Sydafrikansk dommer til Roskilde
dyrskue.
Dommer til dette års Angus Show på dyrskuet
i Roskilde er P J Budler.
PJ Budler er 35 år, han er født i Sydafrika, men
er i dag bosat i Texas - USA, sammen med sin
kone Koala.
Lidt mere om P J Budlers baggrund:
P J Budler er opvokset på en kvæg/fårefarm i
Tarkastad i Eastern Cape, Sydafrika. Han
grundlagde BonHaven Beef Cattle i 1996 – kun
15 år gammel. Han startede med en
Herefordbesætning. Efter High Scholl tilbragte
han 1999 som medhjælper på Hereford- og
Angusfarme i Skotland, Wales, England og
Nord Irland. Han tog et journaliststudie på Rhodes University – hvorefter
han vendte tilbage til farmen. Efter at have etableret Angusbesætningen
og rejst gennem store dele af USA, indgik han partnerskab med Louis van
der Watt og der blev føjet en Bradford og Red Braham besætning til
BonHaven Beef Cattle.
Til daglig arbejder P J med sit eget internet baseret firma ´The Cattle
Market.net´ som er en global internetportal, hvor kvægfolk fra hele
Verden kan annoncere, udveksle erfaringer, købe og sælge alle former
for genetik.
Konceptet er faktisk så udbredt at det ikke bare omfatter Angus, men
også: Hereford, Limousine, Simmental, Charolais, Korthorn, Braford,
Brahman og Wagyu,
Hver race er opdelt i netværk og Facebook sider. Som udover
markedsføringen af hver race, hvert år afholder Champion of The World
og Miss World konkurrencer.
P J Budler er meget erfaren i dommerfaget og har samlet 15 års erfaring
på området.
Han har besøgt op mod 50 lande og har haft dommeropgaver i mange af
dem.

Han har dømt store dyrskuer i nogle af de største kvæglande i Verden,
såsom: USA, Canada, Sydafrika, England og i flere sydamerikanske
lande. Han har dømt stort set samtlige kødkvæg racer.
Så dette års dommerkapacitet i Roskilde er lidt ud over det sædvanlige.
Vi vil opfordre så mange som muligt, til at benytte lejligheden til at
overvære bedømmelsen af Angusdyrene. Det vil senere blive
offentliggjort på www.danskangus.dk, hvornår bedømmelsen finder sted
– men husk datoen er fredag den 3. juni 2016 – på Dyrskuepladsen i
Roskilde.

