfeutstillingen. 
Det er mye som må på plass og mange mennesker 
som skal involveres for å komme seg på et slikt 
arrangement. Vi er heldige på Kalnes vgs. som alltid 
har en gjeng velvillige elever og lærere som kan 
bidra, så vi satte i gang og meldte på fem dyr fra 
Kalnes, hvorav to var Østlandsk Rødkolle. Vel, så 
langt så godt. 

Stemmer det … man nå jo være grønn besetning! 
Enkelte deltagere i Rødkollelaget fikk det travelt med 
å samle dyr fra beite, ta blodprøver og sende de til 
analyse. Og jaggu, i tolvte time så ble vi alle som var 
påmeldt «grønne», så da var åtte rødkoller i fire 
besetninger påmeldt og klare for en tur til Seljord. 
Så var det den grimetreninga da … Første økt gikk 
sånn passelig dårlig. Enkelte av kuene lå mer på 
knærne enn de var oppreist, andre sto dønn og 
hadde ikke til hensikt å flytte på seg. Fjøsmesteren 
angra på hele greia, og tenkte med seg selv: - 
Hvorfor gjør vi dette?? Men, den som gir seg er en 
dritt(!), og det er viktig at slike tradisjoner som 
storfeutstilling blir holdt i hevd, og ikke minst med 
de bevaringsverdige storferasene representert. 

Det var bare å knytte nevene og trene, trene, trene – 
plutselig knakk både kuer og mønstrere koden og 
damene gikk så fint som bare det. Da er det vasking, 
klipping, trimming, klauvstell og pynting som 
gjensto. Dette er den morsomme delen, og jammen 
begynte både den ene og andre kua å stramme seg 
opp, strekke seg ut, løfte ryggen og fram med juret – 
damene var klare for Seljord! 

Det er bare det at det er en liiiten kjøretur med 
dyretransport før man er på Seljord når man bor på 
Maura, Varteig, Sarpsborg og Modum. Dyra som dro 
så lekre av gårde, kom ikke fram akkurat så veldig 
lekre. Noen kom endog ikke fram før etter midnatt, 
og andre kom fram i en sånn fart at de byksa ut av 
bilen og endevendte hele Dyrskuplassen. 

Men som dere vet, vi som driver med Østlandsk 
Rødkolle er jo ikke folk som velger «minste motstands 
vei», så vi så ikke svart på det av den grunn. 

Kuer plassert i båser og binger, og folk plassert på 
hytta som vi hadde leid i Vrådal, det vil si; nesten alle 
ble plassert på hytta. Det ble brått litt flere folk enn det 
vi hadde beregna, og husdyrlæreren fra Kalnes måtte 
sove i et skap … det ble en del moro med at vi gledet 
oss til neste morgen når hun skulle «komme ut av 
skapet», noe som heller ikke er helt ukjent i 
gammelrasemiljøet (...). Nesten alle vel framme; Hege 
og Kristin kom i taxi fra Flatdal etter havari på bilen, nå 
venta vi bare på Tonje og Ole Christian. Dette var visst 
dagen for at det meste kunne skje, og vi venta og 
venta, men til slutt måtte vi krype til køys, vi hadde jo 
en viktig dag i vente ... 

Fredag var vi grytidlig opp for å komme oss ned på 
Dyrskuplassen, kuer skal fôres, melkes og klargjøres for 
den store dagen. Men, hvor var Tonje og Ole Christian? 
Sov de sammen med kuene tro? Neida, nok et bilhavari 
hadde inntruffet, men blide og fornøyde som alltid – 
og kledd opp i nye profilerte klær, var vi alle samla og 
klare for å vise fram de flotte dyra våre. 

Elevene fra Kalnes gjorde en kjempeinnsats og jobbet 
jamt og trutt hele dagen. Kuer ble vist, både ved bås og 
i ringen. Ikke mindre enn to rødkoller, to NRF og èn 
Jersey hadde de med seg. Den ene rødkolla var også 
med på ungdomsmønstringen, og i husdyrparaden. 
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Tonje og Ole Christian stilte med to rødkoller, Erik 
stilte med to rødkoller og familien Dangstorp stilte 
med to rødkoller.

Så skulle alle rødkollene fram i ringen og få 
bedømming, dette gikk greit for seg alle dyra 
oppførte seg nesten eksemplarisk. Noen 
bukkesprang og hopp var det, men alle dyra fikk 
sløyfer og premiering og hele skalaen fra 3.- 1. 
premie ble brukt. Kua Villmor fra familien Dangstorp 
ble beste ku i rasen, og skulle være med i kampen 
om Seljordprisen. 

