Årsmelding for Tyr Innlandet 2020

.

I 2020 hadde vi planlagt tur til Danmark, sommertreff og julemøter, i flere distrikter. Covid 19 gjorde
at vi måtte avlyse alt dette. Dessuten har alle styremøter foregått på Teams. Vi har vurdert alle
arrangementene hver for seg, men fordi gjennomføringen krever planlegging, har situasjonen i
mesteparten av 2020 vært slik at vi har måttet avlyse. Så den eneste aktiviteten vi faktisk har vært
med å gjennomføre, er ammekukurs for damer på Hamar.
Kurs ble avholdt på Hamar dato 17.-18.januar 2019, First Hotel Victoria
Det deltok 114 damer på kurset inkludert programkomiteen, det er vi utrolig godt fornøyd med, og
kurset var fulltegnet i god tid, og det var flere som dessverre ikke fikk plass. Det var overvekt av
deltagere fra Innlandet med henholdsvis 26 fra Hedmark og 22 fra Oppland, godt over 40% av
deltagerne var da fra Innlandet. Det var kun kvinnelige foredragsholdere, med høy faglig dyktighet og
evne til å engasjere. Kursdeltagere varierte i alder fra 16 og oppover, en har dessverre ikke
aldersfordeling, men andelen yngre var stor, det antas at 25% var under 35år.
Kursdeltagere hadde stor variasjon i bakgrunn og på evalueringen fikk vi følgende fordeling:
68% driver egen gård, 14% deltager på gård med ammeku, 14% bor på gård med ammeku, 2% jobb
med tilknytning til ammeku, 2% nysgjerrig på ammeku
Stort engasjement i ammeku-miljøet for deltagelse, kurset ble fulltegnet og det måtte operere med
venteliste. Planlagt kurs som skulle vært i Tønsberg jan 2021 har dessverre blitt utsatt pga Covid-19.
TYR Innlandet styret har deltatt i årsmøtet, ledersamling og 4 styremøter ila. året. TYR Innlandet har
vært med i arbeidsgruppa som har sett nærmere på organisasjons struktur og vedtekter i TYR. I
tillegg har det vært noen nettmøter med andre organisasjoner. Videre er styret representert i det
regionale landbruksråd i regi av Norsk Landbrukssamvirke.
På et generelt plan ønsket styret i Tyr Innlandet at vi skal ha flere desentraliserte treff gjennom året i
hele Innlandet. Det nye styret må derfor arbeide med å gjennomføre dette i 2021 og 2022. Når dette
skrives er det grunn til å tro at mye av 2021 også vil bli et unntaksår. Styret ønsker derfor at
medlemmene i Tyr Innlandet kommer med innspill på aktiviteter/aktuelle saker i 2021 og 2022, alt
fra fagmøter/kurs (økonomi, storfekjøtt kontrollen, ku-signaler osv.), besetnings besøk, mm.
Vi arbeider videre med gjennomføring av en vektdag, der vi møter opp hos en gardbruker som viser
registrering av 200 dagers vekter. Dette blir høsten 2021 eller høsten 2022. Avhengig av Covid 19
situasjonen.
Vi har ellers bidratt til bilder og tekst til artikler i Tyr magasinet og bladet Buskap. All honnør til våre
eminente skribenter og kanonfotografer Aino Marja Negaard og Øyvind Nordrum.
Er det noen som ønsker å få ekstra tilskudd til vekt mot å vise fram systemet sitt for andre? (avhengig
av Covid 19 situasjonen) Kontakt styremedlem Øyvind Nordrum på mobil 970 06 116 eller Tyradministrasjonen på Hamar. Vi viderefører tilskuddet til innkjøp av vekt! Send kopi av faktura på
vekta til vår kasserer Jørn Terje Dragly. (jt@dragly.com)
Også i år ønsker vi å takke Nortura for sekretær og korrespondanse. I tillegg en takk også til
administrasjonen i TYR som har bidratt med bl.a. møtegjennomføring på Teams, og tok vel imot oss i
forbindelse med vårt konstituerende styremøte.
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