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TYR medlemmer. 
Hamar 16.08. 2017 

                      
         

Fagtur til Canada 21-28(29) november 2017. 

Styret har i sin årsplanlegger avsatt tid til en utenlandstur i november. 
Det har vært vurdert flere alternativer og i forbindelse med felles samling mellom ledere i TYRs 
fylkeslag den 21-22 juni ble det presentert et opplegg for tur til Canada i forbindelse med Canadian 
Western Agribition.   
Dette er en av Nord Amerikas største utstillinger med over 2000 dyr fra landets beste besetninger og 
genetikk.   I tillegg til storfe kan en oppleve bison, sau, geit, hest, auksjoner og konkurranser. 
Det er over 450 utstillere med livdyr, landbruksmaskiner m. m  
I tillegg blir det gårdsbesøk samt styret vil ha møter med aktuelle landbruksorganisasjoner. 
Tilbakemeldingen til styret fra ledere i fylkeslagene var at det var stor interesse for å delta på en slik 
tur. 
TYR er i god utvikling og styret ser på en felles tur med ledere i rase- og fylkeslag som en god 
mulighet for ytterligere å styrke TYR som organisasjon 
TYR har nå sammen med samarbeidspartnere i Canada laget et program for en slik tur. 

Det er gjort reservasjoner på 40 flyseter fra Europa til Calgary i Canada tirsdag 21. november. 
 

Ledige plasser blir etter påmelding fra rase- og fylkeslag tilbudt andre 
medlemmer i TYR. 
Etter påmelding fra rase og fylkeslag i tillegg til styret er det nå i alt ledig 9 
plasser. Her må det bli først til mølla prinsippet.  
PÅMEDLINGSFRIST SETTES TIL  FREDAG 25.AUGUST  
 
Reiseprogram for turen er slik: 

Tirsdag 21. november 
Oslo –Frankfurt-Calgary – Regina 
Kl.09.50 Avreise Oslo med Lufthansa til Frankfurt. 
Kl.12.05 Ankomst Frankfurt 
Kl.13.30 Avreise fra Frankfurt med Air Canada til Calgary 
Kl.14.45(lokal tid)  Ankomst Calgary. (Reisetid 9t 25 min) Calgary ligger 8 timer etter Norge 
Kl.16.30 Avreise med Air Canada til Regina 
Kl.18.57 Ankomst Regina. Reisetid 1 t 27 min- 
Busstransfer fra flyplass til hotellet. 
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Innsjekk på Holiday Inn Express & Suites Regina, 1907 11 Ave, Regina

        

 
Aktivitet første kveld avhengig av ankomsttid. 

 

 
Tirsdag 28. november 
Frokost og utsjekk. 
Kl.14.00 Avreise med buss til flyplass for hjemreise 
Kl.16.00 Avreise Air Canada fra Regina til Toronto. Reisetid 2 timer 
Kl.20.00(lokal tid)  Ankomst Toronto. (Toronto ligger 2 timer foran Regina i tid) 
Kl 21.40 Avreise med Air Canada fra Toronto til Frankfurt. Reisetid 7 t 30 min. 
 

 
Onsdag 29. november 
Kl.11.30 Ankomst Frankfurt 
Kl.13.00 Avreise med Lufthansa direkte til Oslo 
Kl.15.05 Ankomst Oslo. 
De som skal videre med innenriksfly må ordne med dette selv. 
 

Priser: 
Pris per person som inkluderer flyreise fra Norge til Canada, frokost, lunch og middag (med unntak  
avreise og ankomstdager) transport, og billetter på felles arrangement. 

Pris per person i dobbeltrom   kr 19.900,- 
Pris per person i enkeltrom   kr 23.500,- 
 

Dette er en fagtur som er fradragsberettiget  

For mer informasjon om utstillingen, se www.agribition.com/international/brochures og 

video på https://www.agribition.com/about/about-agribition. 

 

 
Bindende påmelding med navn på deltaker må sendes på mail til oddbjorn@tyr.no 
innen 25. AUGUST 2017 
 
 
Med vennlig hilsen  

  

 
Oddbjørn Flataker 
Daglig Leder 

http://www.agribition.com/international/brochures
https://www.agribition.com/about/about-agribition
mailto:oddbjorn@tyr.no
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Vedlegg. 
Program for Fagtur til Canada 
 
 
 
 
 
 
 

DETALJPROGRAM FOR FAGTUR TIL CANADA. 
 
Onsdag 22. november 
Frokost på hotellet. Busstransport til Canadian Western Agribition. Orientering om fasiliteter  
og registrering på International Buisness Centre. Bruker dagen til å se storfeutstillinger, 
auksjoner, maskiner, utstyr m.m. Lunsj på International Business Centre. Møte mellom 
Canadian Beef Breeds Council og styret i TYR. Buss tilbake til hotellet. Middag og 
internasjonal mottagelse på Casino Regina Show Lounge. 
 

Torsdag 23. november 
Frokost på hotellet. Busstranport til Cowtown Western Store, buss videre til Agribition. Nye 
storfeutstillinger, auksjoner m.m. Lunsj på International Business Centre. Middag på Loading  
Chute. På kvelden går vi på Canadian Professional Rodeo. Busstransport tilbake til hotellet. 
 

Fredag 24. november  
Frokost på hotellet. Buss til Canadian Western Agribition. Siste mulighet til å få med seg  
utstillinger og atmosfære i utstillerhallene. Nye show i amifiet og nye raser under hammeren 
i auksjonsringen hver dag. Lunsj på International Business Centre. Buss tilbake til hotellet.  
Utekveld med middag og uteliv downtown Regina. 

 
Lørdag 25. november 
Frokost på hotellet. Canadian Western Agribition Tour. Besøk på Buffalo Plains Cattle Company, en 
stor feedlot, videre til en Charolais/Rød Angus-besetning med over 300 renrasede mordyr som deltar 
i et prosjekt i byen Moose Jaw. Grasland brukes til å rense avløpsvann som har vært en stor 
utfordring for byen. Varm lunsj i Moose Jaw. Turen ender på Agribitions Beef Supreme Challenge 
som er en finale for alle utstillingene som har vært arrangert i Canada i 2017. Middag i Regina og 
frikveld. 
 

Søndag 26. november 
Frokost på hotellet. Dagen brukes til gårdsbesøk i områdene rundt Regina. Crittenden Polled  
Hereford, Nordal Limousin & Angus, Western Beef Development Centre. Retur til Regina 
med middag og frikveld. 
 

Mandag 27. november 
Frokost på hotellet. Gårdsbesøk. Wilgenbusch Charolais, Merit Cattle Company. Retur til 
Regina med middag og frikveld. 
 
 

Mer informasjon og gis til hver enkelt reisedeltaker i god tid før avreise 