At det var akkurat denne kua, som var den eneste 
som hadde med seg kalv, var den som skulle flest 
ganger fram og tilbake var en liten kamp i seg selv. Vi 
prøvde både med og uten kalv, fram og tilbake til 
husdyrhallen og hver tur ble en treningsøkt. Kua ville 
bare tilbake til kalven og blåste i hele utstillingen. 

Det skulle vise seg at det var verdt både turene fram 
og tilbake, og sprett og hopp. Dyrskuprisen skulle 
deles ut. Den beste kua i hver rase skulle fram i 
ringen, og Villmor, ei ammeku av rasen Østlandsk 
Rødkolle som har hatt seks kalver var med i kampen 
om denne gjeve prisen. 
Først ble telemarkskua dømt, og det var bare 2-tall 
og 3-tall å se på dommerskjemaene, da blir vi 
ihvertfall nummer 2 hviska jeg til Anna, og var godt 
fornøyd.  
Så var det NRF-kua; bare 2-tall og ett 1-tall å se … nå 
begynte smilet å bre seg, nå vinner vi faen i meg var 
det jeg nå sa til Anna. 

Gliset var bredt og gleden stor da alle dommerne 
holdt opp 1-tallet og kua vår, gamle gode Villmor, 
ble dømt til den flotteste kua på Dyrsku’n 2019. Ei 
rødkolle ble beste ku i Telemark, det var nesten ikke 

til å tro! 
Overrasket, glade og ikke så lite stolte tok vi imot 
priser, gode ord, og lykkeønskninger fra fjern og nær. 
Villmor skulle egentlig ha hilst på Landbruksministeren 
også, men som den gode kua ho er, var det å få 
komme tilbake til kalven sin den største opplevelsen 
for henne denne dagen. 

Da var det vel over da tenker du kanskje, neida dyra 
skal jo tilbake til fjøsa og beitene sine igjen, dette gikk 
veldig bra og klokken 17 var alle dyr lasta opp og på vei 
hjem. Slitne og fornøyde elever fra Kalnes dro hjem, 
mens resten av oss etter hvert landa i Vrådal med 
behørig feiring av det som måtte kunne kalles en 
særdeles vellykka dag i rødkollas tjeneste! 
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Dyrsku’n 
Foto: Tonje Aas 
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Villmor, vinner av Seljordprisen 2019! 
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Bilder av kuene befinner seg under teksten. 

Katalognummer 90 Premiering og omtale

Individnummer 1501 Godt muskelsatt ku med sterk overlinje. Markert,

Navn Blesa av Skretteberg hellende kryss. Litt kuhasa beinstilling, ellers greie bein.
Født 28.09.2015 Velformet jur. (Avlatt)
Kalvingsdato 12.01.2019
Eier Kristian Skretteberg
Far 6768 Ulvar
Morfar 44534 August

Katalognummer 91 Premiering og omtale

Individnummer 1503 Velbygd ku med fin overlinje. Godt utviklet kryss. Litt

Navn Julia av Tombdalen kuhasa, ellers bra bein. Gode klauver.
Født 27.12.2015 Kort jur. (Avlatt.)
Kalvingsdato 19.11.2018
Eier Kristian Skretteberg
Far 6768 Ulvar
Morfar 44532 Odin

Resultater Dyrsku'n 2019

Kropp og bein

Jur og spener

Premiegrad

8

3

2

Kropp og bein 9

Jur og spener 2

Premiegrad 3
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Katalognummer 92 Premiering og omtale

Individnummer 0238 Rasetypisk ku. Sterk overlinje. Godt utviklet kryss. Gode

Navn Villmor bein med fin beinstilling.
Født 08.11.2012 Velformet jur. Fine spener og speneplassering.
Kalvingsdato 23.08.2019
Eier Gunhild og Bent Dangstorp
Far 1001 Skuterud
Morfar

Katalognummer 93 Premiering og omtale

Individnummer 6601 Velbygd rødkolle med god overlinje. Velformet kryss, litt

Navn Oliviros markert halerot, gode bein og beinstilling.
Født 23.12.2015 Jur med utvidet melkekammer og marispene. 
Kalvingsdato 04.11.2018
Eier Gunhild og Bent Dangstorp
Far 44015 Ludde
Morfar 44012 Simen

Kropp og bein 9

Jur og spener 4,5

Premiegrad 1

Kropp og bein 8,5

Jur og spener 2

Premiegrad 3
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Katalognummer 94 Premiering og omtale

Individnummer 0323 Stor ungku. Litt låg lend. Langt og bredt kryss. Litt 

Navn krokhasa, ellers greie bein.
Født 31.05.2017 Velforma, litt kort jur, med lågt feste bak. Fine spener 
Kalvingsdato 09.06.2019 med god plassering.
Eier Kalnes vgs
Far 12820840025
Morfar

Katalognummer 95 Premiering og omtale

Individnummer 5683 Godt utviklet ungku med litt myk rygg. Velformet kryss.

