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“ Ett av Innlandets største bondelag i Norges beste landbrukskommune.”“ Ett av Innlandets største bondelag i Norges beste landbrukskommune.”

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! 

God JulGod Jul
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Hei

Da var høsten over og jula nærmer seg med stormskritt. Ringsaker Bondelag fikk

avhølt årsmøte på Tingvang, sjølsagt arrangert etter gjeldende smittevernregler.

Ingen vart dårlige, så da å det vel ha vøri en suksess. Laget fækk ny leder, eller

ska vi si gjenbruksleder: Even Byfuglien satt også som leder fra 2011-13.

Helmer Amb takka for seg etter intet mindre enn 10 år som leder fordelt på to perio-

der. Dæ står det respekt ta. Tenkj om ælle la ned så mye dugnad i frivillig arbe som

n Helmer. Sjølsagt blir en så markant kar som n Helmer omdiskutert, men det skulle

da også bære mangle. Je tæk ta meg hatten for deg Helmer!

Den 1. desember vart Innlandet Bondelag stifte, da vart Hedmark og Oppland bon-

delag slått sammen tæ ett lag. Vår tidligere leder Elisabeth Gjems vart mæ godt

flertal valgt tæl leder i det nye gigantisk store fylkeslaget med over 11.000 medlem-

mer.

Som dekk ser så har bondelaget spandert på seg ny logo, den er nå impementert i

Ringsakerbonden mr og med denne utgaven.

Ringsakerbonden som du nå læs går veldig bra og byner på sitt 24 år nå over jul.

Annonsøra melder seg sjøl, så vi har en god base mæ samarbeidspartnere. Nå er

sjølsagt tælgangen på stoff litt snau nå under dessi koronatidene, det er heller itte

helt greit å drive oppsøkende journalistikk. Men årsmøtepapirer og referat må jo ut

så der er det to utgaver bære der.

Tæl slutt vil je bære få takke for i år og ønske 

God Jul og Godt Nytt År!
når den tid kjæm.

Even
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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

Årsmøtet 2020

Even Glestad

Selv om koronaen blomster i befolkningen valgte

Ringsaker Bondelag å avholde sitt årsmøte på Tingvang

den 29/10. Arrangementet var tilpasset situasjonen, slik

at avstanden mellom møtedeltagerne var etter anbefa-

lingene. Alle bordene ble fotografert for å enkelt kunne

spore smitte om en skulle måtte det.

Ca 30 medlemmer hadde tatt turen til «kjærkjebygden»

inkludert gjester fra bygdeungdoms og bygdekvinnelaget.

Leder i Hedmark bondelag Elisabeth Gjems var også til

stede.

Lagets mangeårige leder Helmer Amb ønsket velkom-

men og refererte sakslista.

På sin karakteristiske måte utnevnte Helmer seg selv til

ordstyrer, noe salen applauderte.

Halvor Skappel og Petter Thore Schjerpen ble

valgt til å skrive under protokollen.

Årsmeldinga ble gjennomgått, den bar preg av

arrangementer som var planlagt, men som

måtte avlyses grunnet Covid 19. 

Styret har på grunn av den vanskelige situasjo-

nen valgt å legge alle styremøter til Tingvang

inntil videre. Dette vil både hjelpe til å opprett-

holde avstand mellom styremedlemmene i

møtet, og samtidig hjelpe Tingvang i en vanske-

lig situasjon. 

Regnskapet ble gjennomgått, dette viste et

underskudd på kr -16.144.- Mye av dette skyl-

des avlyste arrangementer som

Innlandsmarkedet. Dette gir vanligvis gir et godt

tilskudd til kassa. I tillegg er det brukt kr

10.000.- på å revitalisere Ringsaker

Bygdeungdomslag som har ligget nede i flere

år.

Innlandsmarkedet ble som sagt avlyst i år. 

Helena Frogner har vært leder, men skulle kun

sitte et år. Markedet skal videreføres som i

2019, og det trengs derfor ny leder.

Ringsaker bondelag har spilt inn til hovedlaget

at det bør opprettes ett støttemedlemskap som

er billigere enn dagens kr 900.-

Et rimelig støttemedlemskap uten forsikringsfor-

deler vil kunne gjøre vervejobben enklere.

