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Bestilling: tlf 62 35 15 00 eller post@strandunikorn.no

Møt våren med produkter fra Strand Unikorn

Såfrø 

Velg mellom mer  
enn 30 frøblandinger  
til surfôr, høy, beite  
og grønnfôr.

Gjødsel 
Standard sortiment fra 
Yara samt importert 
gjødsel fra Uralchem

Såkorn 
Assortert utvalg.
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Krisehøsten 2017

Vi ha lagt bak øss den mæst misstrøstige høsten på lang tid.

Sammarn hadde ælt for få soltimer, noe som gjorde at kønnet itte vart

modent. I tillegg så var det vel knapt mulig å høste noe som helst på septem-

ber, bortsett fra enkelte som fækk gnudd inn poteta i hop mæ jord og gjørme.

Sjelden har været vøri så stusslig som i høst, mæ regn, yr og tåke i vikusvis.

Itte et vindpust å sjå i hele september, ja bortsett fra da det sprutregne da

sjølsagt. I sammar derimot, bles det bortimot hår gong det va opphaldsvær. Å

fylle sprøyta vart en risikosport, det sku godt gjøras å få sprøyte ei hel sprøyte

før vindmålern viste 7-8 m/s.

Nå var det vel ei glippe helt i slutten ta september, som gjorde så ælle tenkli-

ge og utenkelige binger og tørker vart mætte ta rått kønn. Eidsiva gnir seg vel

i næva væ tanken på æll strømmen som ska tæl for å få dætta kønnet ner i

15 %. 

Det pussige er at vi i bortimort hele resten ta lænnet har hatt rekordvær. Der

har dom hatt tempraturer over 20 grader, vind og sol i det meste ta septem-

ber.

Vel, uansett så håpe je ælle fækk inn avlingen sine tæl slutt. 

Det er vel heller ingen tvil nå om at den som itte har, snarest bør investere i ei

kønntørke.

Even
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www.kalk.no

Det kalkes for lite i Norge! 
Er du en av dem?

Kontakt din nærmeste gjødselforhandler eller 
Morten Røsåsberget - 970 23 310

Innkalling til årsmøte i Ringsaker Bondelag

Årsmøtet avholdes på Tingvang torsdag den 19. oktober

Kl. 18:00 Middag

Kl. 19:00 Årsmøte

• Godkjenning av innkalling og saksliste

• Valg av møteleder og 2 til å skrive under protokoll

• Behandle styrets melding for 2017

• Behandle regnskap og revisors melding for 2017

• Behandle arbeidsplan for 2018

• Innkomne saker

• Valg

Kl. 20:00 Forfriskninger

Kl. 20:15 Mat i et sikkerhetspolitisk perspektiv                              

Innledning ved Harald Sunde

ringsakerbonden_0217_Ringsakerbonden  10.10.2017  18:21  Side 3



Årsmelding 2017 for Ringsaker Bondelag

Styrets sammensetning

Leder Knut Erling Røhnebæk Vararepresentanter

Nestleder Vegard Stenseng 1. vara Hans Olav Dompidal

Kasserer Eyvind Koller 2. vara Per Kristian Groseth

Sekretær Helene Bakke Oudenstad

Studieleder Marius Sylling

Verveansvarlig Rune Hagelund

Valgkomite Revisorer

Leder Even Byfuglien Iver Vanem

Jon Matias Hagene Egil Teslo

Siri Økelsrud Paul Christen Røhr

Husdyrutvalget Planteutvalget

Leder Sverre Wiken Leder Olav Bratberg

Per Dolven Magne Nordeng

Per Kristian Groseth Dag Tore Røseng

Johan Røhr Ola Sigstad

Grendemenn

Olav Moslet Sverre Wedum Aage Haave Frank Ove Engebretsgård

Ringsaker Bondelag hadde 1. oktober 2017, 329 medlemmer. Det er siste år 9 innmeldte, og 11 utmeldte.

Ganske stabilt.

I arbeidsåret 2016/17 har det vært gjennomført 4 styremøter, 3 medlemsmøter, og 4 andre.

Tema på medlemsmøtene har vært:

10. februar «Foran Jordbruksforhandlingene» i Kønnbua sammen med Nes og Helgøya Bondelag. Fylkesleder

Erling Aas-Eng holdt ett godt innlegg med hovedfokus på regjeringas framlagte Landbruksmelding. God

meningsutveksling om innspill til forhandlingsutvalget.  Kvelden ble avsluttet med Bondepub.  Rundt 40 deltakere

6. april «Dugurdsmøte med rundt 25 stykker  på Ingeberg Nedre hos Lise og Marius Sylling, som også innledet

om «Veien tilbake som heltidsbrukere« Andre temaer var verdien av beite, klimaregnskap på gårdsnivå, mulig

med oppstart av frukt, bær eller grønnsaker?, og viktigheten av kalking.

