Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening
Bestyrelse og praktisk............................................ 2
Vi tager tilløb til en god sommer ........................... 3
Sådan kan du også tjekke din bifamilie ................ 4
Sådan afliver du en bifamilie.................................. 4
Dronningeavler Ivans tællemetode til midetryk .... 4
Gør-det-selv. Støb dine egne vokstavler ............... 5
Instruktør til honningbehandling og sensorik ...... 7
Overvågningsbigård. Vil du være aktiv? ............... 8
Biavlskonferencen marts 2018 .............................. 8
Udlejning af slynge til medlemmer ...................... 10
Udflugter/arrangementer ...................................... 11
Til opslagstavlen................................................... 12

______________________________________________
April 2018
24. årgang nr. 1

Honningtavlen april 2018 - 24. årgang nr. 1

Kronborg Vestre Birks Biavlerforening
Skolebigården, Mårumvej 59, 3230 Græsted
Bestyrelsen
Mette Simonsen (Formand), Bomskolevej 9, 3220 Tisvildeleje ............... 30114774
Sven Fristrup (Kasserer), Bækkebrovej 37, 3220 Tisvildeleje ................ 48704060
Dorte Garrit, Brinken 12, 3230 Græsted .................................................. 21422495
Kurt L. Hansen, Langdraget 148, 3250 Gilleleje ...................................... 25786607
Erik Lassen, Esbønderupvej 53, 3230 Græsted ...................................... 30292635
Henry H. Drasbæk, Gillelejevej 9, 3230 Græsted .................................... 30762920
Johan Schellerup (suppleant), Gydevej 10A, 3230 Græsted ................... 22433944
Max Guldkjær (suppleant), Pårupvej 50, 3230 Græsted .......................... 21791774
Søren Simonsen (Revisor), Engerødvej 13, 3200 Helsinge..................... 48791530
Tage Petersen (Revisor), Østergade 90, 3200 Helsinge ......................... 48797735
Dorte Arp (Revisorsuppleant), Rosenkildevej 1, 3320 Skævinge ............ 26227524
Kontakt til voksklub:
Erik Lassen, Esbønderupvej 53, 3230 Græsted ...................................... 30292635
Områdets bisygdomsinspektør:
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk ...................................... 49703071
Hjemmeside: www.kvbb-biavl.dk
E-mail: formanden@kvbb-biavl.dk
Bankkonto: Nordea, reg.nr. 2418, kontonummer 0604-412-650
Kyndige biavlere:
Ved flytning af bier til anden ejendom eller over 1 km skal bierne ifølge loven synes og
have en sundhedsattest. Dvs. at hele bigården skal gennemses af en kyndig biavler.
I medlemslisten er kyndige (kendte) biavlere fra foreningen markeret med en *. En
opdateret liste findes i Det Centrale Bigårdsregister, hvor du også bestiller syn.
Registrer din bigård i Det Centrale Bigårdsregister CBR
CBR er tænkt som et redskab til bedre at kunne overvåge biernes sundhedstilstand i
Danmark. Det er frivilligt at registrere sine bigårde. Men da al syning og flytning af bier
foregår via registret, så skal ikke mindst nye biavlere derind ret hurtigt fordi du skal stå der
for at kunne ’modtage’ bierne når de er synet af en kyndig biavler. Læs mere om registret
og opret din egen bigård: https://cbr.pdir.dk Du skal bruge din Nem-ID.
Din ”Min side” på www.biavl.dk/medlemmer er vores kontaktinfo om dig
På Danmarks Biavlerforenings hjemmeside, ’For medlemmer’, er der under menupunktet
’Medlemmer’ et link til ”Min Side”. Her står de oplysninger som DBF har om dig. Formand
og kasserer kan også se disse oplysninger, og vi bruger adresserne herfra når vi sender
noget til dig pr. post eller e-mail. Derfor er det vigtigt at du holder oplysningerne opdateret.
Flytter du ændrer du adressen her, så kommer Tidsskrift for Biavl til din nye adresse. Du
får login-oplysninger ved at vælge ’glemt login’ og skrive din e-mailadresse. Dit brugernavn
er typisk dit medlemsnummer.
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Vi tager tilløb til en god sommer
Vi fik først vinter i februar og marts. Det har betydet at bierne nok har haft et
lidt højere aktivitetsniveau end i en gennemsnitsvinter og dermed har brugt
mere foder. Vi håber ikke det har slået alt for hårdt hos os, men vi har hørt
om sultedøde familier. I kan være med til at belyse det samlede vintertab
ved at deltage i DBFs vintertabsundersøgelse når den bliver annonceret i
Tidsskriftet. De nørdede kan eksperimentere med siden vintertab.dk.
Status på skolebigården: Af de 12 familier har vi mistet familie nr. 4 til
sultedøden. Familien havde flydende foder i en fodertaske, men sad
alligevel helt inde i cellerne. Det meste af familien 15 lå døde i bunden ifm.
fodertjek. Forsøg på at varme den ved at gøre den til overbo på en anden
familie med dronningegitter og avis imellem reddede ikke dronningen, men
måske flyttede de sidste bier ned til værtsfamilien. Så vi komme ud med 10
levedygtige familier.
Medlemmer: Vi sluttede 2017 med 106 medlemmer. Vi har siden haft både
udmeldelser og nyindmeldelser. Her midt i april er vi 103 medlemmer. I får
en medlemsliste tilsendt pr mail.
Skolebigården åbner 2. maj
Vi gamle mødes og siger ’hej igen’. Vi afholder en lille ’brandøvelse’ om
forholdsregler hvis nogen bliver dårlige af et bistik og det går helt galt og vi
skal have epipennen frem. Forhåbentlig er vejret så godt at vi kan se til
bierne og lige gøre klar til at begynderholdet møder næste onsdag. Vi har
haft 15 tilmeldte til begynderkurset. Det er færre end det har været længe,
men det giver lidt mere plads om bistaderne. Vi regner med at have tre-fire
begynderstader og dermed seks-syv der skal tilses af de erfarne.
Hvad skal der ske i år?
Vi håber at få nogle sværme, så vi kan få lidt gang i vores alternative
bistader, dvs. halmkuben og afrika-stadet.
Vi er overvågningsbigård og det projekt er det også muligt at gå ind i. Læs
mere om det andetsteds. Vi har haft forskellige arrangementer om
dronningeproduktion de sidste år. Som praktisk opfølgning på det fælles
foredrag med Poul Larsen d. 12. april, kommer han igen 7. juli til en dag i
Frederiksborg-Hillerøds skolebigård. Et parameter for en god dronning er at
familien holder sig sygdomsfri. Derfor er udrensning vigtigt. Vi laver
udrensningstest på et par familier sidst i maj. Og så arbejder vi fortsat på
at få lov at besøge en dronningeparringsstation.
Botaniktur. Vi laver et besøg i Tibirke/Ellemosen hos Sven Fristrup der
flere gange har været på top 3 listen over Birkets Bedste Honning. Hvad
trækker bierne på i hans omgivelser. Plus selvfølgelig det sædvanlige med
fællesspisning, småfamilier og hvad vi, I og bierne ellers kan finde på.
Vel mødt!