Leder i Hedmark bondelag, Elisabeth Gjems

fortalte om fylkeslaget og Norges bondelags

jobbing. Det er blant annet utarbeidet et

næringsprogram for bondelaget. Bondelaget

har som mål å utfase import av soya innen

2030. Stortingsvalget i 2021 bli meget viktig for

norsk landbruk. 

Møtet ble oppdelt i kohorter.
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Valget ble ledet av Marius Sylling. Helmer Amb hadde

frasagt seg gjenvalg etter til sammen 10 år som leder.

Even Byfuglien hadde sagt ja til å ta sin andre periode

med ansvar for klubba.

Valget ble avgjort på koronavis med akklamasjon for

hele innstillinga. (Se egen sak.)

Inger Amb hilste fra bygdekvinnelaget og Helmer tak-

ket av Eyvind Koller (valgkomiteen) og Johs Krogvig

(styremedlem)

Nyvalgt leder Even Byfuglien takket så av Helmer

Amb, for den innsatsen han har gjort for Ringsaker

Bondelag. ”Ord som markant, uredd og engasjert er

ord som betegner deg som leder Helmer”, sa

Byfuglien. Helmer fikk overrakt et bilde som gave fra

Ringsaker Bondelag.

Møtet ble avsluttet med pinnekjøtt og tilslørte bondepi-

ker.

Fylkesårsmøtet på nett.

Årets fylkesårsmøte ble avholdt på nett. Det store

tema for møtet var sammenslåing mellom Hedmark

og Oppland til Innlandet bondelag.

Styret i Ringsaker deltok via nett, fordeltpå flere møte-

rom i tråd med smittevernreglene.

Anders Roterud, Even Byfuglien og Ole Anders

Fjeldberg på Teamsmøte

Oppsumering av vervemåneden.

Hedmark Bondelag gikk av med seieren i vervekon-

kurransen blant fylkeslaga med en medlemsvekst på

+ 98 medlemmer (+ 1,77 %). Vårt nabolag Nes og

Helgøya endte på 3 plass.

GODT JOBBA!!!!!!
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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

Ny logo

Norges bondeag har fått utarbeidet

ny logo. Logoen ble tatt i bruk vår.

Alle lokallag har da også fått ny

logo med lokallagsnavnet under.

Ringsakerbonden har nå tatt i bruk

den nye grafiske profilen som dere

kan se på framsiden. 

Valgresultat

Leder Even Byfuglien 

Styremedlem Carsten Bakke 

Helene B.Oudenstad 

Vegard Stenseng 

Anders Roterud 

Ole Anders Fjeldberg 

Varamedlem Sverre Wiken 

Sverre Wedum 

Valgkomite Marius Sylling 

Frank Ove Engebretsgård 

Olav Moslet 

Revisorer Iver Vanem 

Paul Christen Røhr 

Vara Jon Matias Hagene 

Utsending til Hedmark Bondelags årsmøte

Leder + 3 styremedlemmer

Husdyrutvalget:

Ole Kristian Krogsrud Leder 

Ole Anders Krogrud

Hans Nannestad 

Planteutvalget:

Tor Bakke Leder

Erik Krogrud

Jon Matias Hagene

Kretsmenn: 

Jølstad Olav Moslet

Fredheim/Solheim Ola Sigstad

Skarpsno/Saugstad Aage Haave

Kilde/Fløtlien/Kvernstu/Nordheim Frank Ove

Engebretsgård

Nyttårsballkomite 2021: 

Inger og Per Amb

Turid og Nils Thomas Lien

Kjersti og Hans Olav Dompidal

Reserve: Ingrid og Hans Trøstheim

Godtgjørelse til styret Leder Kr 12.000,- uendret

Styremedlemmer Kr 4.000,- uendret

Varamedlemmer Kr 1.000,- uendret
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Styret i Ringsaker Bondelag. 

Leder Even Byfuglien 95905327 obyfugli@online.no

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

Samling i Norsk Fjørfelag i

Ringsaker 2020

25. – 26. august var styret, administrasjonen og valg-

komiteen i Norsk fjørfelag på besøk i våre trakter.

Første del av styremøtet ble avholdt i Dompidal på

dag en. Der var det også omvisning i hønsehuset for

økologisk produksjon av konsumegg. Etterpå var det

omvisning i Anne Cathrine Blakstads nye økokylling-

hus på Tjerne. Siden var det middag og overnatting

på Hoel gard på Nes.  Andre dag fortsatte med styre-

møte og omvisning i Sandbergs kyllingproduksjon.

