STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2017
Arbeidsåret 2017 (01.10.2016 – 30.09.2017) har bestått av flere arbeidsoppgaver og
arrangementer. Planlegging og gjennomføring av blant annet Staur, tur til Sverige i juli,
Agrisjå og Charo17 på Stjørdal og Dyrsku`n på Seljord.
Avlsutvalget har jobbet med uttak av seminokser fra årgangen 2016-2017 på Staur og
utvelgelse av okser til testomgangen 2017-2018.
Medlemstall
NCH har det siste året hatt en økning på 22 medlemmer. Per. 30.09.2017 er det 346 betalende
medlemmer (324 per. 30.09.2016) HOH sjekker medlemstallet. 5 nye innmeldinger kom
02.10.7 så per nå er vi 351 medlemmer.
Arrangement og styrearbeid
STAUR 2017
Årets okseauksjon på Staur ble arrangert 28. april. Det var i år igjen 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. Til og med Limousin folket var
gjengangere:-) Årets testvinner ble Ludde PP av Dillerud solgt for hele 200 000,- , mens
Lampard av Flittie oppnådde høyeste pris på auksjonen med hele kr. 215 000,-!!! Det ble
solgt Charolais-okser for kr. 1 841 000,- totalt, og alle de 19 oksene ble solgt. En
gjennomsnittspris på kr. 96 895,- 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. Et svært vellykket arrangement for foreningen.
SVERIGETUR
6. til 10. juli, årets sommertreff ble arrangert som tur til Sverige med flotte besetnings besøk
og deltagelse på svenskenes sommertreff. Vi fikk se VB Gustav og VB Ferb underveis. Under
festmiddagen lørdag ble Knut Otto Espeseth hedret av svenskene for sin bruk av svensk
semin. For utdypende info se reisebrevet på våre nettsider http://charolais.tyr.no/sommertreff-2017-hos-sota-bror/
AGRISJÅ og CHARO17
Helgen 25. - 27. august ble en knallsuksess for NCH.
Sommerens store festdag for kjøttfe interesserte ble høydepunktet med lørdagens
livdyrauksjon. Det hele startet med at styreleder for NCH og styreleder for Norsk Limousine
møttes mano a mano til armbak konkurranse:-) Det endte med at vår mann tok hjem seieren
og Charo17 startet showet. Alle våre auksjonsdyr ble solgt og reiste søndag hjem til sine nye
eiere.
Vil takke styret i NCH for en kjempejobb med 3 dager på stand, salg av NCH klær for ca 30
000,- pluss stell av dyr og ikke minst auksjon:-)
Vil og takke Terje Wandsvik som tok seg av søndag ettermiddag med opprydning og
opplasting av dyr på bil.
Her er auksjonsresultatet:
Katalog 1
Solgt fra Runar Bakke til Terje Wandsvik for 45 000,Katalog 2
Solgt fra Kjell Bredholt til Geir Lillevik for 32 000,Katalog 3
Solgt fra Runar Bakke til Ingvald Nymoen for 35 000,Katalog 4
Solgt fra Kjell Bredholt til Erling Gresseth for 48 000,Katalog 5
Solgt fra Martin Bøe til Dag Ivar Hansen for 50 000,Katalog 6
Solgt fra Kjell Bredholt til Erik Melting for 36 000,Katalog 7
Solgt fra Kjell Bredholt til Terje Wandsvik for 38 000,Katalog 8
Solgt fra Kjell Bredholt til Ingvald Nymoen for 33 000,Katalog 9
Solgt fra Runar Bakke til Dag Ivar Hansen for 40 000,Katalog 10
Solgt fra Runar Bakke til Geir Lillevik for 38 000,Katalog 11
Solgt fra Runar Bakke til Petter Skagen for 33 000,Katalog 12
Solgt fra Hans Otto Helstad til Christian Espenes
for 80 000,-

DYRSKU´N 2017
Under årets Dyrsku på Seljord var Norsk Charolais representert med stand, visningsdyr - ku
med kalv - og to kviger til auksjonen.
Petter Bjerknes stilte med ku/kalv og begge kvigene var fra Knut Otto Espeseth og de ble
solgt for henholdsvis 42 og 43 000,Petter Bjerknes og Kristian Skretteberg fra styret var med under arrangementet.
Takk for god innsats.

Styrearbeid
Det er i driftsåret 2017 behandlet 38 protokollførte saker i styret. Det er avholdt 4 styremøter,
2 i forbindelse med arrangement og dugnad.
Nettside og Facebook
Det er blåst nytt liv i nettsidene og FB. FB er en plattform hvor mange kjøttfe interesserte er å
treffe. Med ca 2200 «følgere» og med innlegg som ses av 2000 - 20 000 er dette en unik
profileringskanal. På nettsidene legges ut info og oppsumering om arrangementer etc. Det
arbeides med å oppdatere nettsidene med all info.