/ Mette

.
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Sådan kan du også tjekke din bifamilie
Sidste forår åbnede vi skolebigården
med besøg af biinspektør Per
Kristiansen. Han kom for at fortælle,
hvad vi, ud over vores sædvanlige tjek
af bifamilier, skal være opmærksomme
på, når vi kigger i vores familier.

bier i stadet. Igen skyldes det virus og
familien er i fare.
Om der kravler bier underligt rundt på
flyvespalten og på jorden. Igen er der
virus på spil.
Om en familie ikke udvikler sig rigtigt
og er ualmindelig lille ved indvintring.
Virus. Så kan du lige så godt aflive den
og spare vinterfoderet.

Som udgangspunkt kan man se rigtig
meget ved at observere flyvespalten.
Flyver bierne stille og roligt ud og ind, ser
de sunde ud, har de pollen med. Så lær
dig også at observere familien udefra.

Skyldes virus for mange varroamider
Så kan du måske nå at redde familien
ved at behandle ekstra for varroa. Se
Ivans metode for tælling af midetryk
nedenfor. Hvis familien har normalt
midetryk kan det være svært at redde
den. Du skal ikke lave aflæggere af
denne familie, men overveje om du
hellere skal aflive den inden indvintring.

Virus
I vinteren 2016 var der høj bidød i nogle
områder af landet, og ud over at det kan
skyldes efterårets forhøjede midetryk (og
evt sprøjtemidler), så har man også mistanke om, at virus kan inficere familierne
uden om varroa.