19. april «Mink på gården – en spennende husdyrproduksjon«.  I samarbeid med Norges Pelsdyralslag  og

Magne Sørby fikk vi bedre kjennskap til både produksjon, økonomi ved oppstart  og marked på Tingvang denne

kvelden.  
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Fra årets arbeid:

• Nyttårsball på Tingvang 7. januar med rekorddeltakelse i nyere tid.

Stor takk til en dreven komité, og til Inger og Ringsaker BU som servitører.

• Fulltegnet kurs i «Varme arbeider« på Tingvang  den 17. januar, i samarbeid med NLR

• Varselbål mot jordbuksmeldinga 31. januar på Bjørge.  Lokale politikere stilte.

• Generasjonsfest på Tingvang 4.mars i samarbeid med Ringsaker Bygdeungdomslag, Ringsaker 

Bygdekvinnelag og Tingvang SA. Lavest deltakelse fra ungdommen.

• Maskinførerkurs i samarbeid med Granlund kompetanse 6-9. mars på Rudshøgda. Kurs som gir kompet

ansebevis på masseforflytningsmaskiner. Rundt 35 stykker.

• Lokallagsledere i Ringsaker inviterte politikere til dugurd hos Næra Purkering den 3. april.  Målet var å få 

til en uformell prat om landbruket og bygge forståelse.

• 19. mai laget vi blokade på Asko sitt anlegg i Brumunddal. Vellykket aksjon som fikk god oppmerksomhet.

En spesiell takk til Lars Gunnar og Vegard for god entusiasme.

• 22. mai deltok noen få av oss i Oslo sammen med 4000 bønder for å markere foran Stortinget, at de må 

følge opp lovnader fra meldinga inn i jordbruksavtalen.

• 20 stykker på Amb Show på Tingnes 15. juli, men vorspiel på SilverRock

• Innlandsmarkedet i Moelv 25-26 august med et godt marked i godt vær.  Per Amb og Knut Erling 

Røhnebæk sitter i styringsgruppa,  og sammen med rundt 80 medlemmer fra laget som stiller på dugnad 

før, under og etter, er dette ett felles løft som blir lagt merke til. Tusen takk for at dere stiller år etter år. 

• Kjøkkendugnad på Tingvang, hvor det gamle ble revet ut.  28 og 29 juli. 

• Medlemsbladet vårt «Ringsakerbonden« har kommet med 3 utgaver. Dette er gull! Sammen med mel

dingene fra styret om «Hva skjer i Ringsaker Bondelag« håper vi å få fram hva som skjer. 

Representasjon:

• Ledermøte på Røros 15-16 november – leder

• Julemøte hos Landbrukssjefen, sammen med de andre lokallagsledere.

• Regionmøte på Blæstad 5. desember – Helene Bakke Oudenstad, Knut Erling Røhnebæk

• Fylkesårsmøte på Olrud 14-15. mars. Leder, Hans Olav Dompidal, Even Byfuglien

• Temamøte «Matkommunen Ringsaker« på Tingens Spiseri 2. mai, Knut Erling Røhnebæk

Fra nyttårsballet på Tingvang

Barnas innlandsmarked er populært.
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Styret i Ringsaker Bondelag. 

Leder Knut Erling Røhnebæk 99 54 65 02 knut.erling@bbnett.no

Nestleder Vegard Stenseng 90 84 63 86 veg-sten@online.no

Kasserer Eyvind Koller 91 84 71 90 eyvkolle@outlook.com

Sekretær Helene Bakke Audenstad 47 35 73 42 helene@torbakke.as

Studieleder Marius Sylling 95 18 31 50 marius@sylling.no

Verveansvarlig Rune Hagelund 90 06 93 22 rhagelu@online.no

RBU-Kontakt Hans Olav Dompidal 95 84 66 06 domp@online.no

2.Vara Per kristian Groseth 99 01 82 48 per.groseth@nmbu.no

Innlandsmakedet 2017

Even Glestad

Så var det her igjen, Innlandsmakedet. Moelv sentrum

syder av liv og røre denne helga i august. Jeg møter

en strålende opplagt og fornøyd formann i bondelaget,

Knut Erling Røhnebæk, rett innenfor porten, da jeg

ankommer Moelv lørdag formiddag.

«Markedet går på skinner til tross for noe dalende

interesse for å ha salgsbod her» sier Røhnebæk.

Ved Bygdekvinnenes kafè øverst på området, finner vi

et bord med dugnadskarer som tar en pust i bakken.

