Årsmelding for Norsk Tiroler Grauvieh 2018.
Styret har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder:
Anders Aas (har også fungert som kasserer)
Nestleder:
Anita Høydalen
Sekretær:
Lisa Hatleskog
Styremedlem: Kristian Bakke
1.vara:
Ingvild Hovin
2.vara:
Knut Halvor Hansæl
Revisor:
Arild Fallingen og Stein Olav Fattnes
Valgkomitéen for 2018: John Østeng (1 år) og Marianne Vadder (2 år).

Representant til avlsutvalg i Tyr: Anders Aas
Det har vært kontinuerlig kommunikasjon i styret på «messenger» og e-mail, samt at telefon
er benyttet.
Seminåret
Det ble solgt akkurat like mange doser i 2018 som i 2017, totalt 474 stk. Men, for januar 2019
var det en økning på 77 % i forhold til januar 2018.
Det er for første gang tatt inn semin av 2 Italienske okser. Disser er tilgjengelige i 2019. Det
var fortsatt en del doser igjen på lager hos Geno, siden vi tok inn mye i 2018, så ingen nye
Østeriske okser blir tatt inn for 2019. Ingvild og Anita har jobbet med dette.
Godkjenning av Tiroler Grauvieh som ammeku på melkebruket!
TYR hadde igjen saken med i kravet til jordbruksoppgjøret. Denne gangen var NTGF i
kontakt med både Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget ved flere anledninger og saken
kom med i forhandlingene. Det ble videre jobbet mot både Tyr, Norges Bondelag og Bondeog småbrukarlaget i forkant av forhandlingene for at alle skulle ha «argumentene» i orden når
saken kom opp. Denne gangen var det det som skulle til og det lyktes endelig å få kua
godkjent.
Markedsføring av Tiroler Grauvieh
Det ble skrevet fler innlegg i TYR magasinet og vi har hatt annonser i alle utgavene, samt i
Buskap.
Det ble i forbindelse med godkjenninga publisert artikler i flere aviser/magasin.
Hjemmesiden er oppe og går og FB brukes jevnlig.
Ingvild har utarbeidet ny logo.
Dyrsku’n i Seljord 2018
Vi hadde også i år stand sammen med Tyr og de andre raselagene, samt dyr på utstillingen på
Seljord. Det var 6 kuer med kalv og 7 kviger på utstillinga. Flere av medlemmene stilte opp

ved standen. Det er stor interesse for rasen og dette er viktig del av markedsføringen. I forkant
ble det bestilt opp jakker, gensere og t-skjorter i forskjellige farger med ny logo. Videre ble
det bestilt luer og caps, samt noe «småtteri» (pin, handlenett, solbriller) fra Østerrike. Dette
var populært og salget var bra. Anita stod for det meste av organiseringa.
Agroteknikk i Lillestrøm 2018
Vi hadde i år stand sammen med Tyr og de andre raselagene, samt dyr på Agroteknikk i
Lillestrøm. Anita stilte med ku med kalv og ei kvige i husdyrteltet. Flere av medlemmene
stilte opp ved standen. Det er stor interesse for rasen og dette er viktig del av
markedsføringen. Salget av profileringsartikler var bra. Anders stod for det meste av
organiseringa.
Medlemskampanje
Medlemmer i Norsk Tiroler Grauvieh Forening får 100 kroner i refusjon pr. kjøpte dose.
Det har blitt en del nye medlemmer, men noen har også flat fra. Antall medlemmer i raselaget
er i dag 64 stk.
Tyr Avlsråd
Anders Aas har deltatt på et møte i avlsrådet på Hamar.
Avlsverdier
Styret har i lengre tid vært i kontakt med Tyr for å få på plass avlsverdier for Tiroler.
Verktøyene er nå delvis på plass, og en mer automatisk generering vil være mulig innen
rimelig tid. Det forventes da at også Tiroler får avlsverdier. For å øke sikkerheten til dataene
oppfordres det å registrere vekter og annen relevant info i Animalia.
Tyr Ledersamling
Edval Øren Sæterlid har deltatt på ledersamling i Førde.
Staur
Styret har så smått startet arbeidet med å forsøke å få noen okser inn på Staur for test og
event. tapping. Strategien er å samarbeide med de andre raselagene uten nasjonalt avlsarbeide
for å få noen plasser hvert- eller annethvert år med rullering raselagene imellom.
Tur til Kuisa
Det er organisert tur til Imst i Tirol og utstillinga Kuisa 3.- 5. mai 2019. Kuisa arrangeres
hvert 5. år og er den største utstillinga for storferasen Tiroler Grauvieh. Det blir ca. 20 stk.
som reiser. Anita er «reiseleder».
NTGF registrert med org. nr.
NTGF har opprettet org. nr. i Brønnøysund registeret. Dette gjorde det videre mulig å opprette
foreningskonto i bank. Vi byttet i denne forbindelse bank fra Orkla sparebank til Landkreditt
bank.

Fetsund, 18.02.2019.
Anders Aas, leder.