Der er derfor ekstra smart at indvintre
flere familier end du ønsker at have,
anbefaler Per. Bare en eller to, så du kan
erstatte syge eller vinterdøde familier.

Per beder os lægge mærke til:
At der er ammebier nok i forhold til
ynglen. Er der for få skyldes det virus og
familien vil dø.
Om der er mange yngeltavler og kun få

v/Dorte Garrit

Sådan afliver du en bifamilie
”En bifamilie aflives tidligt om morgenen, sent om aftenen eller på andre tidspunkter, hvor
bierne ikke flyver. Bierne slås ihjel med benzin. Først tætnes flyvespalten. Derefter hældes
2- 3 dl renset benzin ned i familien, og stadet lukkes igen.” (Vejledning til biinspektører).

Dronningeavler Ivans tællemetode til midetryk
Sidste sommer var der diskussion i
Facebookgruppen Biavl mest for sjov
og lidt for alvor, om hvordan vi bedst
får styr på varroamiderne. De fleste
bruger den af DBF anbefalede tre-trinsmetode eller variationer af den.

Tjek før og efter myresyrebehandling
Dronningeavler Ivan Nielsen kom med et
godt forslag til at beregne midetrykket i en
familie. Det er jo vigtigt at vide om
metoderne virker, så han foreslår at man
tjekker midetrykket før og efter behandling
med myresyre.
4
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Før behandlingen - sprinklervæske
Tag 1 dl. bier, ca. 300. Hæld dem på et
glas, fyld sprinklervæske på dem, så det
dækker. Ryst glasset godt og hæld dem
op i dobbeltsien (den til honning) og spul
bierne med vand. Miderne kan nu ses i
nederste si. Sprinklervæske indeholder
sprit, som dræber bierne, og sæbe, som
får miderne til at falde af.

Midetrykket
Før myresyrebehandling bør der ikke
være mere end 4 % mider, altså 12 stk, og
efter myresyre bør der ikke være mere
end 1 %, altså 3 mider.
Har du for mange mider, så overvej hvad
du kan gøre bedre/anderledes. Se fx
Danmarks Biavlerforenings hjemmeside
www.varroa.dk
v/Dorte Garrit

Gør-det-selv. Støb dine egne vokstavler
Flere har forsøgt sig i vinterens løb. Som udgangspunkt er der primært penge at hente
hvis man selv afsmelter sine rammer. Skal man købe støbeudstyret skal man også have
en del bifamilier i en del år for at det kan betale sig. Her er to beretninger om erfaringer
med at støbe egne vokstavler. En billig – Kurts cementstøbeforme – og en dyr med
indkøbt (lånt) udstyr. I må selv beregne hvor mange vokstavler I skal lave i hvor mange år
for at hente en investering hjem. Men god fornøjelse!
Støbeform i cement – billigste løsning
Der huserer en talemåde, som går
nogenlunde sådan: "Hvis du spørger til
hvad det koster at spille golf, at eje en
lystbåd, at ride, at dykke, eller at holde
bier, så skal du holde dig fra det, for så
har du alligevel ikke råd til det". Men selv
om jeg til fulde accepterer de røde tal på
bundlinjen år efter år, så vil det jo alligevel
være interessant, at se om man kan
nedbringe nogle af omkostningerne ved at
holde bier.

Nu spørger vi hobbyister, som sagt, ikke
så meget til priser, men om ikke andet så
for sportens skyld ville det være
interessant, om der fandtes en "bonderøvs
metode" som kunne bruges, hvis man blot
skal konvertere mindre mængder af voks
til plader. Jeg skal spare læserne for alle
mellemregningerne og de utallige fejl, jeg
begik undervejs, og blot beskrive, hvordan
man kan fremstille de to
nødvendige
støbeforme for
ca. 2 kr.

Først anskaffede jeg mig derfor en billig
brugt gruekedel, så jeg selv kunne koge
og rengøre mine rammer. Det fungerede
vel med det resultat, at jeg pludselig var
den lykkelige ejer af 10 kg voks.
Da kunsttavler efterhånden koster omkring
15 kr. stykket, syntes jeg det kunne være
interessant, om jeg selv kunne finde en
billig måde at fremstille tavlerne på.
Silikone "vaffeljernet" er en mulighed og
de kan købes for priser fra ca. 1.700 kr til
mere end 10.000 kr fra de mest simple til
de mere avancerede.