«Lite å gjøra her i år, da dæ itte va fæst her i natt»

kommer det fra bordet. Fredagsfesten er kuttet ut til

fordel for fest med Rune Rudberg på Lunica lørdag

kveld. «Vi innser at folk ikke går på fest to kvelder på

rad» konkluderer markedsgeneral Per Amb. 

Markedet åpnet tradisjonen tro fredag formiddag, med

besøk av 1000 skoleelever som fikk servert frokost.

Dette er en sikker vinner, det drar ikke mye handel i

bodene, men det skaper liv og setter fokus på de

unges matvaner. Barnas marked har fått nye yndlinger

i tre av våre nye landsmenn: Alpakkaene. De lodne

dyra med det hyggelige oppsynet, tiltrakk seg både

liten og stor.

I gatene jobber de forskjellige

partiene febrilsk for å kapre vel-

gere til det forestående valget.

Her er kjente og mindre kjente

partifjes travelt opptatt med å

dele ut roser, grønne kort, suk-

kertøy og lignede. Bakke kjører

hest og kjerre med begeistrede 

unger, Andreas Viestad smaker

på brød, mens markedsspeaker

Slaatsveens karakteristiske

stemme lyder over høytaleranlegget. Alt er ved det

vante, kanskje litt for vant? 

Dugnadsgjengen tar en kvil i høstsola.

Bygdekvinnelaget solgte varmt hvetebrød i ordets

rette forstand.

Andreas Viestad i samtale med Gerd L. Solberg,

Inger Amb og Grethe Slotnes

ringsakerbonden_0217_Ringsakerbonden  10.10.2017  18:21  Side 6



7

I lang tid i forkant har det vært prosjektert, og ikke

minst framskaffet er solid grunnfinansiering.

Næringsliv, foreningsliv og kommune har vist vei, men

også den private giver har vært raus. Tingvang betyr

mye for mange.  

Det var innleid lokale firmaer til å gjøre jobben.  SK

Bakken Bygg, Ringsaker Elektro og Ringsaker Rør får

til det meste i samarbeid, og sammen med en solid

dugnadsgjeng, har dette gått etter planen.

Mandag den 31. juli startet utriving av gammelt kjøk-

ken. Da møttes en glad gjeng fra Bondelaget,

Bygdekvinnelaget, naboer, og venner av Tingvang AL,

og da kvelden var over hadde arbeidet kommet langt.

Det var en god del å gjøre på tirsdag også, men på

tirsdagskvelden ble skiftet brukt til rydding og klargjø-

ring for maling av den ene peisestua.  

I uke 32 startet gjenoppbygging, og i uke 37 ble kjøk-

kenet vasket ned!  Ett kjøkken som har fått alt nytt,

der vi nevner stort kjølerom og egen kjølebenk, frys og

gassfyrt ovn. Alt av flater i rommet er nye inklusiv

vinduer.  

Vi er heldige som har en plass som Tingvang med en

pedell som Inger Hage, og med styret i tillegg.  Petter

Thore er i en særstilling når det gjelder å skaffe mid-

ler, velvilje og få mest mulig ut av alt. Det er brukt over

300 dugnadstimer på denne jobben! Inkludert i dette

vil også peisestua, nærmest salen, framstå som ny.

Det ventes nå på nye møbler.

Styret i AL Tingvang hviler ikke på sine lauvbær, og

det gjør heller ikke vedlikeholdsbehovet. Det neste

store prosjektet er nytt tak på gamle Tingvang.  Så

gjør som flere før deg, når det er vanskelig å finne ett

godt formål for gebursen, spareklubben, eller arv.

Tingvang sin konto 1875 05 05496 vil alltid trenge ei

giverglad og engasjert bygd.

Endelig nytt kjøkken på Tingvang!

Knut Erling Røhnebæk

Alle som har vært i nærheten av kjøkkenet på den

ærverdige storstua vår, har forstått at nå er tida der.

Det var ikke lenger tilfredsstillende forhold for å drive

selskapslokale. Tingvang ble påbygd og restaurert i

1959, og det er fra da mesteparten av kjøkken og

utstyr stammer.

Kvile må til. Hans Olav Dompidal,

Petter Thore Schjerpen og Embret Røhnebæk tar

seg ei velfortjent pause.
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Returadresse: Holovegen 59. 2355 Gaupen

Størst i et stort landbruksfylke
– Ønsker du en landbruksprat med en av våre bedriftsrådgivere?

Vi kommer gjerne ut til deg.
 Jon, Hanne, Per, Håvard, Bodil, og Stian kan kontaktes på:

 
Telefon: 02993 E-post: bedrift@sparebanken-hedmark.no

Skjer a?

Årsmøte 19. oktober

Nyttårsballet 2018 06. januar.
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