Navn Gode bein.
Født 29.01.2017 Velformet jur, med litt store framspener.
Kalvingsdato 27.01.2019
Eier Kalnes vgs
Far 6756 Rognerud
Morfar 6773 Brynjar

Kropp og bein 8

Jur og spener 3

Premiegrad 2

Kropp og bein 8,5

Jur og spener 3,5

Premiegrad 2
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Katalognummer 96 Premiering og omtale

Individnummer 0146 Velbygd ku. Litt myk rygg. Velformet kryss. Litt kuhasa, 

Navn Filuria Morgenstjerne ellers gode bein.
Født 26.07.2014 Velformet jur med greie spener.
Kalvingsdato 24.01.2019
Eier Tonje og Ole Christian Aas
Far 44013 Power
Morfar 44002 Rosetten

Katalognummer 97 Premiering og omtale

Individnummer 0271 Dyp ku. Noe myk rygg. Godt utviklet kryss. Litt kuhasa, 

Navn Engalill men ellers gode bein.
Født 14.06.2014 Velformet jur med litt kort feste bak.
Kalvingsdato 29.11.2018
Eier Tonje og Ole Christian Aas
Far 44013 Power
Morfar 44525 Eina

Kropp og bein 8,5

Jur og spener 3,5

Premiegrad 2

Kropp og bein 8

Jur og spener 3

Premiegrad 2
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20-års Jubileum - Auksjon
Tonje Aas 

Lørdag den 3. august ble 20-års jubiléet av laget 
holdt. Vi startet dagen hjemme på gården til Kristian 
Skretteberg hvor det var servering av grillmat før 
«the big happening», nemlig livdyrauksjonen! Det var 

totalt 31 rødkoller som var tilgengelige for salg, 
hvorav 10 var okser. Vi (styret) hadde kanskje ikke 
den største troen på at rødkollefolket hadde tatt 
med det feite sjekkheftet denne dagen, men at det 
skulle være god underholdning å få den kjente 
auksjonariusen Håkon Marius Kvæken til å holde 
showet en auksjon er verdig! Allikavæl – det er jo 
artig om noen ville by og da, så enkelte følte ansvaret 
med å bidra med dette (les; undertegnede), sjøl om 
denne «ansvarsfulle» personen ikke kunne si å ha 
støtte av medeieren av sjekkheftet (…). Medeieren 
av sjekkheftet ble dyttet i et par akevittere for å roe 
ned motargumentasjonen, så bar det hen. 

Det begynte pent med et par dyr ingen turte å rekke 

opp lappen for, men så kom det nå ei ku som a 
Gunhild (Dangstorp) tydelig kunne tenke seg, så da 
viste hu lappen sin og budet var lagt på 16.000,-. Den 
ansvarsfulle startet showet med å by en 500-lapp 
mer, til medeierens store forferdelse – det viste seg 
at et par akevittere ikke hadde gjort mon, så den 
ansvarsfulle trakk et lettelsens sukk da Gunhild 
kjøpte kua for 17 lapper. 

Da var det en del skjenn å få for den ansvarsfulle fra 

medeieren av sjekkheftet, så den ansvarsfulle så sitt 
snitt da muligheten bød seg, til å smyge seg til andre 
enden av fjøset. Der trodde hun at hun var trygg fra 
den gniene medeierens vrede. Hun klarte ihvertfall å 
by på seg ei ku før medeieren fant fram til henne i 
folkemengden. Da skjønte den ansvarsfulle at det 
var best å holde armen nede ei stund. I mellomtiden 
var det to kuer som ble solgt.  

Den ansvarsfulle stod tilfeldigvis ved siden av 
kvigebingene hvor det var noen riktig så pene 
kviger. Hmm, åssen skulle man løse dette da, mon 
tro? Når medeieren stod like bak og passet på med 
haukeøyer? Vel, tydeligvis ikke vanskeligere enn å 
være like rask med budarmen som Håkon Marius 
Kvæken er til å messe hele regla si, så vips! – var det 
ei kvige som også skulle til Maura. Jaja, like greit kua 
ikke skal stå aleine på transporten, da … 

Det viste seg at auksjonen gikk sin gang uten mer 

hjelp fra den ansvarsfulle, og elleve dyr skulle skifte 
eier. Da var det tid for litt sosialt samvær, og de 
fleste samlet seg oppe på tunet med litt drinker og 
snaps. To stykker ble igjen i fjøset, sjølveste bonden 
sjøl og den ansvarsfulle, så da ble det vel ratt ei 
kvige til som skulle på transporten til Maura.  

Det var godt at det var så mange oppe på tunet da 
medeieren ble informert om dette, så det ikke ble 
en ubehagelig scene for den ansvarsfulle.  