Materialer
Der anvendes trælister af på 10 x 20 mm.
Stifter/små søm 30 mm lange. Portlandcement baseret på kalksten. Ståltråd. 1
kommercielt fremstillet vokstavle.
Desuden skal du bruge vand og en
aluminiumsbakke med ca. 2 cm kant. Det
er let at fremstille den selv fra en plade
indkøbt i et byggemarked.
5
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Metode
Læg vokstavlen på en glasplade. Tavlen
kantes med trælister, som anbringes på
glasset på den smalle side. Rammen
hæftes sammen med stifterne. Bland
cement med vand til en tyk vælling, påfør
cementen med pensel og sørg for, at der
er god kontakt med voksen. Da voksen er
vandafvisende skal man arbejde med
penslen et par minutter, indtil voksen
forsæber lidt, og derfor bedre tager imod
den basiske cement.

den første og placer cement som
beskrevet ovenfor. Lad det hele tørre en
uges tid og formene er færdige.
Støbning af vokstavler
Læg den underste form i en bakke med
høj kant. smør den grundigt med et tyndt
lag CMC (carboxymethyl cellulose
"tapetklister") opløst i vand tilsat 10 dråber
rapsolie og 10 dråber sulfo per liter. Smelt
voksen i vandbad. Når temperaturen er fra
85 til 95º C hældes den flydende voks
over hele formen og straks derefter
placeres den anden form direkte ovenpå
den flydende voks. Vent 30 sekunder og
skil pladerne ad.

Fyld nu formen helt op med cement og
armer samtidig med ståltråd som lægges
på kryds og tværs – et småmasket
ståltrådsnet kan også anvendes.
Overfladen glattes. Horisontale rystelser
får cementen til at stå helt horisontalt og
glat. Lad cementen hærde et par dage og
vend formen om, så voksen nu vender
opad. Fremstil så en ramme identisk med

Vokspladen kan nu fjernes. Anvend evt.
en bred spatel. Og så fortsætter man bare
til man har dem man skal bruge.
v/Kurt Hansen

Med færdige silikonestøbeplader
De gyldne vokstavler
Biavl er en halvdyr hobby, og det er oppe
i tiden at gøre-det-selv. Især de af os,
som presser honningen, står tilbage med
tomme rammer, vi lige så godt kan vaske
selv. Og efter at have smeltet den
dyrebare voks, så er det jo nærliggende
også selv at lave tavlerne.
Lånte ’fjer’
Erik Lassen og jeg lånte ”maskineriet”,
som består af et ”tavlejern” i rustfrit stål
med to indre silikonestøbeplader, og en
dobbeltbund til afkølende vand
6
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(gennemstrømning), som ”tavlejernet”
ligger på/i. Dertil et pølsekar fra en
pølsevogn til at opvarme voksen i.
Al begyndelse er jo svær, og det gælder

så er vokstavlen for stiv og knækker. Men
da vi havde lært lektien gik det faktisk fint.
Havde vi fortsat lidt længere, så kunne vi
lave en tavle i minuttet.
Tavlerne bliver pga. metoden mere
sprøde, og det er nok bedst at ilodde dem
med det samme, som vi gjorde, så de kan
opbevares lodret. Ved valsning bliver
tavlerne lidt stærkere.
To-tavler-ad-gangen-system

om at tælle til 20 fra den varme voks er
hældt på og låget lukket, til der åbnes

Som beskrevet under årets
biavlskonference i Middelfart så jeg et
rotationssystem, hvor man arbejder med
to tavler ad gangen, så man kan lave to i
minuttet. Jeg har købt to ”tavlejern” med
silikonestøbeforme og får nu ved en god
vens hjælp fabrikeret systemet. Det hører
I mere om til efteråret!
igen. Er man for hurtig er vokstavlen for
blød og hænger i formen, og er man for
langsom (fordi man står og snakker!), ja

v/Dorte Garrit

Instruktør til honningbehandling og sensorik
kurser i honningbehandling og sensorik
på vej. Desuden er kurser i økonomi og
plant bivenligt del af uddannelsesplanen.

Danmarks Biavlerforening er
i fuld gang med at lave
materiale til en række kurser
som vi kan gennemføre lokalt.

