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Lederen har ordet
Hei medlem
Skoleåret er godt i gang, innhøstingen nærmer seg
slutten for mange og årsmøtene er avholdt i alle lokallaga i Vestfold og Telemark. Det betyr at høsten er over
oss for fullt, og vi går en mørkere tid i møte. Heldigvis
er dette den travleste og mest aktive tiden på året for
oss i Bygdeungdomslaget, så det er ingen grunn til bekymring!
For deg som har vært så heldig å kapre deg en plass
i et lokallagsstyre har du sannsynligvis, og ikke minst
forhåpentligvis, nettopp kommet hjem fra et høstkurs
hvor du har lært alt du måtte trenge å vite for å drive
lokallaget godt, fått mange nye bekjentskaper og fått
et større innblikk i hva Norges største vennegjeng er
og har vært. Vi i fylkesstyret vil gratulere alle nyvalgte
med vervene sine og gleder oss til å bli enda bedre
kjent med dere gjennom året.
Men, det er jo også sånn at nye styremedlemmer betyr
at noen andre har gått av. Selvom det skal og bør være
utskiftning i styrene er det alltid trist når noen går av.
Uansett om du har sittet i et, to, tre eller haugevis av år
ønsker vi å takke dere for all innsatsen som er lagt ned
for ungdom på bygda i Vestfold. Vi vet at bygda er et
litt triveligere sted å bo på grunn av dere! Tusen hjertelig takk, og vi håper å se dere på våre arrangementer
også framtida.
De nye lokallagsstyrene er godt i gang med planleggingen av høstens aktiviteter og festligheter, og jeg
kan garantere at vi har mye godt i vente! Gå inn og lik
facebooksidene for å sikre at du ikke går glipp av noe,
for det er selvsagt veldig kjipt både for deg og for oss.
Også på sentralt nivå skjer det litt av hvert denne høsten, med NBUs Høstarrangement som det store høy-
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depunktet! Det går av stabelen på Nærbø i Rogaland
14.-16. oktober. VBU har, i samarbeid med Buskerud
BU, satt opp buss som jeg i aller høyeste grad vil anbefale deg å sikre en plass på. Vi kan garantere god
stemning og perfekt oppvarming til konsert med Vassendgutane! På lørdagen blir det tevlinger og bankett.
Du finner mer informasjon om påmelding til tevlinger
og buss på våre facebooksider. Vi gleder oss stort til
det her, og håper å se akkurat deg der.
Snakkas!
Inger-Martha,
Fylkesleder
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Høstkurs, en minnerik helg!
Helga 16. - 18. September var det igjen duket for
høstkurs for lokallagene i Vestfold og Telemark.
Her gikk det i sosialt, moro og lærerike kurs!
Av: Mina Marie Nyhus og Helene Smedsrud

Høstkurs fant i år sted på Tyrifjord Hotell i Vikersund,
hvor vi ble tatt godt i mot med god service og fantastisk mat.
En gøyal start
Kurset startet fredag kveld, hvor vi ble fordelt i grupper etter styreverv. Her ble det orientert om opplegget for helga, og senere hadde vi ulike varianter av
bli-kjent leker. Her fikk kursdeltagerne varma opp for
helga, og ikke minst hilst på nye folk. Resten av kvelden ble brukt på å bli bedre kjent i et godt og sosialt
samvær.
Neste morgen våknet vi, klare til en full dag med kursing. Kursdeltagerne gikk til hver sine grupper, hvor
de fikk opplæring i sitt verv. Kursene som ble holdt
var innen leder, økonomi, tevling, kultur og informasjon. I løpet av dagen hadde vi kortkurs med bygdepolitikk, verving og teatersport på agendaen. Dette
falt i smak hos deltagerne!
Stilfull bankett
Lørdag kveld var det på tide å finne frem finstasen
og gjøre seg klar til bankett. Her ble det servert middag i ypperste klasse, og det ble holdt mange gode
taler gjennom kvelden. Med tilfeldig plasserte lapper
under tallerken, ble damenes og herrenes tale holdt
av to tøffe ungdom som tok utfordringen på strak arm.
Deltagerne ble tilfeldig plassert, noe som skapte en
sosial og veldig god stemning. Etter en fin bankett
med mye sang og god mat ble det polonese gjennom
hotellets lokaler. Resten av kvelden besto av bygdemusikk og swingdans!
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Vellykket helg
Søndag og siste dag startet vi med oppsummering av
helga og snakket om hvordan vi ville jobbe fremover.
Det ble arrangert uteaktivitet med ballongstafett som
falt i smak hos alle, før det var lokallagstime for å
samle ideer og snakke om helga. Det ble loddsalg til
inntekt for Malawi-prosjektet, i tillegg til kåring av instagram- og vervekonkurranse. Før vi vendte snuten
hjemover ble det servert en nydelig lunsj.
Alt i alt har det vært en super helg med masse lærdom, sosialt samvær og moro!