Det var deltakere fra Jæren, Trøndelag, Østfold,

Buskerud og Oslo i tillegg til vertskapet. Ringsaker

viste seg fra sin fineste side med strålende vær. Noen

av deltakerne hadde ikke vært i vårt område før, og

uttrykte at de syntes det var veldig fint her. Kanskje

noen ønsker å komme tilbake å feriere her senere. 

Hoel blir vurdert hvis en skal ha arrangementer her-

over senere.    (forts. neste side)

Nyttårshilsen fra styret i Ringsaker

Bondelag – støtt Tingvang!

I skrivende stund er det 8.desember og snart er 2020

en del av historieboka. Dette året hvor verden stoppet

opp og vår frihet ble kraftig begrenset, grunnet en

bitte liten organisme, som vi ikke engang ser med det

blotte øye. Dette har selvfølgelig også preget

Ringsaker Bondelag. I en slik stund er det viktig å se

det positive.

I en kort periode hvor smittetallene var på et lavt nivå,

fikk vi arrangert årsmøte.  Det er kanskje det viktigste

møtet gjennom året. Vi fikk takket Helmer Amb for

hans innsats som leder gjennom 10 år og Johannes

Krogvig som styrets representant i Innlandsmarkedet

gjennom 2 år. Og nytt styre er på plass, klar til en inn-

sats i 2021.

Ser vi på avlingene kan vi heller ikke klage. Mange

kornbønder opplevde toppavlinger og poteter og

grønnsaker kom i hus. Det er også verdt å merke seg

den økende interessen for norsk mat og selvforsyning.

Nå må vi bygge videre på denne positive trenden.

Styret har nå startet opp planleggingen av medlems-

møtet «Innspill til årets jordbruksforhandlinger». Dette

blir et viktig møte for oss. Vi oppfordrer alle våre med-

lemmer til å engasjere seg i arbeidet. Vi har planer for

et koronavennlig arrangement i februar. Vi oppfordrer

deg til å delta og si din mening. En annen mulighet er

å ta kontakt med en av de som sitter i utvalgene. De

skal gjøre forarbeidet til møtet og tar gjerne imot inn-

spill.

Nyttårsballet må vi dessverre avlyse denne gang, men

vi kommer sterkere tilbake senere. Tingvang opplever

vanskelige tider i likhet med andre i samme bransje.

Vi vi derfor avslutte vår nyttårshilsen med å oppfordre

alle medlemmer og alle andre som er glade i

Tingvang til å gi et lite økonomisk bidrag til driften.

Dette kan betales til vår nyttårsballkonto nr

1822.42.19098

Med disse ord ønsker vi dere alle en riktig god jul og

et godt nytt år!

Hilsen styret i Ringsaker Bondelag
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Styret ble konstituert på Tingvang den 2. novem-

ber.

Av saker som ble tatt opp kan nevnes:  

* For lite fokus på fjørfe i Norges bondelag, 

* arbeidsplanens detaljer om rammebetingelser inkl.

beredskap, 

* produsentøkonomi og ekstrakostnader pga. Corona, 

* synlig organisasjon gjennom pressemeldinge/face-

book etc, 

* solid organisasjon m/lokallag, medlemsverving og

utarbeidelse av filmsnutter,

* status Fjørfebladet,,

* status forsøksfasiliteter på Fjørforsk som vi alle er

med å finansiere

* differensiert omsetningsavgift på egg og

* påvirkning av Norges forhandlinger om handelsavta-

le med UK.

Er du fjørfeprodusent og ikke medlem i Norsk fjørfe-

lag, lurer på noe eller har innspill, ta gjerne kontakt

med representantene i vårt område i

Innlandet fjørfelag 

Leder Eivind Bogst tlf. 90602412/ei-bogst@online.no. 

Kasserer Håvard Dehlie, tlf. 47677882/

hdehlie@hotmail.com 

eller undertegnede på tlf. 48057975/

kdompida@online.no.

Referent: Kjersti Kraabøl Dompidal

Omvisning i eggpakkerommet i Dompidal.
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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?Skjer a?
Nyttårsball 2021              AVLYST

At nyttårsballet blir avlyst har ikke skjedd

siden krigsåra 1941-1945!

08. feb Møte før jordbruksfor- 

handlingene. Covid19 forbehold.

Ringsakerbonden ønsker sine samarbeid-

spartnere og lesere

God Jul og GodtGod Jul og Godt
Nytt År!Nytt År!
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