
 

  
 

 

Julebrev til medlemmer i TYR Innlandet -20. 
 
 
Vi ønsker med dette å sende ut et infobrev til våre medlemmer i TYR Innlandet. Den 
vedvarende korona situasjonen gir oss i styret en del utfordringer vi fint kunne ha 
vært foruten. Med så vidt liten eller ingen aktivitet er det selvfølgelig heller ikke noe 
arbeid med forberedelser osv. Men vi ville nok mye heller ha hatt disse oppgavene div 
arrangement fører med seg, mot for dagens situasjon. Det er lite motiverende å være 
styremedlem, å se på at hele året går forbi uten ha gjennomfør annet, en rekke 
Teams møter osv.  
 
Vi i styret er de første til å beklage at vi ikke har klart å få til aktiviteter for våre 
medlemmer i år. Vi var i sommer «helt sikre» på at i alle fall julemøte skulle vi få 
gjennomført. Men så dro korona’n i veg, igjen. Da tenkte vi på holde flere og mindre 
julemøter, men heller ikke det tør vi ta sjanse på, slik situasjonen faktisk er. Men slik 
har det vært med mange flere enn TYR. Nesten all møteaktivitet er lagt på is. Så det 
er med beklagelse vi må melde pass, også for julemøtene våre. 
 
Men oppi all elendigheten har flere av styremedlemmene blitt, om ikke gode så, bedre 
i nettmøter. I TYR sammenheng har styret deltatt i årsmøtet, ledersamling og 4 
styremøter ila. året. I tillegg har det vært noen nettmøter med andre organisasjoner. 
Videre er styret representert i det regionale landbruksråd i regi av Norsk 
Landbrukssamvirke. Vi deltok også sammen med TYR sentralt i ammekukurs for 
kvinner på Hamar. Dette ble veldig godt mottatt! 
 
Styret i TYR Innlandet har deltatt i arbeidsgruppen som ser på mulighet for eventuelle 
organisasjonsendringer i TYR. Vi har hatt flere innlegg i årets ledersamling i TYR. I 
hovedsak org. utvikling, indeks-juks og GUP/FUP vektlegging. Vi har forfattet et brev 
til hovedstyret og administrasjonen for å dele styrets syn på saken vedr. indeks-juks 
blant TYR medlemmer.  
 
Veiing 
Når tallet på ammeku øker er det enda viktigere enn før at produsentene ser 
muligheter for å forbedre produksjonen. Veiing er en særdeles viktig del av dette og 
TYR Innlandet startet et prosjekt i 2019 for at flere skal veie dyrene sine ved 
avvenning (200 dagers vekt) og ved 365 dagers alder. Slik får mødrene sikrere verdier 
for mjølkeevne og kalvene for tilvekstevne.  
 
Vi ønsker å samarbeide med enkeltprodusenter og leverandører for å vise veiing i 
praksis, med ulike driftsopplegg og dyretall. Vi startet høsten 2019. Er det noen som 
ønsker å få ekstra tilskudd til vekt mot å vise fram systemet sitt for andre? Kontakt 



styremedlem Øyvind Nordrum på mobil 970 06 116 eller TYR- administrasjonen på 
Hamar. Vi viderefører tilskuddet til innkjøp av vekt! Send kopi av faktura på vekta til 
vår kasserer Jørn Terje Dragly (jt@dragly.com). 
 
Styret beklager igjen et labert år med hensyn på aktivitetsnivå, men vi kan ikke annet 
enn å forholde oss til de retningslinjer som blir gitt. 
 
Årsmøtedato settes til onsdag 20.01.2021. Dette blir med stor sannsynlighet et 
nettmøte. 
 
Styret takker for året som er gått, og ønsker alle ei fredelig julehøytid! 
 
Styret TYR Innlandet 
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