
Innkalling til årsmøte 2018 i Norsk Simmentalforening. 
 
Norsk Simmentalforening avholder årsmøtet 2018 lørdag 16.2.2019.                         
Sted Radisson Blue Hotell 
Lufthavnsveien 30 
7502 Stjørdal 
 
Saker som behandles: 
1 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
2 Valg av møteleder/ordstyrer. 
3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen. 
4 Styrets årsberetning. 
5 Regnskap. 
6 Fastsettelse av medlemskontingent. 
7 Godkjenning av revidert avlsplan. 
8 Innkommende saker. 
9 Valg. 
 
Saker som medlemmer ønsker skal tas opp og påmelding sendes styret på e-post bengves@online.no eller ved 
henvendelse på tlf 41275330 senest 3.2.2019. 
 
Vel møtt til årsmøtet 2018! Norsk Simmentalforening avholder dette året årsmøtet i Trøndelag. I den forbindelse 
kombineres dette med besetningsbesøk og årsmøtemiddag. 
 
Program for dagen: 
 
Besetningsbesøk med oppmøte kl 12:30 hos Frode Størseth på Meråker 
Besetningsbesøk hos Frode Størseth kl 12:30 – 14:30 
Ankomst Radison Blue Hotell etter besetningsbesøk ca kl 15:15 
Årsmøtet kl 16:30 
Tre retters årsmøtemiddag kl 19:00 < sosialt samvær. 
 
Praktiske opplysninger: 
Hvis overnatting ønskes i forbindelse med årsmøtet på Radisson Blue Hotell bestilles dette sammen med påmelding. 
Pris for enkeltrom kr 1095,- pris for dobbeltrom kr 1295,- 
Styret i Norsk Simmentalforening er på plass på Radisson Blue fra kl 10:00 og det er da mulighet for Brunce buffet før 
avreise til bestningsbesøk kl 11:30. Brunce buffet må betales av den enkelte med kr 395,- 
Egenandel for årsmøtemiddag inkl drikke kr 200,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radisson Blue Hotell Værnes ved Værnes Lufthavn. 
Reisende med fly. Hotellet ligger en kort spasertur fra flyplassterminalen. 
Reisende med tog. Hotellet ligger en kort spasertur fra jernbanestasjonen. 
Reisende med buss. Flybussen stopper ved flyplassterminalen, kort avstand fra hotellet. 
Reisende med bil. Hotellet ligger i kort avstand fra E6 og man kan benytte Avinor sin parkering ved hotellet mot 
avgift. 
(Vedlegg til årsmøteinnkalling neste side.) 
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En liten presentasjon av Frode Størset som vi besøker 16.2.2019. (Vedlegg) 

Frode Størsth driver slektsgården Hegnes på Meråker. Frode satser friskt på ammekuproduksjon og bygde sitt første 
ammekufjøs i 1999, 18 år senere i 2017 har Frode bygd fjøs nr 2, et topp moderne stort ammekufjøs fra firmaet 
Fjøssystemer. 
Frode har en reinrasa simmentalbestning med ca 150 kalvinger pr år. Driftsopplegget på Hegnes er full fremforing og 

noe livdyrsalg. Hos Frode går alle 
kviger, kyr og kalver på utmarksbeite.  
Frode har ubegrenset tilgang til 
utmarksbeiter i fjella rundt Hegnes 
på Meråker. Ressursen som de gode 
utmarksbeitene i Meråker 
representerer har vært en helt 
avgjørende faktor i den friske 
satsingen i ammekuproduksjonen på 
Hegnes. Det benyttes en stor andel 
semin av norske og utenlandske 
seminokser og de dyra som ikke 
insemineres tar seminoksen 73111 
Kumshot P av Hovde seg av som er 
gårdsokse på Hegnes. Frode er 
godkjent Aktiv avlsbesetning. 
 

Fra kontoret i nyfjøset har Frode god oversikt over dyra i fjøset og full kontroll 
På Storfekjøttkontrollen mm. 

          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fra byggeperioden i 2017 
                    
 

73111 Kumshot P av Hovde er gårdsokse hos Frode 
            

 
 
 
 
             
 
 
 
 
                          Offisiell opning av nyfjøset 26.3 2018 

Forrige gårdsoksen til Frode 73077 Gulli av Stustad                                 Frode og ordfører i Meråker Kari Anita Furunes. 
                 



                                                                                                                              
                                                                                                                            
                   
                  
 
 
 


