Høsttreff på Ole Vig.

Ole Vig Videregående Stjørdal Gymnasgata 2 7500 Stjørdal. Lørdag 13 oktober og
søndag 14 oktober.
Lørdag 13 oktober.

Søndag 14 oktober.

09.30-10.00 Registrering.
10.00 – 10.10 Velkommen
10.10 – 11.40 Bjørn Dahle forskningsleder
Norges Birøkterlag – presenterer aktuell
forskning og resultat om Varoa i tillegg
presentasjon av nye prosjekter i Norges
birøkterlag.
11.40- 11.50 Pause
11.50 – 12.20 Presentasjon av Jemtlands lans
biodlardistrikt med ordførande Eva
Johannson. Samarbeide over grensen.
12.10 – 13.00 Pause med lunsj.
13.00 – 14.00 Styreleder Norges Birøkterlag
Vegar Sveiven presenterer arbeidet i Norges
birøkterlag.
14.00 – 14.15 Honningcentralen informerer
med Paul Jervan.
14.15 – 15.30 Jan Væringstad fylkesleder i
Hedmark. Snakker om todelinger og enkel
dronningavl.
15.30- 15.40 Pause.
15.40- 16 .50 Paneldebatt med Karl John
Amdal, Jan Væringstad, Eva Johannsson,
Bjørn Dahle og Vegar Sveiven. Anledning til å
stille spørsmål fra salen.

Oppmøte Ole Vig 09.15 Starter turen fra
Stjørdal og vi er framme ca. kl. 10.30. på
Inderøy for å få omvisning i nybygd
driftsbygning til Tonje Kvam og Markus
Delvigne. Her blir det servert kaffe/te/drikke
med noe å bite i.
Hvis tiden tillater det stikker vi innom
Gangstad Ysteri Her vil en kunne få omvisning
og mulighet til å kjøpe ost og andre produkter.
http://www.ysteri.no/
Dagen avsluttes på Øyna. Her kan hver enkelt
få kjøpt seg lunsj for den som ønsker det. Det
koster mellom kr 225 – 265 kr per person.
https://www.oyna.no/
For de som skal tilbake til Sverge vil raskeste
vei være over Levanger og Skalstugan.

Påmeldings-frist
10 oktober.
NB Valgfritt om
en deltar på en
eller begge dager.

Kursavgift
Kursavgift kr 300 per deltager. Avgiften inneholder kaffe og lunsj på lørdag. Kan betales til
VIPPS 96612. NB må oppgi fult navn ved betaling.
Overnatting på Stjørdal:
GÅ inn på Booking.com og søk på Stjørdal. Da vil alle hotell komme opp.
Koster fra kr 640 til 940 kr per person. Annen overnatting kan også anbefales
hvis det blir få som ønsker billigere overnatting.
Påmelding:
Epost: gunkon@online.no eller tlf: 99497938 innen 10 oktober.

