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Vi gratulerer Ringsaker Bondelag med 130 års jubileum

BESTILLING?
Ring

62 35 15 00

for deg

Hva handler det om? 
Det handler om lønnsom innovasjon, høy kvalitet  

Vi skal være markedets beste leverandør av korn,  

Det handler om produksjon av mat! 

RBL 130 år 1890 - 2020RBL 130 år 1890 - 2020
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Denni utgaven ta Ringsakerbonden skulle egentlig vøri full ta stoff fra jubileumsåret

2020. Ringsaker Bondelag fyller 130 år og det skulle feires. I stella for et blad mæ

referat og saker om bondelagets arrangementer, så har je vøri på en runde og

besøkt bønder på jordet, som fra traktorsetet hælse tel bondelaget i jubileumsåret.

130 år har gått sea det sto annonse på trykk den 26/5-1890. Der innkællte H.

Skappel  tæl møte på Tingvang, for å nedsætta en komite som skulle granske

muligheten for å opprette en kredittforening og mulig tælsluttning tæl en landmans-

bank. Komiteen som vart bestående av Sorenskriver Bradal, stortingsmand E.

Glestad, Gaardbruker H. Skappel, A. Asla og H. Dæhlie fækk også oppdag å utar-

beide statutter for ei landmannsforening i Ringsaker. Den 5/12 1890 sto følgende

annonse i Hamar Stifttidende: «Ringsaker landboforening- medlemmer integnes hos

en af foreninges direktører, sorenskriver Bredal, lensmand Halvorsen, ordfører

Skappel, gaardbruger Dehli og regnskapsfører Hans Skappel. Aarlig kontingent kr

2.-»

Fyste året hadde Ringsaker landboforening 58 betalende medlemmer og dække

hele den gamle Ringsaker kommune. Veldre fikk skilt ut ega forening i 1914, mens

Brøttum vart utskilt i 1918.

My ha skjedd sea den gong, men en ting har vi felles mæ våre framsynte forfedre

fra i 1890, og det er ønske om å stå sammen. I sammen mæ odelslov og konse-

sjonslov har bondelaget vøri en garantist for levende bygder der jorda er egd ta

bønder som vil produsere mat.

La øss håpe det fortsett i minst 130 år tæl.

Kjære ælle kollegaer og sambygdinger.

Gratulerer så mye mæ jubileet!

E.Glestad
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Bestill kalk hos Morten Røsåsberget, mobil 97023310
eller hos din lokale gjødselleverandør

Kalk skaper balanse
Vi har

• god leveringssikkerhet 
• høy spredekapasitet
• bredt produktspekter

Vi tilbyr kalking med GPS

www.kalk.no

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET I RINGSAKER BONDELAG

PÅ TINGVANG TORSDAG 29. OKTOBER KL 19.00

Årsmøtet avslutter med middag.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne proto

kollen

3. Årsmøte og regnskap for 2019-2020

4. Budsjett og arbeidsplan for 2020-2021

5. Innlandsmarkedet

6. Innkomne saker

7. Valg

8. Godtgjørelse til styret

Arrangementet er tilpasset korona-situasjonen.

Duggurdsmøte på Globus

25/2-2020 var det tre medlemmer og tre fra sty-

ret som møtte opp på dugurdsmøte på Globus i

Brumunddal. 

Der fikk vi høre historien om Globus og hva de

produserer. 

Vi fikk også en omvisning rundt i fabrikken. 

De lager snøfresere, strøkasser,

steinplukkere/river, skuffer til gravemaskiner,

tromler, slodder, rundballespyd, steinsvanser. 

Globushengere, kombi, stein og avlesservogn. 

Vi bør støtte opp vår lokale fabrikk. 

Se www.globus.no

Ref: Vegard Stenseng

Etter at referatet ble skrevet, er fabrikken

vedtatt flyttet til Jæren. (red.anm).

”Kom hit”-ramma på Lierberget med utsikt

utover Furnesfjorden.
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Årsberetning 2020 Ringsaker

Bondelag

Styret i Ringsaker Bondelag har i perioden hatt føl-

gende sammensetning: Helmer Amb (leder), Ole

Anders Fjeldberg (nestleder og studieleder), Anders

Roterud (kasserer), Helene Oudenstad Bakke (kom-

munikasjonskontakt),  Johannes Krogvig (representant

Innlandsmarkedet), Vegard Stenseng (medlemsan-

svarlig), Carsten Bakke (sekretær) og med Sverre

Wedum og Sverre Wiken som varamedlemmer. 