Instruktør i honningbehandling
2. juni og i starten af august er de klar
med kursusmateriale til kurser i

Vi har kørt begynderkurset i år, der er
materiale til et dronningekursus og nu er
7
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honningbehandling og i sensorik
(beskrivelse af honningsmag). Tanken er
at man som instruktør både selv får noget
viden, men selvfølgelig også at man kan
give et kursus i emnet til glæde for
en/flere lokalforeninger. Kursusmaterialet
er både diasshow over hvad man skal
gennemgå på et kursus og materialer til
deltagerne.

Program: 9.30–10.00 Ankomst, kaffe,
registrering.
- Præsentation af materialet, diskussion
om brugen.
- Det nye temahæfte om Honning
- Materialer på DBFs uddannelsesportal
- Frokost
- Præsentationsteknik v. Jan Pedersen.
Tilmelding senest 22. maj og pladserne
besættes ’først til mølle’. Tilmelding via
formanden@kvbb-biavl.dk Har du ikke
mulighed for at deltage i Kolding, men vil
gerne være honninginstruktør eller har
spørgsmål, så kontakt Mette.

Hvorfor ikke dig?
Der bliver holdt kursus i honningbehandling lørdag 2. juni kl. 9.30 – 15.30.
Sted: Bramdrupdam Sports- &
Mødecenter i Kolding

KVBB er overvågningsbigård. Vil du være aktiv i projektet?
DBF har de næste to år projekt
overvågnings-bigårde, der handler om
’Sygdom og skadegører i bifamlien.’

og lille stadebille. De skal kontrolleres
den 1. uge i hver måned og
sundhedstilstanden i udvalgte bistader
skal tjekkes. Resultaterne indberettes til
Danmarks Biavlerforening.

Skolebigården er en af dem. Dvs. at vi
gennem sæsonen skal indsamle
sundhedsoplysninger fra udvalgte
bifamilier. Vi opsætter fælder for hvepse

Vi skal bruge et par stykker til at deltage i
arbejdet. Kontakt Dorte Garrit.

Biavlskonferencen marts 2018
Bliv klogere, fattigere og tykkere - med
et smil på læben - ved at deltage i den
årlige Biavlskonference som Danmarks
Biavlerforening arrangerer!

Foredrag
I år blev det afprøvet, om to sideløbende
foredragsrækker om lørdagen var en god
ide. Der er både for og imod. På positivsiden giver der flere foredrag at vælge
imellem, men da der var rigtig mange
interessante foredrag var det svært at
vælge. Jeg hørte nogle superinteressante
foredrag om vokskvaliteten og -situationen
i Danmark, en paneldiskussion om
honningpriserne, om honningens og andre
biprodukters gode egenskaber i forbindelse med ernæring og sundhed og om
fremmedstoffer i honning foruden foredrag

Igen i år var konferencen et stort hit med
over 300 deltagere. Den blev afholdt i
konferencecenteret Huset i Middelfart, og
det er et lækkert sted. Fine mødefaciliteter, dejlige værelser og et HELT
fantastisk køkken. Sjældent har vi fået så
lækker og overdådig mad fra morgen til
aften. Konferencen er nu omdøbt til 2 kilos
konferencen!!
8
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om bestøvning, hvordan man indretter
haven til bierne, DBFs projekter o.m.a.

også. Han fremviste foder med pollen og
de helt nye dunke, vi får foder i fremover.
Så var der de sidste skrig i honningmaskineri, og jeg faldt for et gør-det-selvvokstavle-system, som består af et
firkantet stålkar og med to ”tavlejern” med
silikoneindsats til at støbe vokstavler i.
Mens det ene tavlejern er nede i vandet
og køler den nye voksplade, så er det
andet jern oppe. Du åbner, fjerner den nye
vokstavle, hælder flydende voks på, lukker
og drejer jernet ned i vandet, således at
det andet jern nu er over vandet. Du
åbner, fjerner, hælder, lukker, drejer og
starter forfra. Du kan lave 2 tavler i
minuttet, og sparer 3-4 kr. pr tavle til
prægning. Desværre var systemet
hundedyrt: 13.900 kr.! Jo, man kan hurtig
blive fattig!

