Legat fra ”Rejse -, Uddannelses – og Forskningsfonden for Dansk Jersey” 2006
Fonden bag dette Legat er blevet oprettet indenfor det sidste år, og det er nu 2. gang
at der uddeles legat heraf. Fondens formål er at støtte unge Jersey interesserede i
forbindelse med uddannelse og praktikophold i udlandet, samt at støtte avls- og
forskningsprojekter, til gavn for Dansk Jersey.
Årets modtager er Andreas Larson, Balslev ved Ejby.
Kære Andreas,
Du har søgt om en legatportion til støtte til din rejse til New Zealand og Australien,
fra 01. november. Vi er i Dansk Jersey glade for at nogle af vores unge mennesker
ønsker at udvide horisonten, og lære af andre, også i andre lande. Vi ved dog at du
ikke er helt uerfaren, idet du gennem de seneste 2 år har repræsenteret Danmark ved
EM i mønstring i Belgien, og også havde kvalificeret dig i år, men grundet Blue
Tongue sygdommen i den del af Europa, er EM blevet udskudt på ubestemt tid.
Tillige har du jo også repræsenteret Dansk Jersey i den internationale mønstringskonkurrence, under Jersey’s Verdenskongres i Canada sidste år, og med en sejr til
følge.
Du har siden 8 års alderen været aktiv på dyrskuer, og gennem de seneste 3 år har du
været i gang med Landmandsuddannelsen. Du har allerede arbejdet med Jersey i 4
forskellige besætninger, og arbejder lige nu hos Ringberg-Sørensen i Balslev, som vi
jo besøgte ved årsmødet i 2003.
På det seneste har du været med til at danne en forening for unge avlsinteresserede på
Fyn, - ”Breeding Fyn”, som du nu sidder i bestyrelsen for.
Vi vil gerne støtte dine rejseplaner, ved at tildele dig en legatportion fra ”Rejse -,
Uddannelses – og Forskningsfonden for Dansk Jersey”. Vi håber at du får stor glæde
heraf, og at vi til gengæld får megen mere glæde af dit engagement, din positive
indstilling og energi, indenfor Dansk Jersey.

