ByBi aktivitetsplan 2018
bybi.no

facebook

instagram BYBIoslo

ByBi er et lokallag i Oslo under Norges Birøkterlag. Vi er en medlemsforening basert på frivillig innsats og har vært aktive siden 2012.
Kjernen av våre aktiviteter retter seg mot våre medlemmer, hvorav grunnkurs i birøkt og videreutdannelse av røktere er sentralt.
Denne sesongplanen utvides stadig utover sesongen og oppdateres derfor jevnlig.

Orange rader: ByBi grunnkurs i birøkt
Grå rader: Aktiviteter alle som er nysgjerrig på bier og birøkt kan bli
med på
Hvite rader: adm & medlemsaktiviteter

DATO

KL

STED

TITTEL

INNHOLD

6-8 jan

Hele dager

Honne
konferansesenter,
Biri

Honnemøtet

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

Låven Bygdø
Kongsgård

Klimafestivalen112
Bier danser for klima

Biene kommuniserer gjennom et dansespråk og ByBi har fått midler fra
Sparebankstiftelsen for å filme dette eventyret. Gratis inngang - påmelding
post@bybi.no

Birøktens hus

Årsmøte i Oslo og
Akershus
Fylkesbirøkterlag

ByBi stiller

17. jan

1. feb

19-21

19:00

Kløfta

https://www.facebook.com/events/686096278199989/
ByBi holder foredrag og filmvisning om bienes betydning for planter og klima.

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

7. feb

19-21

Kommer

ByBi styre/admin

23-25 feb

Heldags

Østerrike, Graz

Beecome 2018

Fellesmøte for ByBi styre og ByBi adlinistrasjon
Den 5. Europeiske Beecome-konferansen. Utstillere, foredrag, workshops, nye
røkterartikler, røktertreff https://www.erwerbsimkerbund.at/programmreferenten+2500++1136073

Tirs

18-21

6. mars

Kunstnernes Hus,
Oslo

ByBi grunnkurs
Del 1

Om honningbienes historikk og anatomi. Om planlegging og plassering av
bigården. Om ByBi medlemstjenester
www.kunstnerneshus.no

14. mars

Heldag

Birøktens hus
Kløfta

Tirs

18-21

Kunstnernes Hus

20. mars
Tirs

Årsmøte i Norges
Birøkterlag

For medlemmer

ByBi grunnkurs

Honningbienes utvikling fra egg til bie, ulike bi-produkter, bienes status i
Norge. Vi snakker grundig om utstyr, innkjøp, utsalgssteder, priser og slikt.
Tiden er inne for å bestille bifolk.

Del 2
18-21

Kunstnernes Hus

3. april

ByBi grunnkurs
Del 3

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

18. april

18-21

Kommer

ByBi styre/admin

Fellesmøte i ByBi

Tors

18-21

NINA,
Forskningsparken

Pollen & honning-studie

For ByBi-røktere som deltok i pollensamling i 2017: resultatene er klare; vi får
vite beitekartet til biene våre. Og sommelier Er med for analyser av aroma og
smak i ulike honninger. Lukket event. Arr: David.Barton@nina.no

12-14

Gartneriet bigård,
Bygdøy Kongsgård

ByBi sesongåpning

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

Kunstnernes Hus

ByBi grunnkurs

17. april
Sønd
22. april

Tirs

18-21

8 mai
Tirs
15. mai

Bigårdstreff 1

Del 4
18-20

Gartneriet bigård,
Bygdø Kongsgård

FAGTREFF
Svein Heggedal
Sesongstart & bifolkvurdering

Alt om sverming, forebygging, innhenting av svermer. Tavleanalyser: hva
forteller ulike tavler deg. Om fôring og fôrkar, nødfôring. Dette er siste sjekk
med de som starter med bier denne sesongen før de henter bifolkene sine.
ByBi inviterer birøktere med fartstid til bigårdstreff. Vurdering av bistyrke,
hvordan slå sammen bifolk, svermforebygging, vurdering av dronningens
kvalitet, sjekk av yngelleie. Med Svein Heggedal. Kr 100,-. Påmelding
https://www.deltager.no/bybi_fagtreff_15mai2018

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

Væravhengig

kveldstid

Ulike bigårder

Årets ferske birøktere
henter sine bifolk

Deltakere på ByBis nybegynnerkurs i birøkt henter biene sine når
bifolk/dronningavleren vi kjøper bifolk fra vurderer dem som tilstrekkelig
sterke for sesongen.

Søndag

Hele dagen

Hele verden

WORLD BEE DAY

For første gang avholdes Verdens biedag. ByBi feirer med å lansere åpning av
Honningens Hus http://www.slovenia.si/visit/features/un-declares-20-mayworld-bee-day/

18-20

Gartneriet bigård

Røkting og bigårdsbesøk

Første fellesrøkting etter at årets ferske røktere har hentet bifolkene sine.
Fokus på svermforebygging, bistyrke og yngelleie. Første skattekasse settes
på? Væravhengig

20. mai
Sønd
27. mai
Onsd

Bigårdstreff 2
19-21

Gartneriet Bygdø
Kongsgård

FAGTREFF
Terje Reinertsen
Svermforebygging og å
lage avleggere

Mot slutten av mai er en viktig tid for oss røktere. Biene ønsker økt styrke
med håp om sverming og formering. Det er nå vi lager avleggere, som henger
sammen med sverming. Hvordan styre prosessen mot suksess? Bedre veileder
en Terje Reinertsen finnes neppe. Kr 100,-.
https://www.deltager.no/bybi_fagtreff_30mai2018

18 -

Hos Terje på
Gjerdrum

FAGTREFF
Terje Reinertsen
En proff røkters
dronningavlsarbeid

Vi er invitert hjem til Terje Reinertsen til hans dronning-produksjon og
hjemmebigård: omlarving, produksjonsfolk, klekkeskap, merking av dronninger
. . . og kanskje vi får prøve oss litt selv. Vi kan også kjøpe jomfrudronninger
med hjem. Påmelding https://www.deltager.no/bybi_fagtreff_6jun2018 Kr
100,-.