Redaksjonen av Charolaisnytt
Charolaisnytt kom ut tidlig i mai 2017. Øystein Finsrud har vært redaktør og koordinator.
Torill Helgerud har vært utegående reporter, Per Kristian Groseth bidrar som vanlig med
faglig påfyll og med gode inntekter på annonser. Med gode bidrag fra mange og god hjelp fra
Hamar Media ble bladet flott. Neste nummer er planlagt i slutten av november 2017.
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 23
Charolaisokser til testomgang 2017-18.
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 L-årgangen ble tatt ut til seminokser.
Disse var: Ludde av Dillerud, Lance av Stang, Laffen av Lauvstad, Louis av Lenna, Lotus av
Skulberg
3 okser ble nye eliteokser i 2016/2017:
Express av Oppegård, Henrik av Huser og Hanibal av Bø.
Norsk Charolais var også representert på avlskonferansen i Sverige. I forbindelse med
medlemsturen til Sverige hadde Øystein og Runar innlegg om både avlsplanen og norsk
avlsarbeid.

Vi har videreført kampanjen for å premiere Aktive Avlsbesetninger. Godkjente besetninger for
2017 er bevilget kr. 4.000,- i tilskudd. Det er nå 28 godkjente Aktive Avlsbesetninger av
Charolais, en økning på 5 besetninger fra i fjor. Alle Aktive Avlsbesetninger har i tillegg fått
caps med logo for NCH og AA.
Seminsalget har også i 2017 vært sterkt økende. Pr1. september har vi 26% økning i brukte/
fakturerte doser. Dette er 1649 flere doser enn i fjor på samme tid, og Charolais er fortsatt
rasen som selger flest semindoser av alle kjøttferasene. Charolais- semin utgjør per
1. september 31,6% av det totalet seminsalget av kjøttfe gjennom TYR.
På TYR’s årsmøte deles årets avlsstatuett ut. Årets Biff Max pris (for okse anbefalt til
intensivt driftsopplegg) ble i år en Limousin okse. Vi gratulerer!
Styrets sammensetning i 2017
Leder
Hans Otto Helstad
Nestleder/sekretær
Petter Bøe Bjerknes
Kasserer/regnskap
Maren Arnø
Styremedlem
Kristian Skretteberg
Styremedlem
Trond Vidar Berge
Vara (1)
Pål Kirkeby
Vara (2)
Aleksander Lillevik
Avlsutvalget i NCH har bestått av følgende personer:
Leder
Runar Bakke (har møteplikt i styret og har deltatt på styremøter)
Medlem
Andreas Hansen Brandsvold
Medlem
Bjørn-Emil Mattingsdal

Representasjon
NCH stilte med fem representanter på TYRs årsmøte i mars.
Runar Bakke representerer NCH i TYRs Avlsråd.
Petter Bjerknes stilte på Tyrs Ledermøte 18-19.10.17

Årsmøte 2016
Årsmøte i Norsk Charolais gikk av stabelen Lørdag 26 November på Scandic Hell, Stjørdal.
Arnodd Kjenstadbakk, tilførselsleder og fagansvarlig storfe Midt-Norge, kom med aktuell
informasjon fra Nortura
Solveig Cottis Hoff fra Tyr informerte om oppbygningen og bruken av de nye delindeksene
som ble tatt i bruk nå ved de nye avlsverdiberegningene nå i Oktober.
Samt generell informasjon fra Tyr.
Årets nye Elite og import okser ble presentert av Runar Bakke.
Årsmøte: årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan, valg, innkommende saker ++ gikk
greit
Største forandring i Laget var Formann Øystein Finsrud som trådte av etter 7 år som leder,
Hans Otto Helstad kom inn i Styret og vil ta hånd om Ledervervet.
Kvelden ble avsluttet med Julebord med Kveli Rånes Bremseth show.
Søndag var det gårdsbesøk hos Toril og Terje Wandsvik.
De fortalte om sin besetning og deres driftsopplegg.
De driver også med inn på tunet, med skoleklasser i nærområdet.
Takk for vi fikk komme!!

Arbeidsprogram 2017
Arbeidsprogram for 2017 var som følger:
• Økt sædsalg
• Flere Aktive Avlsbesetninger
• Medlemstur til Sverige
• Agrisjå og Charo17
• Utstilling på Dyrsku’n september
• Opplegg under okseauksjon på Staur i april
• Utgivelse av Charolaisnytt
• Utvikle hjemmesiden og FB - Hvilken informasjon ut til medlemmene mangler?
• Medlemsverving (vervekampanje) 500 medlemmer innen 2020!
Arbeidsprogrammet vil bli kommentert og gjennomgått under årsmøtet.
Regnskap 2017
Regnskapet vil bli gjennomgått under årsmøtet.

Budsjett for 2018
Et foreløpig budsjett vil bli lagt frem for årsmøtet med utgangspunkt i arbeidsprogrammet
som foreslås av styret. Arbeidsprogrammet for 2018 legges også frem i årsmøtet.
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