Avlsforeningen har købt Skotsk fødte Donald af Tordarroch hos Highlander vom
Sunderberg. https://www.hc‐sunderberg.de som skriver om Tyren:
Vi købte Donald af Tordarroch ved det 120. forårsudstilling og udsalg i Oban, Skotland. Donald er
kendetegnet ved en fremragende type, med stærke muskler og et meget korrekt skelet.
Derudover er Donald en tyr med et meget imponerende udseende med en vægt på knap 1.000 kg.
Derudover har han en meget tæt, lang pels, som også understreger hans type.
Donald har forskellige forfædre i sin stamtavle, som har tiltrukket sig opmærksomhed i tidligere år
gennem forskellige udstillingssucceser. På fadersiden er der navne som "Russell of Balure", der
vandt Oban‐showet i 2005 og blev solgt til den berømte Craigowmill‐farm for 10.000 gns, eller
"Brogach 1st of Austie", som vandt Royal Highland Show i 1998. Hans fars mor kommer fra en af
Craigowmills ældste linjer, hvilket taler for meget gode ammeko egenskaber og lang levetid.
Vi så "Julie of Craigowmill" live i februar 2011, og som 17‐årig har hun stadig et korrekt fundament
med tilstrækkelig muskulatur.
På modersiden fortjener tyren "Dalriada of Ballyheather" særlig omtale. Hans afkom vandt alle de
store udstillinger i Skotland. Denne tyr er legendarisk i Skotland og mange berømte besætninger
bruger stadig afkom fra denne tyr med stor succes.
Donald af Tordarroch er nu kendt langt ud over vores floks grænser. Han var 2013 Federal Breed
Show‐vinder i Alsfeld. Meget vigtigere end hans egen succes er dog kvaliteten af hans arv, som
hans afkom beviser år efter år. Dyrene i vinderfamilien i JTS Hessen 2014 og Federal Breed Show
2014 var tre døtre af Donald. Hans datter Alice Dubh vom Sunderberg imiterede sin far i 2015 og
vandt efter forårsmarkedet i Bitburg også den føderale raceudstilling i Alsfeld. Vi var også i stand
til at eksportere Donnachadh Ruadh vom Sunderberg (9/8/8 G), en hjemmeavlet tyr og søn af
Donald, tilbage til Storbritannien for den berømte Mottistone‐fold. Mange flere dyr kan tilføjes til
denne liste, i mellemtiden er de første Donald ‐børnebørn blevet født og udvikler sig fremragende.

