
 

   

 

Mailinformasjon oktober 2017 

VERVEKAMPANJE 

For tiden pågår det en vervekampanje i 

fylkeslagene, men du som enkelt-

medlem i TYR kan også delta for at vi 

skal nå målet om 2000 medlemmer 

innen årsskiftet! 

I perioden 1.oktober til 1.desember 

2017 vil alle de medlemmene som er 

aktive ververe være med i konkur-

ransen om flotte vervepremier fra TYR. 

I denne perioden har vi også endret 

skjema for innmelding på hjemme-

siden vår slik at nye medlemmer kan 

skrive inn hvem som har vervet dem. 

Om du verver mange og sender inn på 

e-post, så husk å få med korrekt e-post 

adresse, telefonnummer og produsent-

nummer på de nye medlemmene. 

Det er flotte premier til de enkelte 

medlemmene som verver flest nye 

medlemmer 

1. premie: 3 sæddoser av 
ungoksene våre/gratis 
stambokføring av 2 dyr 

2. premie: 2 sæddoser av 
ungoksene våre/ gratis 
stambokføring av 1 dyr 

3. premie: TYR kjeledress i valgfri 
størrelse 

 

For alle som melder seg inn i perioden 

24.08.17 og til og med desember 2017 

er prisen kr 400,- for medlemskap 

inkludert alt i TYR – neste år må de 

selvsagt betale full kontingent. 

 

 

 

 

TYR jobber for best mulig forhold for 

alle storfekjøttprodusenter uavhengig 

av driftsform.  

Vi kan tilby et fellesskap og 

fagkompetanse som er viktig for våre 

medlemmers utvikling. Gjennom 

medlemskapet i TYR får man også 

redusert sats på avstammingskontroll 

og stambokføring. 

 

Les mer på www.tyr.no

 

 

DIFFERENSIERT 

MEDLEMSKONTINGENT FRA 2018 

Årsmøtet 2017 vedtok enstemmig en 

differensiering av medlemskontin-

genten med gyldighet fra og med 2018. 

- Medlemskontingenten i TYR vil 

fortsatt være kr 100,- 

- TYR magasinet vil fortsatt være 

kr 550,- 

 

 

-  

http://www.tyr.no/
http://www.tyr.no/


 

   

 

 
- Medlemskontigenten i 

fylkeslagene vil fortsatt være kr 
300,- 

- Serviceavgifta for de med færre 
enn 20 mordyr vil bli som før kr 
800,-+ mva 

- Serviceavgifta for de med 
mellom 20 og 50 mordyr vil bli 
kr 1000,-+ mva 

- Serviceavgifta for de med mer 
enn 50 mordyr vil bli kr 1200,- 
+mva 
 

- Totalpris for de med færre enn 
20 mordyr kr 1450,-+mva 

- Totalpris for de med mellom 20 
og 50 mordyr kr 1650,-+mva 

- Totalpris for de med mer enn 
50 mordyr kr 1850,-+mva 

Dette betyr altså at når medlemskon-

tingenten sendes ut i 2018 skal de som 

har mellom 20 og 50 mordyr betale kr 

200,- mer i service-avgift og de med 

mer enn 50 mordyr skal betale kr 400,- 

mer i serviceavgift.  

 

 

 

 

LEDERSAMLING 2017 

Ledersamlinga i TYR er nest høyeste 

organ etter årsmøtet. Det er bestemt at 

det er de ulike fylkeslagene som skal 

bistå som teknisk arrangør på disse 

møtene. I år er det TYR Akershus som 

er teknisk arrangør. Møtet avholdes på 

Kringler Gjestegård i Nannestad 18. og 

19. oktober 2017. Dette er en arena for 

utveksling av informasjon mellom 

fylkeslagene, raselagene, styret og 

administrasjonen. Det vil også settes 

fokus på vår produksjonsform og 

klimaspørsmålet. Nestleder i Norges 

Bondelag, Bjørn Gimming vil innledet 

om dette. Morten Tofastrud fra 

Høyskolen i Hedmark vil innlede om 

bruk av skogsbeite som ressurs i 

ammekuproduksjonen. For øvrig skal 

TYRs strategiplan diskuteres og 

økonomiutvalget presentere sitt arbeid. 

Vi gleder oss også til et gjensyn med 

årets ammekuprodusent – Gyrd 

Nannestad som skal fortelle litt om hva 

som har skjedd etter at han fikk 

utmerkelsen på vårt årsmøte i mars. 

 
Årets ammekuprodusent Gyrd Nannestad med 

sønner i fjøset hjemme på Refling Gård 



 

   

 

Gyrd Nannestad ønsket å dele utmerkelsen 

med sine sønner Hans, Tord og Erik. Prisen 

Årets ammekuprodusent, ble delt ut av 

styreleder i TYR, Leif Helge Kongshaug. 

 

BIFFAKADEMIET HØSTEN 2017 

Biffakademiet er et utdanningstilbud 
for produsenter innen spesialisert 
storfekjøttproduksjon. Tilbudet er et 
samarbeid mellom TYR og Nortura 
hvor målgruppen er produsenter med 
en del forhåndskunnskap og erfaring 
fra storfekjøttproduksjon, men som 
ønsker å utvide kunnskapen på dette 
området betydelig. Det er også mulig å 
ta Biffakademiet som studie. Det gir 15  
Studiepoeng ved Universitet Nord.  

