
Innkalling til årsmøtet 2019 i Norsk Simmentalforening. 

 
Norsk Simmentalforening avholder årsmøtet 2019 15.2.2020. 

Sted: Thon Hotell Oslo Airport 

Balder alle 2 

2060 Gardermoen 

 

Saker som behandles: 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Valg av ordfører. 

Valg av to representanter til å underskrive årsmøteprotokoll. 

Styrets årsberetning. 

Regnskap. 

Arbeidsplan. 

Fastsettelse av medlemskontingent. 

Godkjenning av revidert avlsplan. 

Innkommende saker. 

Valg. 

 

 

Saker som medlemmer ønsker skal tas opp sendes styret senest 30.1.2020 på e-post bengves@online.no  

 

Velmøtt til årsmøtet 2019! Dette året avholdes årsmøtet i Norsk Simmentalforening på Østlandet. Årsmøtet 

kombineres med besetningsbesøk på Hakadal Verk, foredrag om nytt klassifiseringssystem for storfekjøtt og 

årsmøtemiddag. 

 

Program for dagen: 

Besetningsbesøk hos Hakadal Verk v/Øivind Wold fra kl 12:30 

Avreise Hakadal Verk kl 14:30 med ankomst Thon Hotell Oslo Airport ca kl 15:30 

Foredrag om klassifiseringssystem for storfekjøtt v/Tore Nilsen rådgiver storfe Furuseth Slakteri 16:30 – 18:00 

Årsmøtet 18:00 – 19:30 

Treretters årsmøtemiddag med norsk storfekjøtt ca kl 19:30 < sosialt samvær. 

 

Praktiske opplysninger:  

Reisende med fly eller tog til Gardermoen Oslo Lufthavn. Ca 10 min reisetid med Shuttlebuss til Thon Hotell 

Oslo Airport. 

Reisende med bil. Thon Hotell Oslo Airport ligger i kort avstand fra E-6 og har egen parkeringsplass. 

Overnatting i enkeltrom kr 1095,- inkl frokost 16.2.2020. Overnatting i dobbeltrom kr 1395,- for to personer inkl 

frokost 16.2.2020. Overnatting betales av den enkelte på hotellet. Gi beskjed ved påmelding om hotellrom. 

Årsmøtedeltakere som vil ha transport til og fra besetningsbesøk bes opplyse om dette. 

Egenandel på kr 300,- pr person for årsmøtemiddag inkl drikke til maten. 

Påmelding innen 30.1.2020 på e-post bengves@online.no eller tlf 41275330.                                                                                                                                                                                   

Ta kontakt for spørsmål. 

 

 

Thon Hotell Oslo Airport. 

 

(Vedlegg nesteside.) 

                                                                                                                Reiserute Thon Hotell Oslo Airport – Hakadal 
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Besetningsbesøk på Hakadal Verk 

 

 

Hakadal Verk er er en del av Løvenskiold Landbruk og Løvenskjold Skog som eies av Carl Otto Løvenskiold 

som også driver handel innen byggevarer mm. Løvenskiold landbruk driver til sammen 4200 dekar jord 

fordelt på Hakadal Verk, Fossum og Bærums Verk. 

Løvenskiold Skog forvalter 430 000 dekar skog og avvirker årlig 65 000m3 tømmer. 

På Hakadal Verk i Nittedal drives det landbruk på 1600 dekar med 1050 dekar korn og 550 dekar gras. 

Løvenskiold landbruk ønsker og fremstå som et moderne og effektivt jordbruk og det investeres betydelig i 

bygg og maskinpark. I 2017 

stod det ferdig nytt 

ammekufjøs. Det nye 

ammekufjøset  på Hakadal 

Verk er et topp moderne 

praktisk og funksjonelt fjøs 

med en vakker fasade. I 

fjøset på Hakadal Verk er 

det plass til 80 ammekuer 

med full fremforing 

Besetningen på Hakadal 

Verk består av reinrasa 

Simmental og det satses på 

livdyrsalg og 

storfekjøttproduksjon. 

Når simmentalforeningen 

besøker Hakadal Verk 

15.2.2020 så er det Øyvind 

Wold som er gårdsbestyrer 

som tar oss imot og viser oss 

fjøset og besetningen.                                     Fasade fjøset på Hakadal Verk. 
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              Orango av Hakadal, testokse på Staur i 2019/ 

               20. Her før avreise til Staur.                                                            

Fjøset på Hakadal Verk.                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



                     

                                                                                                              


