
 

      Hønefoss, 20. november 2017

      

Invitasjon til Bedre Bonde-kurs på Ringerike 

På dette kurset vil du lære mer om verden rundt oss og mellommenneskelige forhold enn 

om tall og regelverk. Målet for kurset «Bedre Bonde» er at dagens bonde skal jobbe 

smartere, ikke hardere. Dagens bønder er allerede veldig gode, men kan bli enda litt bedre 

med grunnleggende kunnskap om å lede seg selv eller andre og om det å ta riktige veivalg!  

Kurset skal hjelpe deg til å analysere din egen bedrift, egne ønsker og muligheter, og 

dermed skaper du et grunnlag for videre utvikling på gården. Bondens selvinnsikt og 

innstilling er avgjørende for å lykkes med å få mer ut av gården på en bedre måte!  

Norderhov Sogneselskap stiller som lokal arrangør med kurs fem dager.  

Tusen takk til dere for at dere tok utfordringen!  

Kurset er åpent for alle og holdes på Benterudstua, Hønefoss, kl. 19.00 - 22.00 på følgende dager: 

    

 04. januar (torsdag) 

 22. januar (mandag) 

   1. februar (torsdag) 

 12. februar (mandag) 

 21. februar (onsdag) 

                                                                                                                                     

Påmelding: Du melder deg på til SNS BL, v/Ingrid M. Bermingrud Terum på                                           

e-post: ingridT@naeringogsamfunn.no, eller tlf. 91116080 innen 5.desember 2017.  

 

Kursavgift:  Medlemmer i Norges Bondelag kr 2.000,-. Andre kr 2.300,-.   

mailto:ingridT@naeringogsamfunn.no


 

 

Humørbonden Geir Styve: «Vi må være 

bonde i hjertet og direktør i hodet».                  

Styve er en gjennomgangsperson i 

kursmateriellet.  

Foto: Studio Nordhordland og Hanna Styve 

 

Kursholder:  Aslak Botten, rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Aslak gleder 

seg til å gå på jobb. Han jobber med veivalg og økonomirådgivning for 

landbruket. Han har selv vært melkebonde og har nå ammeku med stølskalv 

og Stølsgris. Han er også lidenskapelig opptatt av sykkel og langrenn. 

    

Norges Bondelag har laget kurset «Bedre Bonde», som en grunnleggende og lett tilgjengelig 

opplæring i bedriftsledelse. Flere fylker har gjennomført kurs med svært positive erfaringer, og ord 

som går igjen i evalueringene av kurset er; «fått økt motivasjon» og «blitt mere mulighetsorientert».  

Du får kanskje ikke alle svarene med en gang, men kurset bidrar til å gi deg en bedre innsikt i din 

bedrift, din arbeidsdag og ditt potensial som bedriftsleder på din gård!  

Vi oppfordrer begge ektefeller eller generasjoner til å delta sammen på kurset. Det er viktig å dele 

med andre, engasjere familien, tenke i andre baner og diskutere felles interesser!  

Kurset består av fem hovedtemaer:  

1. Kompetanse, omverden og risiko. 

2. Bedriftsledelse og selvledelse.  

3. Mennesker som ressurs. Samarbeid og nettverk.  

4. Økonomi. Lønnsomhet, motivasjon og vurdering.  

5. Veien videre. Innføring i praktisk strategi og målarbeid. 

Kurset er på 15 timer, fordelt på fem kveldssamlinger á tre timer. Vi tar et forbehold om tilstrekkelig 

antall deltakere. Det er utarbeidet eget kurshefte med forelesningsstoff og oppgaver. 

Fordypningsstoff vil du finne på http://www.bondelaget.no/bedrebonde.  

 

 

Med vennlig hilsen     

SNS Buskerud, landbruk 

Mobil 91116080 

E-post: ingridT@naeringogsamfunn.no 

   

 
 

 
BEDRIFTSLEDELSE MED BAKKEKONTAKT! – BLI EN ENDA BEDRE BONDE!  
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