ByBi sesongplan 2016
bybi.no facebook twitter @bybioslo instagram BYBIoslo

Gul rad:
Sesonglanen utvides stadig med nye
arrangementer - oppdateres med jevne
mellomrom

Orange rad:

ByBi ABC-kurs for nybegynnere i birøkt
Aktiviteter alle nysgjerrige kan bli med på

DATO

KL

STED

TITTEL

INNHOLD

9-10 januar

Hele dager

Honne
konferansesenter,
Biri

Honnemøtet

Et av de store nasjonale røktertreffene i Norge. Arrangert av Norges
birøkterlag

Birøktens hus

Tillitsvalgte Fylkeslaget

Møte i Olslo og Akershus Fylkesbirøkterlag, tillittsvalgte. ByBi stiller

14. januar

19-21

http://www.norgesbirokterlag.no/?pArticleId=42725&pArticleCollectionId=2021

Kløfta
26. januar

18-21

Stensparken bigård

BEE basic

ByBis røktere inviterer deg til å høre om vår spennende hverdag. Du lærer litt
om bienes fascinerende liv og om hvordan du kan begynne med bier.
Påmelding se bybi.no

29. januar

13-16

Oslo

BEE basic

Introduksjonskurs – firmaavtale

4. februar

19-21

Birøktens hus

Årsmøte Fylkeslaget

Møte i Olslo og Akershus Fylkesbirøkterlag, årsmøte. ByBi stiller

ByBi ABC-kurs

Om honningbenes historikk og anatomi. Om planlegging og plassering av

Kløfta
8 mars

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

Del 1

bigården. Om ByBi medlemstjenester
Kafeen på Kunstnernes hus er åpen. www.kunstnerneshus.no

11-13 mars

Heldags

Malmø

Beecome 2016

12. mars

kommer

Birøktens hus,
Kløfta

Årsmøte i Norges
Birøkterlag

29. mars

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi ABC-kurs

Den 4. Europeiske Beecome-konferansen i Malmø. Utstillere, foredrag,
workshops, nye røkterartikler, røktertreff. www.beecome2016.com

Del 2

Honningbienes utvikling fra egg til bie, ulike bi-produkter, bienes status i
Norge. Vi snakker grundig om utstyr, innkjøp, utsalgssteder, priser og slikt.
Bestilling av bifolk (ps bifolk er ikke hyllevare og vi kan ikke garantere noe,
men alle nybegynnere tidligere år har fått bifolk)

4. april

18-21

Grønland

Skap en
pollinatorvennlig hage

Arrangør: Nabolagshager. Kursholdere: Agnes og Anne Sofie fra ByBi Mer
infi/påmelding http://nabolagshager.no/kurs/

5. april

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi ABC-kurs

Om trekk, om pollen, nektar og honningdugg. Om hvordan biene
kommuniserer. Hvordan du skal forholde deg til Mattilsynet som fersk
innehaver av bigård.

Del 3
13. april

18

Naturhistorisk
museum

Bygg et insektshotell

http://www.nhm.uio.no/besok-oss/arrangementer/2016/bygg-et-insekthotell.html

- Urtehagen
19 april

17-18 / 18-21

Kunstnernes Hus

Et insekthotell er enkelt å lage, morsomt å følge med på, og pent å se på. Bli
med på workshop og lær å lage ditt eget insektshotell

ByBi ABC-kurs

17-18: Oppfinner av digitalt kubekort gir alle ByBi medlemmer en innføring.

Del 4

18-21 ABC-kurset: Alt om sverming, forebygging, innhenting av svermer.
Tavleanalyser: hva forteller ulike tavler deg. Om fôring og fôrkar, nødfôring.
Siste sjekk med dere før vi henter bier: ca 10-15 mai, avhengig av bienes
utvikling. Vi arrangerer felles eventyr til dronningavlerens bigård.

24 april

12-14 / 15

Gartneriet bigård

ByBi sesongåpning!

ByBi medlemmer inviteres til sesongåpning i vår nye bigård på Bygdøy.
Vårarbeid i bikubene med lærer Svein, ByBi birøktere, ByBi medlemmer og
deltakere på ByBis nybegynnerkurs i birøkt. Fôr-sjekk, vårutvikling,
vinteroverlevelse. Væravhengig – regner/snør det så flytter vi til annen dag, Vi
sjekker YR når tiden nærmer seg. Vi vil også sette fokus på stikk-allergi og
bruk av epipenn. Se kart her http://www.bybi.no/#!kontakt/c136s

Tirs 26.
april

18-21

Stensparken bigård

BEE basic – intro til bier
og birøkt

ByBis røktere inviterer deg til å høre om vår spennende hverdag. Du lærer litt
om bienes fascinerende liv og om hvordan du kan begynne med bier. Kr 500,Påmelding se bybi.no

Mai

væravhengig

Ulike avtaler

Årets ferske birøktere

Deltakere på ByBis nybegynnerkurs i birøkt henter biene sine når

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

henter sine bifolk

bifolk/dronningavleren vi kjøper bifolk fra vurderer dem som tilstrekkelig
sterke for sesongen. Dette skjer rundt midten av mai.

