
23. og 24. februar på Radisson BLU i Bodø 

Kom alene, ta med deg naboen, ungdommen i huset, ektefellen,       

samboeren eller kjæresten og velg mellom flere ulike kurs og foredrag. 

 For påmelding og nærmere informasjon ta kontakt med:                                

 Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske. 

 Tlf. 90 84 63 53 / 74 13 50 83 / tove.berre@bsfstudie.no 

 Facebook - Landbrukshelga. 

Påmelding innen 10. februar 2013. 

Landbrukshelga blir arrangert av  
Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske i samarbeid med 

DELTAKERPRIS = KURS + PENSJON 

 Bonden som byggherre kr. 1.250 + pensjon. 

 Praktisk HMS-kurs  kr. 1.100 + pensjon. 

 Dyrking av potet, bær og grønnsaker kr. 1.000,- + pensjon. 

 Fagdag og årsmøte Nordland sau og geit. Se omtale s. 3. 

 Avløserkurs for ungdom. Gratis. Se omtale side 3. 

 Bonde i hjerte, direktør i hode. Gratis. Se omtale side 3. 

 Kurs for nye og unge bønder:   

 Bondelagsmedlemmer kr. 1.100,- (inkl. helpensjon) 

Pris øvrige kr. 1.800,- (inkl. helpensjon) 

Helpensjon kr. 1.750,-  
Overnatting lørdag - søndag, lunsj begge dager, vinsmaking og festmiddag. Enkeltromtillegg kr. 350,-   

Overnatting fredag-lørdag kr. 900,- kommer eventuelt i tillegg. 

Pensjon uten overnatting kr. 500,- pr. dag. 
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Velg mellom følgende 
kurs på Landbrukshelga 

DYRKING AV POTET, BÆR OG GRØNNSAKER - motivasjonskurs. 

Behovet og markedet for disse varene er stort i Nord-Norge. Nordland Bondelag,  

i samarbeid med Gartnerhallen ønsker gjennom dette kurset å synliggjøre de mulig-

hetene som foreligger ved grøntproduksjon. Det er kommet nye sorter og dyrkings-

tekniker både på bær og grønnsaker med mulighet for god inntjening. Rådgivere og 

dyktige produsenter skal forelese og inspirere. Kun lørdag. 

Kurspris kr. 1.000,-  + pensjon, se side 4. 

BONDEN SOM BYGGHERRE 

Kurset er rettet mot de som vurderer eller skal foreta bruksutbygging, og motiverer 

til investeringer i egen produksjon. Hovedpunkter: Byggherrerollen - mulighetenes 

posisjon. Hvordan vurderer forsikringsselskapene våre landbruksbygg? Anbuds-/ 

tilbudsgrunnlag – entrepriseform. Valg av entreprenører og utforming av gode avta-

ler. Lover og regler. Byggeprosessen – systemet for suksess. HMS. Erfaringer fra 

bonde som har bygd. Forelesere fra Landbruk Nord. Kun lørdag 

Kurspris kr. 1.250,- + pensjon, se side 4. 

PRAKTISK HMS-ARBEID for Inn på tunet gårder og landbruket. 

Grunnleggende kurs i helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Kurset er skreddersydd for 

IPTgårder, gårdbrukere og andre som jobber med praktisk landbruk. Kurset tilfreds-

stiller kravet i arbeidsmiljøloven til opplæring av ledere. Kombinert undervisning 

med forelesning med lærer og e-læring på internett. Ta med egen pc.  

Foreleser fra Landbrukets HMS-tjeneste.   

Kurspris kr. 1.100,- Kurspris avløsere/landbruksvikarer kr. 500,- 

Pensjon kommer i tillegg, se side 4. 

AVLØSERKURS FOR UNGDOM 

Grunnleggende kurs for de som ønsker opplæring til å bli landbruksavløser.  

Hovedtema: stell og fôring av dyr, brunst, sykdommer, melking, hygiene, HMS.  

Deltakere på kurset får dekt 75% av reisekostnadene knyttet til kurset. 

Kurset er gratis. Spesialpris på pensjon. For nærmere informasjon ta kontakt med 

Tove Berre, tlf. 90 84 63 53 / tove.berre@bsfstudie.no 

Lørdag 23. februar 

Kl. 09.45 Registrering og kaffe. 

Kl. 10.30 Åpning av Landbrukshelga. 
Kl. 10.45 Åpningsforedrag v/ Humørbonden. 

Kl. 12.00 Forelesningene starter. 

Kl. 13.00 Felles lunsj. 
Kl. 14.00 Forelesninger. 

Kl. 17.00 Slutt forelesninger. 

Kl. 18.30 Vinsmaking. 
Kl. 20.00 Festmiddag. 

 

Søndag 24. februar 

Kl. 09.00 God morgen! v/ Humørbonden. 

Kl. 09.15 Forelesningene starter. 

Kl. 14.00 Felles lunsj med avslutning. 

Humørbonden  
Geir Styve, holder åpningsforedraget og  

følger opp med innslag gjennom hele ”helga”.  

Vinsmaking.  
Avholdes i forkant av festmiddagen. 

SOSIALT SAMVÆR 

KURS FOR NYE OG UNGE BØNDER 

Nordland Bondelag arrangerer kurs for unge bønder; kurset for deg som skal, eller 

har overtatt gård. Start fredag 22. februar kl. 17.00. Avslutning søndag kl. 14.00. 

Kurset er åpent for alle. 

Hovedtema: eierskifte, økonomi og driftsledelse for unge bønder, samvirket og dets 

betydning for deg som bonde, etablere nettverk.  

Foreldre/foresatte inviteres til å delta  under eierskiftedelen lørdag 23. februar.  

Kursavgiften dekker reise og opphold i dobbeltrom.  

Kr. 1.100,- for medlemmer av Bondelaget . Kr. 1.800,- for ikke-medlemmer.  

Tillegg for enkeltrom kr. 400,-.  Bondelaget dekker reisekostnadene på dette kurset. 

For nærmere info og påmelding, kontakt Nordland Bondelag på tlf. 75 50 60 60. 

FAGDAG OG ÅRSMØTE I NORDLAND SAU OG GEIT  

For nærmere informasjon og påmelding - ta kontakt med Nordland sau og geit  

v/ Andrè Kristoffersen, tlf. 41 63 97 65. 

EKSTRATILBUD - ÅPENT FOR ALLE! 

Fredag 22. februar kl. 20.00 - 22.00.  

”BONDE I HJERTE, DIREKTØR I HODE”  

Humørbonden Geir Styve holder inspirasjonsforedrag om bonden som bedriftsleder.  

Foredraget er gratis for de som deltar på Landbrukshelga. Øvrige kr. 100,-  

Kaffespleis. 

Velkommen til helga for faglig påfyll og sosialt samvær! 

 Vi tar forbehold om tilstrekkelig påmelding og kapasitet. 