Udstilling af materiel
Hvert år er der en del materielforhandlere
og andre, som udstiller til konferencen.
Der er altid nogle interessante nyheder i
blandt. En gut havde lavet et flot
opstablingsstade, som ligner et opret
trugstade. En anden havde lavet et
opstablingsstade i træ og strå. Selv
magasinerne var lavet af træ med strå for
at kunne huse et antal bogskorpioner,
som er helt vilde med varroamider. De har
tidligere levet i vores stader, men
behandlingen mod miderne har taget livet
af dem. Der ligger fine videoer på
Youtube: Varroa unter Kontrolle –
Beenature-Project. Se også save-ourbees.com for selve stadet.

Inspiration i topklasse
Lørdag aften blev vi underholdt af den
forrygende kok og forfatter Claus Holm,
kendt fra Morgentv, som i højeste gear
fortalte, at vi skal have lyst til at formidle,
skabe lyst og glæde til honning og have
stor forventning til honningen fra første
slyngning, at vi skal være begejstrede og
stolte af vores produkter, lægge små
videoer ud på Facebook med begejstrede
budskaber. Vi kan lave nye salgsprodukter
af diverse biprodukter. Fx sæt af krukker
med diverse honning og krydderier,
opskrifter, små fortællinger om bier eller
badesæt med honningskrub, sæber,
cremer, øl, is, bolsjer, honning med salt,
bitterhed eller andre smage. - Helst
indsamlet af bierne selv, vi skal udfordre
bierne som hunde! Eller postkort med
forskellige oplysninger, lave abonnementsordninger mv. Vi skal slå os
sammen og opfinde noget nyt, blogge osv.
Meget er afprøvet, men jeg var alligevel
imponeret over, at han selv havde fået så
mange ideer. Han vil slå et slag for dansk
honning i mad i tv, og han vil være en god
ambassadør, som den ildsjæl han er.

En stand tilbød spændende etiketter,
andre stadevægte til rimelige priser. Her
var et smart system med 4 koblede
stadevægte med internetforbindelse til
3000 kr for hele sættet. Virkelig
interessant. Vores egen Max udstillede

Så slog han på, at vores indpakning er
ALT for kedelig og trænger til fornyelse.
Den yngre generation er helt vild med
buttede glas og med sæt der er fint eller
9
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anderledes indpakket. Han havde en
række produkter i forskellige indpakninger
med, som vi kunne se fra salen. Nogle
havde inden foredraget set et glas med
Jakobsens honning, og fortalt ham, at det
nok var en god ide at fjerne det. Det
havde han så gjort, men han fik da gjort
grin med det undervejs.

mange dronninger, som de ikke må tage
med hjem. Jeg vandt en mjødbog, som jeg
så byttede med en af deres parrede
dronninger. Det gav megen latter da
Heino fra Bihuset vandt en
overvintringskassette fra en af konkurrenterne. De har jo lavet hver deres, som
de synes er bedst! Jo, lotteriet er en
fornøjelig affære.

Monsterlotteri
Lørdag aften er der altid lotteri med rigtig
mange flotte gaver fra materielforhandlerne i form af hele stader, parrekassetter,
dragter mv. Dronningeavlerne udlodder
gavekort til parrede og uparrede
dronninger, DBF stiller med bluser og
bøger og i år havde Claus Holm doneret
bøger, køkkengrej og krydderier i store
mængder. Folk køber mange lodsedler, og
i år havde en lille flok nordmænd købt vildt
mange. De vandt mange præmier, især

Samkørsel til fælles glæde
Vi har de seneste år været en lille flok,
som kører sammen til konferencen, og vi
bestiller værelser på stedet, så vi ikke skal
køre om aftenen efter baren er afprøvet.
Dels er det hyggeligt og vi sludrer jo både
frem og tilbage, dels er det besparende.
Så prøv noget nyt og deltag selv næste år.
v/Dorte Garrit

Biavler med honningslynge tilbyder hjælp.
Mange års erfaring med pasning af bier.
Ole Kristian Hansen. Tlf: 4848 4220 eller mobil: 2156 4510

Slynge udlejes til medlemmer
For at hjælpe de medlemmer der kun har et par stader og
ingen slynge, har foreningen en slynge der udlejes for 50,00
kr/døgn.
Slyngen har indbygget grovsi, tager alle mål og er let at
transportere. Det er meget vigtigt at slyngen rengøres
grundigt før og efter brug, da en slynge kan være årsag til
spredning af bisygdomme.
Mikke og Bent bestyrer slyngen.
Den kan reserveres på 2440 8677 og afhentes i Annisse Nord
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Botaniktur i Tibirke
Sven Fristrup har flere gange været på top 3 listen i kåring af Birkets Bedste Honning.
Hans bier står mellem Tibirke bakker
og Ellemosen. Sven og Kurt Hansen
inviterer til en guidet botaniktur i
omgivelserne for at se hvilke buske,
blomster og træer bierne kan tænkes at
trække på her.
Vi satser på at det bliver en dejlig
sommeraften og afslutter med en kop
kaffe eller et glas hyldeblomstdrik.
Hvornår: Sidst i juni/start juli. Turen
annonceres på hjemmesiden og mail.
Sted: Bækkebrovej 37, 3220
Tisvildeleje.

