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Tørre å spørre Unge Bønder  
Det er tid for vervekampanje, og denne gangen skal vervefokuset først og fremst rettes 
mot unge, aktive bønder, og mot ungdom med landbruksinteresse. 
 
Alle lokallag skal kontakte, og tørre å spørre, alle unge bønder i sitt område om de vil 
være medlemmer. Aller helst skal de spørres ansikt til ansikt. Det innebærer 2500 
gårdsbesøk i høst fra Bondelaget. Det klarer vi!  

   

  
  

   

  

  

   

 

   

  
 

  

   

  

   

Godt verktøy er halve jobben!  
Vervehåndboka er full av tips og triks, 
forslag til svar på vanskelige spørsmål og mye mer. Den kan lastes ned eller bestilles i nettbutikken  
 
Faktaark om Bondelagets arbeid rettet mot forskjellige produksjonene revideres nå og kan lastes ned eller 
bestilles i nettbutikken. 
 
Verveflyere er kjekke å ha i hånda når man går på vervebesøk. Kan bestilles i nettbutikken   
 
Lister over søkere av produksjonstilskudd fra Landbruksdirektoratet.  
Inneholder fødselsår så det er lett å plukke ut unge bønder. Listene må gjennomgås med 
lokal kunnskap, og dere får dem ved henvendelse til fylkeskontoret. 
 
Kostnadsoverslag for bruksmedlemmer kan regnes ut 
på denne kalkulatoren. Husk at dette er bruttotall, og at unge bønder får halv medlemskontingent første 
år. Ungdomsmedlemskap koster 535 kroner i 2014, personlig medlemskap kroner 810. 
Medlemskontingenten for nye medlemmer avkortes etter innmeldingsdato. 
 
Du er Bondelagets beste verveverktøy. Dine grunner til å være medlem av og engasjert i Bondelaget, er 
de beste argumentene for verving.  

   

  
  

   

        

http://www.bondelaget.no/Nettbutikk/Medlem/
http://www.bondelaget.no/Nettbutikk/Medlem/
http://www.bondelaget.no/Nettbutikk/Medlem/
http://www.bondelaget.no/Nettbutikk/Medlem/
http://www.tdw.no/focusclient/custnbl/innmelding.aspx?type=kontingent
http://bondelaget.no/


   

Vårt aller beste 
vervetips er å TØRRE 
Å SPØRRE  

 
Vårt aller beste vervetips er rett å 
slett: husk å tørre å spørre! 
 
Mange har aldri blitt spurt om å 
være Bondelagsmedlem, andre 
har aldri tenkt på at de kan være 
det. 
 
Og selv om hovedfokus i år skal 
være på unge, ønsker vi alle 
bønder, og alle som føler 
kjærlighet til norsk mat hjertelig 
velkommen.  

   

Vervemotivasjon til 
deg - i form av film  

 
 
Noen ganger trenger alle litt 
ekstra motivasjon. Om du trenger 
en liten påminnelse på hvorfor det 
er viktig å verve medlemmer til 
Norges Bondelag finner du det i få 
ord, og mange bilder ved å følge 
denne linken. Se filmen her  

   

Husk å melde inn alle 
dere verver!  

Meld inn på nett: følg denne 
linken  
 
Meld inn via telefon: ring Norges 
Bondelag på 22 05 45 00  
 
Meld inn via SMS:  
send BONDE *navn* *nummer* 
*vervet av* til 2030. Den du har 
snakket med blir da oppringt etter 
noen dager. Husk å forbered den 
du har vervet på at denne 
telefonen kommer.  

   

  
 

   

  

   
Unge Bønder  
Unge bønder er i Bondelagssammenheng 
bønder under 36 år. Det er 2500 aktive unge bønder i 
Norge, som mottar produksjonstilskudd men som 
ikke (ennå) er medlemmer av Bondelaget. 
 
Unge bønder i etablerings og investeringsfasen er 
antagelig blant de som har mest nytte av et sterkt 
Bondelag. Et sterkt Bondelag har mange 
medlemmer.  
 
Ta med kaffe og ta en trivelig Bondelagsprat på 
tunet hjemme hos deres unge bønder. Fortell om 
Bondelaget, og fortell hvorfor det er viktig å være 
medlem. Spør om medlemskap og gjør det tydelig at 
vi i Bondelaget ønsker hver enkelt hjertelig 
velkommen med på laget.  

   

Landbruksungdom  
Mange ungdommer har hjertet i landbruket. Det så vi 
den 20. mai, når bakgården i Oslo var full av 
engasjert ungdom! Disse vil vi ha som medlemmer. 
Vet dere om noen? Spør dem! Kanskje er det stor 
stas å få spørsmålet av noen i styret i det lokale 
Bondelaget? 
 
Bondelagelagsmedlemmer under 30 år får i tillegg til 
alle andre medlemsfordeler en 
ekstra rabatt på bilforsikring i Gjensidige på 15% fra 
01.01.2015  

   

  
 

   

        

https://www.youtube.com/watch?v=0J_yFlyaZ18&list=UUuSEpAyeW7nyXgHgoxMuC6g
http://www.bondelaget.no/medlemskap/category4985.html
http://www.bondelaget.no/medlemskap/category4985.html


   
3 minutter med 
ververåd, på film....  
Våre beste vervetips finner du 
presentert i ord og bilder om du 
følger linken... 
 
Det vil komme flere tips og 
jevnlige påminnelser utover hele 
høsten. 
 
Vi håper alle lokallag setter seg 
ned og legger en plan for høstens 
verveaktiviteter. 
 
Se våre 10 beste vervetips her   

   

Vinn helaften med 
Bondelagskokken  
Vervepremien går til det laget 
som verver flest nye medlemmer 
under 36 år. Vinnerlaget avtaler 
selv hvordan det vil bruke 
premien. Kanskje vil dere invitere 
nye medlemmer til en hyggelig 
aften, eller lage mat sammen med 
Bondelagskokken? 
 
I tillegg kommer ordinære 
vervepremier til den enkelte 
verver, les mer her eller følg 
denne linken  for å hente 
ut vervepremien din. 

   

Høy innmeldingsalder  
 
Vi har trofaste medlemmer i 
Bondelaget, men vi har flere 
medlemmer over 80 år, enn under 
25.  
 
Klarer vi å endre på 
sammensetningen i løpet av 
høsten?  
 
 
 

     LYKKE TIL   
MED VERVINGEN! 

   

  
 

  

  

   

 

   

  
 

  

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på 
lokallagssending@bondelaget.no, ring vårt sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på 

www.bondelaget.no for mer info.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=tIUJBMKz68Q&list=UUuSEpAyeW7nyXgHgoxMuC6g
http://www.bondelaget.no/medlemsverving/category2738.html
http://www.bondelaget.no/kontakt-oss/category5019.html
mailto:lokallagssending@bondelaget.no
http://www.bondelaget.no/for-lokallag-og-tillitsvalgte/category161.html

