
 

 

 

 

 

 

 

STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2016  
 

Arbeidsåret 2016 (01.10.2015 – 30.09.2016) har bestått av flere arbeidsoppgaver og 

arrangementer. Planlegging og gjennomføring av medlemstur til Irland, sommertreff med den 

Svenske Charolaisforeningen og deltakelse på Dyrsku’n er noe av det styret har jobbet med i 

år.  

Det har også blitt lagt vekt på annonsering i ulike medier i tillegg til at info-brosjyren som blir 

distribuert på Geno's sædruter er oppdatert med årets eliteokser. Medlemsmøte vi tidligere har 

hatt før auksjonen på Staur, ble i år erstattet av et fellesmøte i TYR’s regi for alle raselag. 

Avlsutvalget har jobbet med uttak av seminokser fra årgangen 2015-2016 på Staur og 

utvelgelse av okser til testomgangen 2016-2017.  

 

Medlemstall 

 

NCH har det siste året hatt en økning på 9 medlemmer. Per. 30.09.2016 er det 324 betalende 

medlemmer (315 per. 30.09.2015) 

 

Arrangement og styrearbeid 

 

Årets okseauksjon på Staur ble arrangert 23. april. Det var i år rekordbesøk på auksjonen og 

vi hadde som vanlig egen stand med vafler og salg av profileringsklær, og det var mange som 

besøkte standen vår i løpet av dagen. Årets testvinner ble Kelvin av Finsrud, mens Komatsu 

av Lenna oppnådde høyeste pris på auksjonen med kr. 140.000,- Det ble solgt Charolais-okser 

for kr. 1.576.000 totalt, og alle de 19 oksene ble solgt. En gjennomsnittspris på kr. 82.900,- er 

beste resultat Charolais har oppnådd på Staur.  

Dagen før okseauksjonen, arrangerte TYR medlemsmøte på Hamar for alle raselagene med 

fagforedrag og presentasjon av oksene som skulle selges på auksjonen. På programmet stod 

også middag og sosialt samvær. 

 

11. – 15. juli arrangerte vi medlemstur til Irland. Turen ble fullbooket lenge før 

påmeldingsfristen gikk ut. 51 medlemmer deltok. Det var lagt opp til et variert program med 

bla. flere gårdsbesøk, besøk i kloster, naturopplevelser og publunsj. Selv om turene våre er 

arrangert i samarbeid med reisebyrå, er det mye arbeid med en slik tur for foreningen. Den 

oppgaven ble også denne gang ivaretatt av Odd Grundt som har vært med å utarbeide 

programmet, tatt seg av korrespondanse og påmelding. Vi vil få takke Odd Grundt for 

utmerket utført jobb og nok en vellykket utenlandstur.      

 

 

 

 

 

 

 



Som kjent arrangerte vi Nordisk treff sommeren 2015. Norge og norsk Charolais ga nok 

mersmak for svenskene, som tidlig i år tok kontakt med ønske om å arrangere sitt sommertreff 

hos oss. Ca. 40 personer fra vårt naboland og ett 20 talls medlemmer fra NCH deltok på 

arrangementet 2.–3. juli. Hoveddelen av programmet var lagt til gårdsbesøk. Charolais på 

beite er selvfølgelig det folk vil se på et sommertreff og da er vi avhengig av å ha flotte 

besetninger å vise fram. Knut Otto Espeseth, Per Øivind Sola, Kjell Bredholt og Runar Bakke 

tok vel imot deltakerne og viste våre svenske kolleger norsk Charolais fra sin beste side. En 

stor takk til disse for gjestfriheten og at de bidro til et vellykket arrangement.       

 

I september deltok NCH på kjøttfeutstillingen og auksjonen på Dyrsku’n i Seljord. Knut Otto 

Espeseth, Kjetil og Ellen Bergan, Petter Bøe Bjerknes og Runar Bakke stilte ut Charolais i 

ulike klasser. De stilte med flotte dyr på utstillinga og kviga Kanutten av Dillerud toppet det 

hele med å bli best i show av alle fremviste kjøttfe.  

 

Det er i driftsåret 2016 behandlet 25 protokollførte saker i styret. Det er avholdt 4 styremøter, 

der av ett telefonmøte.  

Redaksjonen 

Også i år har Grethe Ringdal, Per Kristian Groseth, Odd Grundt og Norvald Aas Solvang stått 

for produksjon og utgivelser av Charolaisnytt. I tillegg har Øystein Finsrud vært med i 

redaksjonen som redaktør for bladet. I samarbeid med Hamarmedia har vi utgitt to nummer av 

bladet. 

Grethe Ringdal har valgt å si opp jobben hun har hatt som produksjonsansvarlig. Dette er 

svært beklagelig da Grethe har gjort en kjempejobb med Charolaisnytt. Takk til Grethe 

Ringdal for alt hun har bidratt med for oss i fem år. 

Det har ikke lykkes og skaffe en erstatter som kan ta produksjonsansvaret for bladet vårt. 

 

 

Avlsarbeid 

 

Avlsutvalget har i år som tidligere hatt mange gjøremål i forbindelse med testen, blant annet 

besiktigelse av aktuelle testkandidater, uttak til Staur og uttak av seminokser. Det er tatt ut 24 

Charolaisokser til testomgang 2016-17.  

