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FRIHERRE HANS OTTO RAMELS JUBILEUMSPRIS utdelas till uppfödare av tjur vilken på grund av sina 
avkomlingars beskaffenhet kan anses värdefull för aveln. I överensstämmelse med donators önskan bör tjur, för att 
ifrågakomma till detta pris ha en framstående exteriör. 
Tilldelas : Joakim Karlsson, Vedby, Kalmar för tjuren – 5586 Peterslund 
 
ALFRED HANSENS HEDERSPRIS utdelas till uppfödare av tjur, som på grund av sin härstamning och sina döttrars 
mjölkavkastning enligt styrelsens mening gjort sig förtjänst av särskild utmärkelse. 
Tilldelas : Lars- Inge Gunnarsson, Ränneslöv, Laholm för tjuren – 5683 Ränneslöv 
2:a pris- Diplom tilldelas: Bengt-Göran Eckerberg, Kolsnäs, Vetlanda för tjuren – 5678 Kolsnäs 
 
HANS NILSSONS HEDERSPRIS tilldelas uppfödare av stamboksförd ungtjur med synnerligen goda 
härstamningsmeriter ifråga om anmödrars produktion och anfäders avkommebedömning. Vid härstamningar som anses 
likvärdiga, skiljer exteriörmeriter. Åldern för tjur som skall kunna ifrågakomma för tilldelning av detta pris får ej 
överstiga 2 ½ år den dag då anmälningstiden för tävlan om priset utgår. 
Tilldelas : Bertil o Bo Pettersson, Mellösa, Köpingsvik för tjuren -8063 Melösa 
 
DE LAVALS HEDERSPRIS utdelas för stamboksförd ko, som under minst fem år i följd haft hög produktion och 
vilken lämnat värdefull avkomma. 
Tilldelas : Ingvar o Ingrid Johansson, Ebbarp, Mossaslätt för kon - 226 Sandra 
2:a pris- Diplom tilldelas : Bengt Johansson, Karlslund, Vessigebro för kon – 738 Fluvena 
 
FRIELEX CATTLES VANDRINGSPRIS (ASL:S HEDERSPRIS) utdelas årligen för stamboksförd ko, vilken 
genom hög avkastning och lång livslängd visat sig vara bärare av för ekonomisk nötboskapsavel värdefulla egenskaper  
och vilken lämnat minst tre vid anmälan levande döttrar med hög totalavkastning (fett, protein). Även om kon är död, 
kan hon anmälas till denna tävlan. Priset kan ej utdelas för samma ko mer än en gång. 
Tilldelas: Bokehill Holstein, Eslöv för kon – 39 Edelperl 
2:a pris- Diplom tilldelas: John Lyngö, Ekeröds Säteri, Sjöbo för kon – 768 Beatrice 
 
ÅKE PIXSJÖS MINNESPRIS (ASL:S HEDERSPRIS) utdelas för RE-stamboksförd ko med dokumenterad 
förärvningssäker härstamning, ko vilken genom en hög total avkastning, lång livslängd och genom söners och döttrars 
kvaliteter visat sig vara bärare av för ekonomisk nötkreatursavel värdefulla egenskaper. Egenskaper som utmärkt 
funktionell exteriör, hög proteinmängd, god fertilitet och lätta kalvningar är av stor betydelse vid bedömningen. 
Tilldelas: Christer Samuelsson, Juby Gård, Linghem för kon – 500 Lotta 
2:a pris –Diplom tilldelas: John Lyngö, Ekeröds Säteri, Sjöbo för kon – 732 Beam 
 
WALDEMAR ANDERSSON-FONDEN Föreningen har en fond namngiven efter förre mångårige sekreteraren och 
konsulenten Waldemar Andersson,. Fondens syfte är att dela ut stipendier till unga, intresserade uppfödare som gör 
insatser främst i den egna praktiska aveln. Varje låglandsklubb har möjlighet att föreslå kandidater. Dessa inbjuds till 
vår stämma där stipendier kungörs och delas ut. 
Tilldelas : Anki och Magnus Sandin, Isakgården, Älvsbyn 
 
Följande priser utdelas på grundval av styrelsens beslut. Speciell ansökan behöver således ej göras. 
 
Svensk Holsteins Hederspris (ASL:S HEDERSPRIS) utdelas årligen för den ko som har den högsta 
livstidsproduktionen och som är i livet. Kon skall vara införd i Avelsförenings för svensk låglandsboskap RE-stambok. 
Priset kan ej utdelas för samma ko mer än en gång. 
Tilldelas : Roland Svensson, Ledsgård, Tvååker för kon 422 Flamma 
 
C.B. FOLINS HEDERSPRIS utdelas årligen för den tjur som erhållit det högsta EP-avtalet vid Avelsföreningens 
avkommebedömning för funktionell exteriör. Priset kan ej utdelas för samma tjur mer än en gång. 
Tilldelas : HB Genetics, Rössberga ,Nybygget, Falköping för tjuren -90372 Roy 



 
 

SVEN ERIC HILDEMANS FONDS STIPENDIUM tilldelas person som genom föredömligt avelsarbete och/eller 
varit värdefull support för Avelsföreningens verksamhet. 
Tilldelas : Erik Jönson, Lilla Berga , Tågarp 
 
SVENSK MJÖLKS VANDRINGSPRIS tilldelas uppfödaren av den svenskfödda avkommeundersökte semintjur, 
som betytt mest för rasens utveckling under det aktuella året. Priset är ständigt vandrande och pristagaren får en 
miniatyr, vilken får behållas. 
Tilldelas : John Lyngö, Ekeröds Säteri, Sjöbo för tjuren - 5698 TP Ekeröd 
 
 
ÅRETS KLUBB är en utmärkelse som tilldelats en av landets låglandsklubbar baserat på verksamhetsredovisning. 
Tilldelas : Skaraborgs läns Låglandsklubb 