Mai –
september

Div

ByBi
besøksbigårder i
Oslo

Røkting og bigårdsbesøk

Røkting vil skje i ByBis bigårder gjennom hele sesongen fra 20.5. Er det
endringer vil vi publisere det på facebook. Utvalgte røkt vil være del av
nybegynnerkurset, publiseres til deltakerne pr mail

Tirsdag 31.
mai

18-20

Maridalen bigård

Svermforebygging,
vurdere påsetting av
skattekasse

ByBi birøktere og deltakere på ByBis nybegynnerkurs i birøkt. Væravhengig

25. mai

15-17

Gartneriet Bygdø
Kongsgård

Honningmarked

Honey sweet honey fra Oslo selges.

28. mai

12-15

Abelloftet

Gøy på loftet

BEEW basic - Abelloftets barnekulturprogram, med ByBi-birøkterne Tora og
Kasza.

Turtefaret: inn fra Gamle Maridals vei

Hva skjer i en bikube.
4. juni

12-17

Sofienbergparken

Verdens miljødag

http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-miljoedag

6. juni

18-20

Stensparken bigård

Praksis i bigård –
sommerrøkt

ByBi birøktere og deltakere på ByBis nybegynnerkurs i birøkt. Væravhengig

Mand.

18-21

Gartneriet bigård

BEE basic live

ByBis røktere inviterer deg til å høre om vår spennende hverdag. Går du med
nysgjerrighet om hvem disse flittige små velgjørerne er, så er dette noe for
deg. Vi er ute i bigård hele kvelden. Du får drakt og hansker og ledes gjennom
en hel røkt.. Kr 500,- Væravhengig, regner det så må vi utsette. Påmelding se
bybi.no

18-21

Låven på Bygdø
kongsgård

ByBi ABC-kurs

Om dronningen, dronninginnføring. Sommerarbeid. Røving. Forebygging av
sykdommer på honningbier. Adresse: Bygdøyveien 60. Se kart her
http://www.bybi.no/index.php/beekeeping/kurs/birokterkurs-fornybegynnere-2016

13. juni

Tirs.
14. juni

Del 5

15. juni

18-20

Naturhistorisk
museum – Lids hus

Blomster og bier, vind og
vann

Vi vil se på mange forskjellige plantearter i Botanisk hage for å se på ulike
spennende typer av pollinering. http://www.nhm.uio.no/besokoss/arrangementer/2016/blomster-og-bier-vind-og-vann.html

Onsd 29.
juni

Heldags

Gartneriet bigård
og slyngerom

Vitenskapsuka Bygdø
Kongsgård

Bygdø Kongsgård og ByBi inviterer barn mellom 10 og 12 med forskerblikk på
bier, birøkt og honning. Resten av uka er viet til studier av melk, mat og jord.
For mer info og påmelding Harald.Hilsen@norskfolkemuseum.no

8. august

18-20

Gartneriet bigård

Praksis i bigård

ByBi birøktere og deltakere på ByBis nybegynnerkurs i birøkt. Fokus: honning
og høsting. Væravhengig

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

16. august

18-21

Låven på Bygdø
kongsgård

ByBi ABC-kurs
Del 6

Høsting, slynging, innvintring. Om honningen. Og om varroaen. Adresse:
Bygdøyveien 60. Se kart her
http://www.bybi.no/index.php/beekeeping/kurs/birokterkurs-fornybegynnere-2016

17. august

18-19:30

Botanisk hage

Pollinatorvennlige
planter

Omvisning i botanisk hage, En unik sjanse til å lære alt hva pollinatorene
trenger nå på sensommeren. Dette er en svært sårbar tid for biene for det er
nå vinterbi-eggene legges. Dronningen legger kun egg når det er trekk. SigridAnn Mortensen, ByBi-birøkter / Nordstrand Hageselskap. Kr 50,-, betales ved
oppmøte. Påmelding post@bybi.no

24. august

18

Naturhistorisk
museum – Lids hus

Slåttekveld i Botanisk
hage

Slåttemarker tilhører våre mest artsrike naturtyper. I kveld besøker vi Botanisk
hages slåttemark http://www.nhm.uio.no/besokoss/arrangementer/2016/slattekveld-i-botanisk-hage.html

27. august

11-16

Akershus festning

Verdens kuleste dag

ByBi har stor stand, tredje året på rad.

For barn og ungdom

https://www.facebook.com/verdenskulestedag/

ByBi ABC-kurs

Høsting av honning og sjekke vanninnhold, innvintring, bestemme bi-styrken –
i praksis ute i bigård . Mer informasjon kommer når vi får vite hva YR sier.

ByBi bigårder

http://verdenskulestedag.no

Sønd. 4.
sept

Kl 10-13

Sønd 18.
sept

18 -

Låven på Gartneriet

Høsttakkefest i bienes
og honningens navn

Det vil inneholde refleksjoner over bienes sesong 2016, honningsmaking, et
blikk inn i de innovative bikuber ByBi har i drift i sommer og mer. Velkommen!
For ByBi medlemmer og generelt publikum.

24-25. sept

reise

Prag, Tsjekkia

MAJA Bee film festival

Internasjonal bi-filmfestival. ByBi har tre nominasjoner.

Del 7 – høstesafari

http://majabee.cz/bee-film-festival
Uke 39

Heldags

Stensparken bigård

ØKOUKA

Honningsmaking og feiring

4.12

11:30-13

Gartneriet bigård

ByBi ABC-kurs

Varroa medisinering.

Del 8
4.12

13-15

Gartneriet

Fagtreff

5.1 2017

18 -

kommer

Årsmøte

Storrøkter Alexandru Necoara er åpen for refleksjoner rundt bienes
fashinerende liv

ByBi birøkterlag

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

