
 

 

ÅRSMELDING 2018 TYR BUSKERUD  
Laget har gjennomført de faste aktivitetene og annet styrearbeid i 2018. Det er 

avholdt 2 styremøter, i tillegg til telefon- og digital kontakt. TYR Buskerud har 128 

medlemmer, dette er en økning på 13 medlemmer fra forrige år. TYR BUSKERUD har 

en åpen side på Facebook der det blir lagt ut info om laget, i tillegg sendes det ut 

sms til medlemmene med infoformasjon og påminnelser til ulike arrangementer.,  

Lagets styre har bestått av: 
Leder    Tor-Erik Kolbræk 

Nestleder   Espen Krogstad 

Kasserer   Petter Bjerknes 

Sekretær                   Grethe Ringdal, Nortura 

Styremedlemmer    Helge Nubberud, Tonje Ouff 

Varamedlem  1 Brit-Ellen Bøhn, 2 Henrik Aasland 

Testokser 2018-2019 
Angus 

Hovin Milorg   Espen Krogstad 

Charolais 

Monsen   Petter Bøe Bjerknes 

Marcelo av Helgerud Toril Helgerud og Wiggo Andersen 

Mister av Bakke, Runar Bakke 

Mikke, Petter Bøe Bjerknes 

Mons av Bakke, Runar Bakke 

Hereford 

Max av Søndre Mo, Ole Moe 

Simmental 

Maraton av Stustad, Bengt Vestgøte 

 



Gjennomførte aktiviteter 
Årsmøte ble avholdt 1.februar på Sanden Hotell. Årsmøte inneholdt vanlige 

årsmøtesaker samt innlegg av Asgeir Svendsen fra Nortura snakket om prognosene 

i storfekjøttproduksjonen både på kort og noe lengre sikt. Vi fikk servert hamburgere 

sponset av Nortura. 30 personer deltok, noe som var bra med tanke på dårlig vær og 

varsel om store snømengder. 

28. februar arrangerte Nortura fagmøte om avl på Gol. TYR BUSKERUD støttet 

arrangementet og stilte både med PR på sosiale medier samt en representant på 

møtet. 

Siste helga i april stilte TYR BUSKERUD med egen buss til okseauksjonen. 

Den startet tidlig fra Vikersund og vi fikk med oss to gårdsbesøk på veien opp. Det 

var kun 10 passasjerer, men det blei en hyggelig og lærerik tur.  

Fredag 15. juni ble det arrangert sommertreff hos Henning Pedersen i 

Passebekk. Nortura sponset oss med grillmat og nesten 60 stykker tok turen. Med 

tanke på at treffet var helt i utkanten av fylket var oppmøtet knallbra, det samme var 

været! 

TYR BUSKERUD inviterte sammen med TYR VESTFOLD til busstur fra 1.-3-. 

november. Turen omfattet besøk på Norturas anlegg på Rudshøgda, foredrag med 

Guro Steihaug og to gårdsbesøk. Dessverre ble det ikke nok deltakere til å 

gjennomføre turen. Den blir arrangert på nytt 28.-30. mars 2019. 

Julemøtet ble arrangert på Rustad Kafe, Sokna. Halvor Sveen, årets 

bygdeprofil og Farmenvinner 2017, hadde foredraget «Store rovdyr, -begrenser det 

oss i utmarksbeitebruken?» Mattilsynet snakket om generell dyrevelferd hos 

ammekua, samt krav til transportdyktghet. Sjøl om snøen lavet ned ute tok nesten 

70 stykker turen. 

 

Deltagelser og møter  
 

Styret i TYR BUSKERUD stilte med to representanter på opplæring av tillitsvalgte på 

Gardermoen i regi av TYR, samt på årsmøtet i TYR på Hamar. En utsending deltok 

på ledersamling i Førde. 

 

Forslag til arbeidsplan 2019 
 
Storfepub  
Fellesopplegg i forbindelse med auksjonen på Staur 
Sommertreff 
Fagtur 



Innspill jordbruksforhandlingene 
Medlemsverving 
Julemøte 
 
                         

                 Styret i TYR BUSKERUD 

 

 

Valgkomiteens innstilling for 2019 

 

Leder    Brit-Ellen Bøhn, velges for ett år 

Kasserer   Petter Bøe Bjerknes, ikke på valg 

Styremedlem   Tor-Erik Kolbræk, velges for to år 

Styremedlem            Thomas Jamne, velges for to år       

Styremedlem           Tonje Ouff, ikke på valg 

Varamedlem        1. Ole Anders Hodnungseth, velges for ett år 

                               2. Knut Birkeland, velges for ett år 

 

Revisorer: 

Hans Terje Hamremoen, velges for ett år 

Knut Erik Gurholt, velges for ett år 

 

Valgkomite har bestått av: 

Bjørnar Kopland 

Wiggo Andersen 

Karin Kvarteig 

 

Forslag til nytt medlem i valgkomiten: 

Helge Nubberud 

 

 

 

 

 