Som følge av denne seansen med litt for stor 
kjøpelyst hos undertegnede, har hun fått et forbud 
av sin kjære mot å reise på framtidige auksjoner, så 
på Dyrsku’n holdt han henne bevisst unna 
husdyrhallen hvor auksjonen pågikk. Det betyr ikke 
at det ikke dukker opp nye dyr på fjøset uten 
medeiers vitende i framtida – når jeg tenker etter er 
det ikke mange ukene siden sist heller … er det 
dette som kalles kugalskap? 
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Bilder fra auksjonen 
Foto: Tonje Aas 

Familien Skretteberg hadde gjort det strøkent til auksjon! 

Hyggelig med mange rødkolleentusiaster samlet. 
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Grete passet på at alle fikk i seg rikelig med mat.  

Erik ønsket alle velkomne til jubileum. 
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Den eminente auksjonariusen Håkon Marius Kvæken var en 
opplevelse å høre på. 

Ringreven Odd-Roar holdt et snarkurs i eksteriørbedømning etter 
auksjonen. 
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20-års Jubileum - Middag
Tonje Aas 

Etter auksjon og sosialt samvær hos Skretteberg, bar 
ferden videre til Tyrifjord Hotell. Der ble det tid til et 
par glass før jubileumsmiddagen. 

Vi fikk en snerten forrett og til hovedrett var det 
selvfølgelig Rødkolle som stod på menyen – sponset 
av Guldkolla. Nydelig var det!  

Som seg hør og bør på et jubileum, var det spekket 
med taler som inneholdt ros til alle som engasjerer 
seg i bevaringa av rasen. Blant annet var 
æresmedlemmet Per Andresen tilstede og holdt tale. 
Det ble også utnevnt et nytt æresmedlem, Tore 
Henrik Ruud. Han var dessverre forhindret i å delta, 
men en takketale om hans gode bevaringsarbeid for 
Østlandsk Rødkolle ble holdt av Erik Skretteberg, slik 
at vi som var tilstede fikk godt innsyn i alt det gode 
arbeidet som han har gjort opp gjennom åra. Når alle 
blomster og ros var utdelt, ble det nok engang tid til 
sosialt samvær med gode skrøner til søvnen tok oss. 

Takk til alle som deltok både på auksjonen og 
middagen, og ikke minst takk til jubileumskomitéen 
som bestod av Grete Wold Sunde, Kristian 
Skretteberg, Erling Ek Iversen og Erik Skretteberg. 

Erik holdt velkomsttale da alle hadde satt seg ved middagsbordet. 

Sosialt samvær hos Skretteberg. 

Erik deler ut prisen til æresmedlemmet, Tore Ruud. 

Toastmaster Erling Ek Iversen loset oss gjennom middagen. 

Æresmedlemmet får diplom og et krystallfat som 
påskjønnelse.  -23-



20-års Jubileum - Middag
Foto: Tonje Aas 

Odd-Roar Stenby holdt en underholdende tale om rødkolla. 

Æresmedlemmet Per Andresen talte om sin historie som rødkolleentusiast og bevaringsarbeid. 
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Gunhild Dangstorp takker Erik for det gode arbeidet han gjør som leder for laget. 

Bufe, representert av Kjell Gunnar Håkull og Freddy Edvardsen gratulerer Rødkollelaget med 20 år. 
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Årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle 

Vi inviterer til seminar og årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle, lørdag 21. mars 2020 fra 
klokken 11.00 på Sanner Hotell, Gran på Hadeland.  

Seminaret vil omhandle generell fôring og vitamin-/mineralbehov hos storfe, dyrevelferd og avl i 
små populasjoner. 

Saksliste: 
1. Valg av:

a) Møteleder
b) Referent
c) To årsmøtedeltagere som sammen med møteleder skal skrive under protokollen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding 2019
4. Regnskap 2019

a) Regnskap 2019 med revisjonsberetning 2019
b) Kontingent
c) Budsjett 2020

5. Arbeidsplan for 2020
6. Valg
7. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende innen 14. mars 2020. 
Påmelding innen 1. mars til Tonje Aas på tonjeaas@icloud.com eller på telefon 916 16 627. 

Vel møtt! 
Styret 

Priser: 
Overnatting pr. person enkeltrom: 1.095,-. 
Overnatting pr. person dobbeltrom:  895,-. 
4-retters middag: 450,-. 
Seminar og årsmøte inkl. lunsjbuffet er gratis.
Betales til konto 0539.08.08617 (husk å merke innbetalingen med navn) innen 1. mars. 
Adressen for dagen:
Granavollen 3-5
2750 Gran
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Returadresse:  Laget for Østlandsk Rødkolle 
  v/ Tonje Aas 
  Gamle Hadelandsveg 29 
  2032 Maura 
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