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Langesund,            
28.-29. januar 2017 
 



 

 

Landbrukshelga 

- For bønder som gjør det sammen! 

 

 
 

Quality Hotel & Resort Skjærgården, Langesund 28. og 29. januar 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Velkommen til årets faglige og sosiale høydepunkt! 

Kom alene, eller ta med deg kjæresten, ektefelle/samboer, eller be med nabo`n. 

 

Deltakeravgift og generell info:  

kr 2.000,- pr. person i dobbeltrom (egen kurspris på ”Nå er det min tur!” og for barn og ungdom*) 

Prisen inkluderer, i tillegg til kursdeltakelse (inkl. matr.): 

- Felles åpning: Jan Grønseth fra TV-serien «Helt naturlig»  

- Hotellopphold med alle måltider.  

- Festmiddag med Aasmund Nordstoga 

- Gratis adgang til hotellets badeland og treningssenter. 

 

*Barn 3-12 år: kr 600,- pr. person (under 3 år er gratis) 

  Ungdom (13-18 år): kr 1.400,- pr. person. 

  «Nå er det min tur» - se under kursinfo 

  

Tillegg for å komme fredag:  kr 1.000,-  pr. person (inkluderer enkel middag fredag kveld og overnatting i 

dobbeltrom) 

Tillegg for enkeltrom: kr 200,-  pr. natt pr. person 

 

Landbrukshelga starter med felles åpning kl. 11.00 lørdag (registrering fra kl 10.00) og  

avsluttes med lunsj kl 14.00 på søndag.    

 

 

Påmelding innen 5. desember:  

Elektronisk påmelding eller til SNS Vestfold;  vestfold@naeringogsamfunn.no  eller tlf 33363210 

 

Se også: www.grontfagsenter.no    og   www.grontfagsenter.no/sns  

 

 

Arrangører:  

             
 

 

https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/ul8nqbwmvw
mailto:vestfold@naeringogsamfunn.no
http://www.grontfagsenter.no/
http://www.grontfagsenter.no/sns


 

 

 Landbrukshelga 2017 

 

NÅ ER DET MIN TUR!   

- for landbruksinteressert ungdom og unge bønder 
Kursansvarlig: Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold 

Bondelag 

Vil du være med på å skape et miljø/nettverk for 
ungdom som er/skal bli bønder i Vestfold?  Har 
du akkurat tatt over et gårdsbruk, eller går du og 
lurer på om landbruk er noe for deg?  Da bør du 
bli med på dette kurset! 

Deltakeravgift:  
Medlemmer av Norges Bondelag under 35 år 
betaler kun kr 600,- (alt inkludert). 
Ikkemedlemmer kr 1.200,- 

 
 
 
GRUNNEIERRETTIGHETER 
Kursansvarlig: Norges Bondelag (RJS) og Vestfold Bondelag 

Det er jeg som eier grunnen! – kurs om 
rettigheter, plikter og muligheter man har som 
grunneier. 
 
 
 
EIERSKIFTE 
Kursansvarlig/foredragsholder: Gårdsråd A/S v/Ole Christen 
Hallesby og Mariann Andersen 

Begynner det å nærme seg tid for overdragelse av 
gården? La familien begynne prosessen sammen 
på et eierskiftekurs hvor både de formelle og de 
menneskelige sidene er i fokus. 

 
INSPIRASJONSKURS FOR TILLITSVALGTE 
Kursansvarlig: Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag. 

For tillitsvalgte i Vestfold Bondelag og Telemark 
Bondelag. 
Lørdag deltar vi på kurset Grunneierrettigheter. 
Søndag jobber vi konkret med de oppgavene 
lokallaga og fylkeslaga har foran seg denne våren, 
organisasjonsarbeid og kommunikasjon.  

 
 
INN PÅ TUNET SOM NÆRING 
Kursansvarlig: Inn på tunet-utvalget til Norges Bondelag. 

Dette er et kurs som passer for gårdbrukere eller 
andre som ønsker å satse på Inn på tunet som 
næring. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper 
om Inn på tunet. 

 
 
 
KURS FOR PELSDYRPRODUSENTER 
Kursansvarlig: Pelsdyr Sør 

Røkt, stell, velferd og økonomi i pelsdyrgården. 
 
 
 
KURS FRA NORSVIN OG LANDKREDITT 
Kursansvarlig: Norsvin Vestfold og Landkreditt. 
 

 
 
KURS FOR MELKEPRODUSENTER 
Kursansvarlig: Vestfold Produsentlag TINE 

PRESENTASJON AV KURSENE: (med forbehold om endringer)  

 



 

 

 Landbrukshelga 2017 

Landbrukshelga 2017 hadde ikke vært mulig uten våre sponsorer og 

andre gode samarbeidspartnere: 

 

          
 

   

 

Vestfold                        

Landbruksselskap 

Landbrukselskap 

 

 

Telemark 

Landbruksselskap   

https://www.gjensidige.no/naringsliv

