
Årsmøte og 40-års jubileumsmiddag Norsk Herefordforening, Gålå 12. – 13. 
november 2022 

NHF inviterer herved til årsmøte på Gålå lørdag 12. november kl 15.00. Deretter blir det 40-års 
jubileumsmiddag i samme lokale kl 19.00. Adresse møte-/selskapslokale: Lokkarsletta 5, Gålå (ta av 
E6 ved Harpefoss og kjør 13 km vestover mot Gålå). Veibeskrivelse og kart se neste side. 

Program lørdag 12. nov: 

På årets sommertreff så fikk vi lagt inn en liten time med «åpen post», der vi helt uformelt kunne 
lufte både synspunkter og meninger i medlemsmassen. Dette opplevdes veldig nyttig for oss i styret, 
og vi tror også at medlemmene satte pris på det. Derfor starter vi dagen med en slik samling. Her er 
det mulig å komme med all slags ris, ros eller annet som ligger medlemmene for hjertet. Vi samles 
derfor en time FØR årsmøtet. 

Kl 14.00: «Åpen post» 

Kl 15.00 Årsmøte 

Kl 19.00 Jubileumsmiddag 

Program søndag 13. nov: 

Etter frokost drar vi på gårdsbesøk hos Pål Egil Rønn som driver både en Herefordbesetning og med 
sau. Her får vi anledning til å se på både dyr og driftsbygninger, samt høre om driften. Rønn er for 
øvrig oppdretter av den ene embryo-oksen som ble tatt ut til semin i vår (R PP Blueprint-ET av Rønn). 
Fjøssystemer kommer på gårdsbesøket og vil ha ett innlegg. De har levert det meste av I-mek i 
fjøsene hos Rønn, og vil også si litt om ulike løsninger for veiing av storfe. 

Adresse gårdsbesøk: Baksidevegen 1114, 2647 Sør-Fron (Like ved der man tar av E6 til Gålå). 

 

Overnatting: Vi har reservert 5 hytter med god standard (hver med 3 soverom) som ligger inntil 
selskapslokalet.  

Om ønskelig er det også mulighet for hotellovernatting på Gålå. Gålå Høgfjellshotell tlf 61297600 
eller Wadahl Høgfjellshotell tlf 61297500. Evt hotell bookes direkte av de som ønsker det. 

Jubileumsmiddag: Det vil bli servert en 3-retters middag der NHF vil sponse middagen med en liten 
sum, slik at denne kommer på en behagelig pris, litt avhengig av hvor mange vi blir. Drikke betales av 
den enkelte. 

Butikk i kort gangavstand fra hyttene/selskapslokalet (Joker Gålå). Åpningstider lørdag 09.30-1800 og 
søndag 11-18. 

Påmelding til jubileumsmiddag og booking av overnatting gjøres innen 1. november til Morten 
Elgaaen, tlf 97022625 eller epost: mortenelg@hotmail.com 

 

Styret ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen til en trivelig Hereford-helg på Gålå! 

  

mailto:mortenelg@hotmail.com


Veibeskrivelse Gålå (13km fra E6 v/Harpefoss): 

Avstand fra Lillehammer: 86 km nordover  

Avstand fra Dombås: 92 km sørover 

 

 

Kart over nærområdet på Gålå 

 