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi grunnkurs

Om dronningen, dronninginnføring. Sommerarbeid. Røving. Forebygging av
sykdommer på honningbier.

30. mai

Onsd
6. juni

Tirs
12. juni
Tors

Del 5
18-20

Gartneriet Bygdø
Kongsgård

FAGTREFF
Per Sigmund Bø
Vandring på lyng

Snart begynner lyngen begynner å blomstre og vandring planlegges. Vi tar
våre bifolk på hengeren og dem inn i lyngrike områder, hvor biene frotser og
frydes og honningen bugner. Per Sigmund Bø har vandret i mange år og
forteller om utfordringer og suksessfaktorer. Mulig han også inviterer våre
bifolk med ut i hans lyngfelt i Telemark. Påmelding
https://www.deltager.no/bybi_fagtreff_14jun2018 Kr 100,-

12-15

Cinemateket

Bien Maja –
honninglekene
førpremiærre

ByBi har stand. https://www.cinemateket.no/filmer/bien-maja-honninglekene

18-20

Maridalen bigård

Røkting og bigårdsbesøk

Dronninginnføring, avlegger, sommerarbeid, fôrbehov, sverming. Væravhengig

14. juni

Lør
16.juni
Tirs.
26. juni

Bigårdstreff 3

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

JULI
Sønd.

10-12

ByBi bigårder

Høsteturnè

ByBis sommerhonning skal høstes denne dagen. Bitømmebrett blir satt på
dagen før. Vi høster Dronningparken, Oscars Hall og Gartneriet og setter
skattekassene til avfukting på låven. Etterpå slår vi oss ned på gresset og
prater bier. Meld din interesse til ragna@bybi.no

18-21

Kunstnernes Hus

ByBi grunnkurs

Om høsting, slynging, innvintring. Om honningen og honningbehandling.

15 juli

Tirs
14. aug
Tirs.

Del 6
19-21

Sted kommer

SALSA ERGO SUM: om
bienes dans

18-19:30

Botanisk hage

Bievandring –hvilke
planter tiltrekker bier?

19-21

Gartneriet Bygdø
Kongsgård

FAGTREFF
Clare Christensen
Honning med smak

Honning med ingefær, honning med kanel, honning med chai … dette siste er
bronsjevinneren av 2017 NM i honning. Og Clara Christensen var røkteren
som lagde bronsjehonningen. Hun kommer til oss og forteller om hvilke
smaker er bra å mikse inn i honning og hvordan det gjøres med suksess. Kr
100,-. Påmelding https://www.deltager.no/bybi_fagtreff_28aug2018

ByBi bigårder

Høsteturnè og
bigårdsbesøk

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

21 aug

Tors
23. aug
Tirsd
28 aug

Sønd

Fra kl 12

2. sept

Biene kommuniserer via dans. Høre hverandre kan de ikke, for de er døve. Ei
heller se hverandre fordi inne i kubene er det helt mørkt. De har derimot
utviklet en helt egen 8-talls vrikkedans. Så enestående er denne biedansen at
Karl von Frisch fikk Nobelspris i 1973 for å ha oppdaget og avkodet den. ByBi
og NINA (Norsk institutt for naturforskning) samarbeider i et
forskningsprosjekt med fokus på dansen. Mer info kommer
Hva kan DU gjøre for å lokke pollinerende insekter til hagen din. Vi gjentar
suksessen, lær om hva du kan plante i hagen din så den vil bugne av biemat.
Omvisning i botanisk hage, Sigrid-Ann Mortensen, birøkter, Botanisk hages
venner. Kr 100,-. Påmelding post@bybi.no

Bigårdstreff 4
7-8. sept

Hele dager

Rådhusplassen

Matstreif

Årets store lokalmat-festival. Produsenter fra hele Norge selger sine vare.
ByBi har stand. https://www.innovasjonnorge.no/no/matstreif2018/

Ons.

17-20:
Rullering

Låven Bygdø
Kongsgård

Slynging av honning

Vi installerer oss i vårt slyngerom og slynger ByBis høsthonning. Bli med og
lær. Meld interesse til ragna@bybi.no

12. sept

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

26. sept

18-21

Kommer

ByBi styre/admin

Fellesmøte i ByBi

14. nov

18-21

Kommer

ByBi styre/admin

Fellesmøte i ByBi

21. nov

18-21

Kommer

ByBi ÅRSMØTE

Nov / des

Kommer

Kommer

Varroa / bigårdsbesøk

Varroa medisinering. Væravhengig

Bigårdstreff 6

ByBi birøkterlag - bier, blomster og folk i byen

