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PROGRAM ODELSCAMP OG «SENIORCAMP» 1.-2 mars 2019
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom bondelagene og bygdeungdomslagene i Trøndelag,
og Trøndelag Fylkeskommune, som bidrar med finansiering til programmet.
Odelscamp meldes på via påmeldingslink, der egenandel betales online (egenandelen
dekker opphold i dobbeltrom og måltider eksl drikke til middagen).
«Seniorcamp» meldes på til sor.trondelag@bondelaget.no. Deltagerne på «Seniorcamp»
dekker opphold og måltider selv, og betaler dette direkte til hotellet ved avreise. Men
bestilling gjøres av arrangør, og deltager får tilsendt et skjema når påmelding på e-post er
mottatt, til utfylling.
Påmelding er bindende både for Odelscamp og «Seniorcamp».
Sted: Scandic Hell, Stjørdal

Fredag 1. mars
Kl 18.00

Kl 18.30
Kl 19.00
Kl 20.00

Velkommen til alle!
Matproduksjon – verdens viktigste yrke!
v/ fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny K Grande
Livet som bonde – store og små gleder med gårdslivet
v/ Trond Hodne, bonde i Hegra
Oppdelte bli-kjent-opplegg – et for odelscampen og et for
seniorcampen 😊
Middag i hver sine camper med hver sine kjøgemestre😊
Sosialt samvær

Lørdag 2. mars

Kl 08.30
Kl 09.30
Kl 10.00

Kl 10.30

Kl 11.30

Odelscamp
Kort innføring i Odelsretten
v/Hilde Haugdahl Humstad
Skal – skal ikke?
v/ odelsjente/gutt i tenkeboksen
Livet som unge bønder og valgene
vi måtte ta
v/ Solveig Løwø Kvam og Erik
Kvam, Stamnan i Rennebu
Eierskifte – en kort innføring
v/Hilde Haugdahl Humstad
Lunsj

«Seniorcamp»
Kort innføring i odelsretten
v/Hilde Haugdahl Humstad
Eierskifte – hva skal en «exitbonde» tenke på
v/ Hilde Haugdahl Humstad

Flere generasjoner på gården?
Smarte trekk og lure feller
v/ rådgiver
Lunsj

Kl 12.30
Kl 13.45
Kl 14.15

Kl 14.50

Jeg har odel – hva nå?
Gruppearbeid med presentasjon
Utdanning i landbruket
v/ Stefan Preisig, Skjetlein vgs
Landbruket i Trøndelag –
rekruttering til mulighetenes
næring! v/ landbruksdirektør Tore
Bjørkli

Muligheter videre i livet!
Gruppearbeid med presentasjoner
Pensjonsordning i landbruket
v/ FMLA
Landbruket i Trøndelag –
rekruttering til mulighetenes
næring! v/landbruksdirektør Tore
Bjørkli

Avslutning

Avslutning

Programmet oppdateres etter hvert som innledere kommer på plass😊
Kontaktperson for arrangementet: Berit J Sølberg, Bondelagets Servicekontor i Trondheim,
telefon 905 66 342, berit.solberg@bondelaget.no
Påmeldingsfristen er satt til 5. februar 2019.
Ikke dryg for lenge med påmelding hvis du skal være sikret hotellrom. Vi har begrenset
antall plasser, så det blir også førstemann til mølla.
Velkommen😊