Det har i perioden blitt avholdt 11 styremøter med ett

avlyst styremøte grunnet covid-19. RBL har i perioden

gjennomført og deltatt på følgende arrangementer:

Oktober 2019: RBL årsmøtet.

November 2019: RBL leder deltatt på ledermøte i

Finland.

Desember 2019: RBL 4 stk deltatt på regionmøte

hvor fylkessammenslåingen sto sentralt.  

Januar: Nyttårsball med ca 200 deltakere og bonde-

lagslederen holdt den årlige talen. Dugurdsmøte hos

Lunna AS.

Februar: Medlemsmøte - Foran jordbruksforhandling-

ene. Leder deltatt på faglag hos landbrukssjefen.

Dugurdsmøte hos Globus AS.

Mars - September: Planlagte arrangementer i stor

grad avlyst grunnet smittevernhenyn og covid-19.

Avlyste arrangementer: Årsmøtet i Hedmark Bondelag

avlyst i mars, ett styremøte og planlagt fagtur til

Furuseth slakteri i april, Innlandsmarkedet i august,

pløyekurs i september samt planlagt besøk fra finske

storfebønder. Det planlegges ingen dugurdsmøter av

korona smittevernhensyn.

Året har vært preget av smittevernhensyn i forbindelse

med Covid-19. Dette har preget aktivitetsåret til RBL,

som også skulle være et jubileumsår. Styret har fulgt

situasjonen og tilpasset arrangementer i henhold til

rådende smittevernhensyn og anbefalinger. RBL spilte

også inn for NBL en anbefaling om utsettelse av årets

landbruksforhandlinger grunnet den ekstraordinære

situasjonen med korona.

RBL 130-års jubileum ble planlagt for gjennomføring i

juli med tilstrekkelige smittevernhensyn. Blant de invi-

terte var kommune-politikerne Anita Ihle Steen og

Odd-Amund Lundberg. Grunnet lav påmelding ble

arrangementet avlyst. Det er også anskaffet jubileums

t-skjorter i anledning 130-års jubileet. 

Saker behandlet av RBL i perioden omhandler blant

annet oppfølging av SIRKULA skriv om grunneiers

ansvar for skade på Sirkula sitt utstyr som følge av

veistandarden, innspill til Ringsaker Kommune angå-

ende nedleggelse av vannposter, økonomisk støtte til

revitalisering av Ringsaker Bygdeungdomslag, res-

surspersoner til arrangementer i regi av Geitmyra,

oppfølging av Pihl vedr. vegstandarden på strekningen

Dempeni - Brumund Sag samt medlemsverving. 

Styret takker alle samarbeidspartnere i året som har

gått og ønsker alle medlemmer velkommen til årsmø-

tet 2020 på Tingvang, torsdag den 29. oktober kl

19.00.

Jubileums t-skjorter.

Bondelaget har fått laget t-skjorter

til alle medlemmene, i annledning

130 års jubileet. Hvis du vil ha t-

skjorte ta kontakt med Helene

Bakke Audenstad i styret, og gi

beskjed om størrelse.

Helene tlf: 47357342

Illustrasjonsbilde
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Setebelte i Traktor fra 1/7-20

Fra 1 juli i år be det påbudt å bruke setebelte i traktor.

I følge Arbeidstiulsynet vil dette konkrete tiltaket redde

flere liv i året. I forhold til antall ansatte er jordbruket

det yrket med flest dødsulykker.

En typisk ulykke kan være at føreren blir kastet ut av

hytta, og får traktoren over seg. Setebelte vil effektivt

sette en stopper for slike dødsulykker, i følge

Arbeidstilsynet.

Fortvil ikke, det er untak. Kjøring på islagt vann og

arbeid der en er ut og inn av traktor ofte, får unntak

fra regelen.

LITT FRA ÅRSMØTET I 

RINGSAKER ALMENNING 

Pga. Covid-19 var møtet utsatt nesten et halvt år og det

ble flyttet til den forholdsvis nye flerbrukshallen på

Natrudstilen.  Styreleder Einar Storlien åpnet møtet og

ønsket velkommen.  Det var gjennomgang av årsmel-

ding og regnskap. Det kom en del spørsmål om regn-

skapet og det ble etterlyst mer informasjon til de bruks-

berettigede. Det kom også positive kommentarer pga.

gode vilkår for bruksberettigede. Valget ble som følger:

Simon Tobias Kvasnes Reisvaag, ny

Kjersti Kraabøl Dompidal, gjenvalgt for 2. periode

Frida Rogne Kvarberg, ny

Vara:

1. Ole Lasse Fossen, ny som vara, ble valgt til styret

forrige periode     

2. Lars Petter Schjerpen, gjenvalgt for 2. periode

3. Åge Øibakken, gjenvalgt for 2. periode

Einar Storlien, Inger Amb og Johan Røhr var ikke på

valg denne gangen. Magne Sørby ble valgt som nytt

medlem i valgkomiteen. Gyrd Nannestad erstattes av 1.

vara (valgt for 2 år siden) Stian Kjærnåsen pga. gardso-

verdragelse. Revisor BDO fortsetter. Innkomne saker ble

besvart ved gjennomgang av årsmelding og redegjø-

relse av salg av RingAlm. Det ble orientert om planer for

2020 av bestyrer. Avtroppende Gyrd Nannestad, Magne

Sørby og Ole Lasse Fossen ble takket for sin innsats i

styret.  Takk for fornyet tillit  

Ref: Kjersti Kraabøl Dompidal

”Kom hit”-ramma ved Kvarstad

med utsikt mot Veldre
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Styret i Ringsaker Bondelag. 

Leder Helmer Amb 90761935 helmer.amb@hotmail.com

Nestleder/studieledet Ole Anders Fjeldberg 90740810 ole.a.fjeld@gmail.com

Representant innlandsmarkedet Johs Krogvig 90969544 jkrogvig@hotmail.com

Kasserer Anders Roterud 97696426 anders.roterud@pon.com

Medlemsansvarlig Vegard Stenseng; 90846386 veg-sten@online.no 

Kommunikasjon, politikere og skole Helene Oudenstad Bakke 47357342 helene@torbakke.as

Sekretær Carsten Bakke 99568787 carbakk@online.no

1. vara Sverre Wiken 48998040 sverre@wikentransport.no

2. vara Sverre Wedum 90929356 sverre.wedum@tine.no

Marius Sylling, bonde Nedre Ingberg.

Jeg er medlem i bodelaget for at jeg tror

det er lurt med samhold blant bøndene. 

Ole Anders Krogrud, bonde på

Kråkerud.

Jeg mener vi er tjent med å stå sam-

let som bønder i Norge.

Lars Petter Schjerpen, bonde i Ringsaker preste-

gård. 

Jeg er medlem i bondelaget da samhold er viktig for

bønder og ikke minst det sosiale.

Eyvind Koller, bonde på Dalby. Jeg er medlem

med håp om å få noe tilbake, som at vi er ster-

kere sammen. Jeg er en evig optimist!

Aase Julie Arnkværn, bonde og birøkter

på Østby.

Som medlem i Veldre og bosatt på Åshøg-

da vil jeg gratulere Ringsaker med jubilet.

Vi er heldige som er bønder/birøktere.

Derfor er jeg medlem i Ringsaker BondelagDerfor er jeg medlem i Ringsaker Bondelag
Gratulerer med 130 års jubileet.Gratulerer med 130 års jubileet.
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Helge Groseth, bonde på Herseth.

Jeg er medlem, da jeg mener det er viktig å

være organisert. Bondelaget gjør en viktig

jobb i å fremme jordbruket. I Ringsaker er vi

heldige som har et aktivt jordbruk.

Hans Frithof Medlien, bonde på Sæter.

Jeg er medlem fordi bondelaget jobber for å ivareta

bondens interesser. I tillegg er arrangementene en fin

arena for sosialt samvær. Gratulerer med 130 års

jubileet.

Karsten Bakke, bonde på Lunde

Helene Bakke og Emile Østenheden gleder seg over

innhøstingssesongen og lager kornband for salg. Vi

setter stor pris på det lokale bondelaget og den sam-

lende aktiviteten det skaper blant Ringsakers bønder.

Gratulerer med 130 års jubileet.

ringsakerbonden_0220_Ringsakerbonden  11.10.2020  21.57  Side 7



Returadresse: Holovegen 59. 2355 Gaupen

Våre lokale rådgivere har lang 
erfaring med å finne gode 
løsninger til våre kunder i land-
bruket.

Kontakt oss for en prat!

     915 07050
     bedrift@sb1ostlandet.no

Vi jobber for 
landbruket i 
Ringsaker!

sb1ostlandet.no
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Skjer a?

Årsmøte 29.10

Nyttårsball 2021 

(blir antageligvis avlyst)

Rudshøgda med Norturas slakeri 
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