Dronningeproduktion – opfølgning 7. juli
Som opfølgning på sit foredrag i Hillerød d. 12. april, kommer Poul Larsen igen lørdag 7.
juli og giver en praktisk lektion i dronningeproduktion. Vi forventer det bliver i
Frederiksborg-Hillerød Biavlerforenings skolebigård. Poul Larsen er tidligere formand for
Dronningeavler-foreningen af 1921 og har udarbejdet undervisningsmateriale til DBFs
kursus i dronningeproduktion. Der bliver et antal pladser til hver forening og en
egenbetaling. Der bliver adgang til materialet på en hjemmeside.
Tilmelding til formanden@kvbb-biavl.dk

Fællesudflugt vi arbejder på:
Besøg i vokssmelteriet/valseriet hos Bihuset, Tappernøje
Se hvad der sker med dine sorte vokstavler når de sendes til
afsmeltning og forvandles til fine, lyse vokstavler.
- gerne kombineret med et besøg på dronningparringstationen på Nyord.
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Til opslagstavlen
Med mindre andet er nævnt starter vi kl. 19:00. Klubaftener er i Skolebigården, Mårumvej
59, 3230 Græsted. Planen for hvad der skal ske de enkelte aftener skal tages med et vist
forbehold, da vejrets luner kan ændre det hele. Slyngested i august kommer vi til. Skolerne
er lukket pga. sommerferie. Følg med via skolebigården og hjemmesiden kvbb-biavl.dk
Onsdag 2. maj

Skolebigården åbner.
Vi holder en ’brandøvelse’ på en alvorlig allergisk reaktion,
kigger til bierne og holder 2. halvleg.

Onsdag 9. maj
Onsdag 16. maj
Onsdag 23. maj
Onsdag 30. maj

Klubaften. Første aften for det nye hold biavlere. Velkommen.
Klubaften.
Klubaften. Udrensningstest.
Klubaften

Lørdag 2. juni

Grøn lørdag, Østmolen Gilleleje Havn. Foreningen deltager
med observationsstade og diverse infomateriale for at vise og
fortælle om bier. Kl. 10-14. Vil du være med, kontakt Kurt
Hansen fra bestyrelsen.

Onsdag 6. juni

Klubaften. Overvågningsbigård. Fællesspisning.

Onsdag 13. juni

Første honningslyngning. Gribskolen, Græsted kl. 18.00

Onsdag 20. juni
Onsdag 27. juni

Klubaften
Klubaften

Sidst i juni/primo juli

Botaniktur i Tibirke – hvad trækker bierne på. Se side 11.

Onsdag 4. juli

Klubaften. Overvågningsbigård.

Lørdag 7. juli

Praktisk opfølgning fra foredraget om dronningeproduktion v.
Poul Larsen. Tilmelding. Se side 11.

Onsdag 11. juli
Onsdag 18. juli
Onsdag 25. juli

Klubaften
Klubaften
Klubaften

Tirsdag 31. juli

Bitømmere og fodring af bier

Onsdag 1. august

Honningslyngning kl. 18.00. Sted udmeldes.

Onsdag 8. august
Onsdag 15. august

Klubaften. Varroabehandling og fællesspisning
Klubaften. Skolebigården lukker for i år.

Lørdag 1. september

Arbejdsdag i skolebigården kl. 10.00-14.00 med lidt
frokostafslutning.

Lørdag 10. november

Fællesarrangement i Nordsjælland med Carl Johan Junge om
den brune bi og Yoko L. Dupont om vilde bier.

Onsdag 21. november

Generalforsamling. Kantinen, Gribskolen i Græsted.

Lørdag 1. december

Kl. 10.00. Oxalsyrebehandling i skolebigården og god jul
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