
 

   

Mailinformasjon august 2017 

Nå er pulje nr 1 vel inne på Staur – 44 

flotte okser. Fordelt på 9 Aberdeen Angus, 

17 Charolais, 6 Hereford, 7 Limousin og 5 

Simmental. Inntransporten har gått veldig 

bra – og første okse starter test 10.08.17. 

 

Noen av nykomlingene på Staur Foto: Christina Blakstad 

Nå er det uttak pulje 2 som står for tur – en 

håper på mellom 20 og 25 okser i denne 

pulja. 

Det er også gjort en del vedlikehold på 

Staur i sommer. Etter en grundig fjøsvask 

oppdaget en at en del søyler og innredning 

begynner å bære preg av det til dels tøffe 

klimaet en finner i et tallefjøs. Søyler og 

innredning er sandblåst, søyler er forankret 

i betongmuren mellom bingene og noen 

porter skal skiftes. En ser at det blir 

nødvendig med videre utbedring spesielt i 

forhold til de deler av innredningen som 

står nede i talla neste sommer. 

Det er også gjort to slåtter. Første slåtten 

ga 287 baller, men s2.slåtten ga 160. Litt 

uheldig i forhold til at det kom noe regn i 

den delen av første slåtten som ble slått 

først (vendeteigene). Men Norsk 

Landbruksrådgivning Innlandet har tatt og 

sendt inn prøver for fôranalyse, og vi ser 

frem til resultatene 

foreligger. 

 

Bilde hentet på nettet 

Messer høsten 2017 

Høsten er av mange årsaker en av de 

travleste tidene for TYR. Foruten om at det 

er oppstart av ny tetsomgang med alt det 

innebærer så deltar vi også på mange 

messer og arrangementer rundt i Norges 

land. Først ut 25.-27.08.17 er Agrisjå i 

Trøndelag. Her skal styret i TYR avholde 

styremøte, det er fagforedrag hvor TYR er 

involvert, livdyrauksjonene Limmo `17 og 

den nye Charo`17 skal avholdes og vi skal 

selvsagt ha stand.  

 

Allerede helga etter, 01.-03.09.17 er det 

Dyrego`dagane i Batensfjordsøyra. Her er 

det også fagforedrag, dyr som vises frem i 

binger og stand med spørrekonkurranse og 

informasjon. 

Dyrsku`n kommer 08.-10.09.17. Her er vi 

involvert med både utstilling og auksjon, 

foruten om stand og dyr i binger. I år er det 

Angus, Hereford og Tiroler som skal ha 

med dyr på utstillinga – i forhold til 

auksjonen er det ikke helt klart hvem som 

stiller enda. Men vi vet at det er Kristian 

Heggelund som skal presentere dyra og 

Håkon Marius Kvæken som skal 

auksjonere – og de vet vi at er et godt 

team! Det bør også nevnes at bruden som 
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skal smies i hymenslenker på Dyrsku`n 

2017 er vår egen avlskonsulent Solvei 

Cottis Hoff – så er her det mye å glede seg 

til

 

Stand på Dyrsku`n 2014 

Nye medarbeidere i TYR 

Som kjent er avlskonsulent Lina Aasan i 

svangerskapspermisjon. Lina har den siste 

tiden jobbet i 60% fra hjemmekontor i 

Telemark, men en merket godt at hun var 

ute. I mai ansatte vi derfor Julie Vaagaasar 

som vikar for Lina. Julie har sklidd godt 

inn i avlsavdelinga og TYR 

administrasjonen. Julie jobber først og 

fremst med stambokføring, men hjelper 

ellers til med alt i avlsavdelingen. 

 Julie Vaagaasar foto: Guro Alderslyst   
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JuJu      uChristina Blakstad skal også ut i permisjon 

nå. Som vikar for henne har vi vært så 

heldige å få med Eli Hveem 

Krogstie på laget. Eli har lang fartstid fra 

Geno og i det senere Strand Unikorn. Eli 

vil blant annet ta over Christinas oppgaver 

i forhold til seminsalg og import. 

 

Eli Hveem Krogsti foto: Guro Alderslsyt 

Ledersamling 2017 

Ledersamlinga i TYR er nest høyeste 

organ etter årsmøtet. Det er bestemt at det 

er de ulike fylkeslagene som skal bistå som 

teknisk arrangør på disse møtene. I år 

skulle Ledersamlinga legges til Østlandet – 

TYR Akershus er medarrangør og møtet 

avholdes 18. og 19.10.17 på  Kringler 

Gjeste gård på Maura i Akershus – dette er 

rett ved Gardermoen. Det er fylkes og 

raselagsledere i tillegg til styret, 

økonomiutvalget og administrasjonen som 

møter på Ledersamlinga. Det vil komme 

mer informasjon og påmelding til 

Ledersamlinga for de det gjelder nærmere 

møtedatoen. 

 

 

 

 

 

 



 

   

Dagligleder: Oddbjørn Flataker 

Tlf. 909 30 883 

e-post: oddbjorn@tyr.no 

Fagansvarlig avl: Kristian Heggelund 

Tlf. 951 34 105 

e-post: kristianh@tyr.no 

Avlsforsker: Katrine Haugaard 

Tlf: 46 91 35 44 

e-post: katrine@tyr.no 

Avlskonsulent: Solvei Cottis Hoff 

Tlf. 952 90 857 

e-post: solvei@tyr.no 

Avlskonsulent: Lina Aasan 

Tlf. 952 90 856 

e-post: linar@tyr.no (permisjon fra 

01.02.17 – 01.02.18) 

Vikar avlskonsulent: Julie Vaagaasar 

Tlf 907 939 57 

e-post: juliev@tyr.no 

Org. og infoansvarlig: Guro Th. Alderslyst 

Tlf. 905 52 820 

e-post: guro@tyr.no 

Prosjekt og administrasjonsmedarbeider: 

Christina Blakstad 

Tlf. 952 90 858 

e-post: christina@tyr.no 

(permisjon fra 14.08.17)  

Vikar prosjekt og 

administrasjonsmedarbeider: 

Eli Hveem Krogstie 

Tlf.91 74 05 25 

e-post: elihk@tyr.no 
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