
 
 
 
 



 

Charolais Ungdom 
 
Charolais Ungdom blev 
startet i 2003 og er nu 
den største ungdomsfor-
ening indenfor kød-
kvægsracerne. Charolais 
Ungdom er et samlings-
sted for unge mellem 0 
og 30 år med interesse 
for Charolais. Dvs. at alle 
med interesse for Charo-
lais kan være med i den-
ne gruppe. Vi har ligeledes ingen vedtægter eller med-
lemskontigent. I stedet koster det lidt at deltage i vores for-
skellige arrangementer. 
 
Charolais Ungdom er en meget aktiv forening, hvor der sker 
flere arrangementer i løbet af året. Vi har lavet weekend ar-
rangementer, hvor der i løbet af weekend både er tid til faglig-
hed samt sociale. Dog afholder vi også ind imellem arrange-
menter, som kun varer en enkelt dag. Vi har bl.a. afholdt 
dommerkursus, klargøringskursus, besætningsbesøg o. lign. 
Lige fra begyndelsen af, har vi hvert år afholdt racedyst på 
Landsskuet – noget både store og små ser frem til. Desuden 
prøver vi at lave forskellige andre mindre arrangementer på 
dyrskuer, hvor Charolais er godt repræsenteret. 
I forbindelse med Charolais 50 års jubilæum i 2009 arrangere-
de Charolais Ungdom en auktion på Landsskuet, hvor en kvie 



 
 
 
 

var til salg. Dette har vi tænkt os at gentage i 2010. 
 
Charolais Ungdom hører under Danmarks Charolaisforening på 
den måde, at vi får lov at benytte foreningens hjemmeside 
samt deres medlemsblad. 
 
Ønsker du at være en del af dette fællesskab? Så meld dig ind 
i vores gruppe på Facebook og søg efter Charolais Ungdom, 
hvor alle arrangementerne vil blive offentliggjort. Disse kan 
også ses på www.dansk-charolais.dk. Eller du kan kontakte en 
fra bestyrelsen og høre nærmere. 
Er du interesseret i at starte med Charolais, vil vi selvfølgelig 
også være behjælpelig med at hjælpe dig med komme i gang. 
 
Vi har fået lavet en masse flotte t-shirts, som du også kan 
komme til at eje. T-
shirtsene koster 80 kr. 
stk. og er hvide med vo-
res logo foran på maven. 
De kan købes ved at 
henvende sig til en fra 
bestyrelsen.  
 
Har du en god idé til et 
arrangement er du selv-
følgelig meget velkom-
men til at kontakte en fra bestyrelsen.  



 

Kontaktpersoner 
 

Navn: Charlotte Kjærgaard 
E-mail: Charlotte1kjargaard@gmail.com 
Tlf.:  40 95 24 18 
 
Navn: Mads Bjerregaard 
E-mail: Mads24_bjerregaard@hotmail.com 
Tlf.:  24 98 84 74 
 
Navn: Kristina Brødbæk 
E-mail: Kristinavb@hotmail.com 
Tlf.:  40 51 34 68 