 

En viktig jobb for Avlsutvalget er også å holde seg oppdatert på hva som finnes av interessant 

genetikk fra resten av verden. Leder i Avlsutvalget deltar på styremøtene og samarbeider med 

Tyr i deres avlsarbeid og sitter her som nestleder i TYRs Avlsråd. 

  

Årets test resulterte i at 5 okser fra K-årgangen ble tatt ut til seminokser.  

Disse var: Kelvin av Finsrud, Karl av Hamremoen, KB Kramer 698, Krutt av Dillerud, 

Komatsu av Lenna. 

3 okser fra G-årgangen ble nye eliteokser i 2016:  

Grieg av Dillerud, KB Granit og Gideon av Stang. 

   

Utredning av muligheten for å kun tilby ungokser fra «lettkalver» gruppen til 

mjølkebesetninger er avsluttet. Vi kom ikke til enighet med TYR om å gjøre det på denne 

måten. I stedet jobbes det med å se på mulighet og konsekvenser av at Charolais foretar 

avkomsgransking i egen populasjon.  

   

    



    

    

    

    

 

Vi har videreført kampanjen for å premiere Aktive Avlsbesetninger. Godkjente besetninger 

for 2016 er bevilget kr. 4.000,- i tilskudd. Det er nå 23 godkjente Aktive Avlsbesetninger av 

Charolais, en økning på 3 besetninger. Alle Aktive Avlsbesetninger har i tillegg fått egne 

profileringsklær stemplet med logo. 

 

Seminsalget har også i 2016 vært sterkt økende. Ved utgangen av september har vi 20% 

økning i brukte/fakturerte doser. Dette er 1065 flere doser enn i fjor, og Charolais er fortsatt 

rasen som selger flest semindoser av alle kjøttferasene. Charolais- semin utgjør per. 

september vel 33% av det totalet seminsalget av kjøttfe gjennom TYR. 

 

På TYR’s årsmøte deles årets avlsstatuett ut. Prisen går til oksen med høyeste rangtall på 

Staur på tvers av rase. Årets avlsstatuett gikk til Ellen og Kjetil Bergan for oksen 70148 

Jesper av Lauvstad.  

Årets Biff Max pris (for okse anbefalt til intensivt driftsopplegg) gikk i år til Knut Otto 

Espeseth for 70101 Grieg av Dillerud. 

Vi gratulerer! 

 

Styrets sammensetning i 2016 

Leder 

Øystein Finsrud 

Nestleder/sekretær 

Petter Bøe Bjerknes 

Kasserer/regnskap 

Maren Arnø 

Styremedlem 

Kristian Skretteberg 

Styremedlem 

Mats Peder Lund (Andreas Hansen Brandvold fra 1.juli) 

 

Avlsutvalget i NCH har bestått av følgende personer: 

Leder 

Runar Bakke (har møteplikt i styret og har deltatt på styremøter) 

Medlem 

Espen Hestvik Johansen 

Medlem  

Bjørn-Emil Mattingsdal 

 

 

Charolaisredaksjonens sammensetning i 2016 

 

Øystein Finsrud -  redaktør 

Grethe Ringdal - produksjonsansvarlig 

Odd Grundt - medlem 

Per Kristian Groseth - medlem 

Norvald Aas Solvang - medlem 



 

 

 

Representasjon 

 

NCH stilte med fem representanter på TYRs årsmøte i mars. 

Runar Bakke representerer NCH i TYRs Avlsråd. 

 

Årsmøte 2015 

Årsmøtet ble avholdt på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, lørdag 28.november. 20 

stemmeberettigede deltok. Før årsmøtet holdt Katrine Haugaard og Kristian Heggelund fra 

TYR foredrag om nytt indekssystem og Aktive Avlsbesetninger. Det var også informasjon om 

årets utenlandstur til Irland og nye elite- og ungokser. Årsmøte ble avsluttet med tradisjonell 

festmiddag og sosialt samvær utover kvelden.  

 

Arbeidsprogram 2016 

 

Arbeidsprogram for 2016 var som følger: 

 Økt sædsalg 

 Flere Aktive Avlsbesetninger  

 Medlemstur til Irland 

 Utstilling på Dyrsku’n september  

 Medlemsmøte dagen før okseauksjon på Staur i april 

 Utgivelse av Charolaisnytt 

 Drifte hjemmesiden 

 Medlemsverving (vervekampanje)  

 

Arbeidsprogrammet vil bli kommentert og gjennomgått under årsmøtet. 

 

Regnskap 2016 

 

Regnskap for 2015 viser et underskudd på kr. 48.014,- 

Regnskapet vil bli gjennomgått under årsmøtet. 

 

 

Budsjett for 2016 

 

Et foreløpig budsjett vil bli lagt frem for årsmøtet med utgangspunkt i arbeidsprogrammet 

som foreslås av styret. Arbeidsprogrammet for 2016 legges også frem i årsmøtet. 

 

 

 

11.11.2016 

 

Øystein Finsrud /s/                                 Petter Bøe Bjerknes/s/ Maren Arnø /s/ 

 

 

Kristian Skretteberg/s/                                                                   Andreas H. Brandvold/s/                                                                      