I høst er det modul 3 som tilbys. Men 
du kan starte opp og ta modulene i 
hvilken rekkefølge du selv ønsker. 
Modul 3 har fokus på ungdyra. 
Modulen har to hovedbolker. Den ene 
omhandler adferd med fokus på 
etologi, adferd og praktisk handtering 
av storfe. I tillegg blir det en stor bolk 
om fôring.  

Dette er tema en også er innom i de 
andre modulene, men det er i denne 
modulen man får den grundige  

 

 

innføringen i temaet, som nærings-
behov, fôranalyser, fôrplanlegging og 
fôringsøkonomi for både dyr til slakt og 
til rekruttering. 

Modulen vil også ta for seg behov for 
rekruttering, dyreflyt og slakteplan-
legging. Klassifisering av slakt og krav 
til kjøttkvalitet i markedet blir også 
drøftet i denne modulen. 

Kurset avholdes på to steder; 

Scandic Ishavshotellet i Tromsø 1.-2. 
november og Scandic Ringsaker, 
Furnes ved Hamar, 15.-16. november. 

Påmeldingsfrister for de to kursene er 
hhv. 8. oktober og 20. oktober. 

Pris: kr 1700,-  

For å lese mer og melde deg på, se 
www.tyr.no 

http://www.tyr.no/


 

   

 
 

DAGSEMINAR FOR BESETNINGER 
SOM ØNSKER Å BLI AKTIVE 
AVLSBESETNINGER  

I begynnelsen av desember arrangerer 
TYR tre dagsseminarer for besetninger 
som ønsker å bli Aktive Avlsbeset-
ninger: 6. desember i Stavanger, 7. 
desember i Drammen og 12. desember 
i Stjørdal. 

Som et ledd i satsinga på å nå 150 
Aktive Avlsbesetninger i 2020 har vi i år 
valgt å arrangere seminarer for beset-
ninger som vil bli Aktive Avlsbeset-
ninger. I 2016 på samme tid hadde vi 
lignende seminar for de som er, og 
som ønsket å bli, Aktive Avlsbeset-
ninger, og det vil det bli igjen neste år. 

Det vil bli informasjon om hvorfor TYR 
satser på Aktive Avlsbesetninger og 
viktigheten av slike i besetninger i 
avlen, krav for å bli Aktiv Avlsbeset-
ning, tolkning og forklaring av 
avlsverdier, oppsett av avlsplan, veiing 
-  hvorfor og praktiske løsninger. 

Seminaret er gratis. Påmeldingsfrist er 
fredag 17.11.17. Påmelding med navn, 
adresse, telefonnummer og kurssted 
sendes til juliev@tyr.no. 
Alle uansett utgangspunkt for å bli 
Aktive Avlsbesetning er velkomne! 

 
TESTOMGANGEN 2017-2018 

I år var det 370 oksekalver påmeldt til 
test. De 80 som kvalifiserte seg har alle 
nå ankommet Staur. 

 

 

 

 

Fordelingen er: 

 

Charoalis:   23 okser 
Limousin:   21 okser 
Simmental:  12 okser 
Hereford:   12 okser 
Aberdeen Angus:  12 okser  

50 okser har startet og foreløpig ser 
det ut til at alt fungerer som det skal og 
går bra. 
 
Det blir åpen dag i fjøset på Staur 
26.10.17 fra klokken 12.00-14.00. 
Velkommen! 
 
GO’KALVEN 
 

Tine har i mange år hatt et populært 

kurstilbud om kalvehelse og kalve-

oppdrett med tittelen Go'kalven. Det 

har vært etterlyst en ammekuvariant av 

dette kurset siden flere ammeku-

produsenter som har deltatt på dette 

kurset har gitt tilbakemelding på at det 

har vært for spisset mot driftsopp-

legget man har i mjølkeproduksjon. 

Vinteren 2016-2017 ble det kjørt en 

prøverunde fire steder i Hedmark på et 

kursopplegg med vinkling mot amme-

kuproduksjon. Evalueringene fra denne 

prøverunden dannet grunnlaget for det 

varige tilbudet av ammekuversjonen av 

Go'kalven som skal tilbys nasjonalt 

gjennom Helsetjenesten for storfe.  

Dette er et kurs som går over tre dager 

og kan være en fin kurspakke som 

regionlagene i TYR kan bestille og 

gjennomføre i sine områder. Det vil 

komme mer informasjon på 

www.tyr.no 

http://www.tyr.no/


 

   

 

 

KONTAKTINFORMASJON TYRs 

ADMINISTRASJON 

Daglig leder: Oddbjørn Flataker 

Tlf. 909 30 883 

e-post: oddbjorn@tyr.no 

Fagansvarlig avl: Kristian Heggelund 

Tlf. 951 34 105 

e-post: kristianh@tyr.no 

Avlsforsker: Katrine Haugaard 

Tlf: 46 91 35 44 

e-post: katrine@tyr.no 

Avlskonsulent: Solvei Cottis Hoff 

Tlf. 952 90 857 

e-post: solvei@tyr.no 

Avlskonsulent: Julie Vaagaasar 

Tlf 907 939 57 

e-post: juliev@tyr.no 

Org. og infoansvarlig: Guro Th. 

Alderslyst 

Tlf. 905 52 820 

e-post: guro@tyr.no 

Prosjekt og 

administrasjonsmedarbeider: 

Eli Hveem Krogsti 

Tlf.91 74 05 25 

e-post: elihk@tyr.no 
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