VBU-NYTT
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1. Hvor mange år har du vært på høstkurs?
2. Hva er det beste med høstkurs?
3. Beskriv deg selv med tre ord.
Harald Jacobsen (21) fra Stokke/Andebu
1. Dette er mitt andre år på
kurs, denne gangen som styremedlem på tevlingskurs
2. Det må være banketten
3. Blid, strukturert og arbeidsom

Vegard Tangvald (22) fra Bamble
1. Dette er mitt andre år!
2. Man blir kjent med de andre
styrene som man skal samarbeide med senere. Det er veldig
sosialt og mye moro!
3. Omtenksom, spontan og
engasjert

Dagny Eline Hagen (17) fra Lågendalen
1. Første året jeg er med, og
jeg har vervet nestleder
2. På høstkurs liker jeg det
sosiale og det gode samholdet
som er her
3. Engasjert, blid og ganske så
dyreglad

Mina Marie Nyhus (20) fra Re
1. Dette er mitt første år
2. Det er veldig sosialt! Man
blir kjent med mange nye, og
det har vært lærerikt i forhold til
vervet mitt.
3. Engasjert, positiv og klumsete

Hans Jørgen Bjerva (26) fra Norsjø
1. Dette er mitt andre år på
høstkurs.
2. Jeg treffer alle fra de forskjellige lokallagene. Man får mange
nye inntrykk, samt nye innspill
og inspirasjon.
3. Glad, bonde og glad i å lese

Susanne Hansen (19) fra Sande
1. Dette er mitt første
2. Det er lærerikt, det sosiale
som alltid er med Norges Bygdeungdomslag.
3. Ansvarsfull, pliktoppfyllende
og glad

Helene Klepp (23) fra Norsjø
1. Dette er min andre gang
2. Man får muligheten til å
utveksle ideer, og man får ny
inspirasjon til sitt eget lokallag
3. Jordnær, blid og positiv

Joakim Vestskogen (16) fra Botne/Hillestad
1. Min første gang på høstkurs
som styremedlem
2. Det er et godt læringsutbytte,
bra sosialt og fin utsikt
3. Rolig, positiv og blid
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Sommerens eventyr
I uke 29 ble Surnadal i Møre og Romsdal fylt opp
med bygdeungdom fra nesten hele landet.
Av: Kathrine Skaug

Landsstevne er NBU sitt årlige og største arrangement. Her samles nesten to tusen bygdeungdom
fra hele landet, til en uke med tevlinger, konserter,
camping og moro.
90-talls aften
Tirsdag 19. juli var det klart for sommerens store
eventyr, og fra formiddagen strømma det på med
campingvogner fra alle kanter av landet. Det ble åpning av landsstevne med blant annet hovedkomiteen
og ordfører i Surnadal i spissen. Første kvelden var
det bare å finne frem 90-talls kostymet, for da entrét
Dr. Bombay og Infinity scenen. Det var topp stemning
hele kvelden, og flere flotte kostymer å se.
Tevlinger og full fyr
Onsdag var tevlingene i gang fra tidlig morgen, med
blant annet Gjenside-cup, eksteriørbedømming og
spekematanretning på agendaen. På kvelden var det
Trang Fødsel som åpnet showet, og mange bygdeungdom var å se i sitt rette ess; nemlig swing! Videre
var det Staysman og Lazz som tok scenen, og leverte
en flott konsert som falt i smak hos alle. Erik og Kriss
avsluttet kvelden med flere kjente sanger.

Pysjamasparty i leieren
Torsdag var det nok en gang tidlig på med tevlinger
som fortsatte utover dagen. På ettermiddagen arrangerte Vestfold, Telemark og Buskerud fellesvors med
“pysjamasparty” som tema. På grunn av varmen ble
det noe forsinket, men fylkesleieren ble fylt opp med
mange glade bygdeungdom i pysj og morgenkåper!
Resten av uka var det duket for flere tevlinger, i alt fra
kokkekamp og borddekking til traktor og motorsag.
Med viking som tema på selve landsstevne ble det
arrangert vikingfest på lørdagskvelden med konsert,
og det ble tevlet i fem-kamp. Her deltok flere spreke
og flinke folk.
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Vellykket stevne
Det ble et flott og vellykket landsstevne på alle måter,
og i overkant av femti Vestfoldinger tok turen til Surnadal i uke 29. Fra hele landet var det godt over 1200
deltagere som sørget for topp stemning fra tirsdag til
søndag. Vestfold kom seg vel hjem med mange gode
minner, nye venner og flere pallplasser rikere - bedre
blir det ikke!
Vi gleder oss allerede til neste års landsstevne i Oppland. Hold av uke 29 allerede folkens – dette er ikke
noe å gå glipp av!

Pallplasser fra Vestfold:
Kokkekamp, junior (1.plass):
Taran Leegaard og Ronja Leegaard
Stihl-cup, senior (1.plass):
Halvor Stavdal (Telemark)
Gjenside-cup (2.plass):
Jon Olav Svartdal
NM i moped (2.plass):
Jon Olav Svartdal
Fem-kamp, damer (2.plass):
Anne-Helene Sommerstad
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Medlemsstafett!
Hvem er du?
Jørgen Vaaden, 21 år og fra Lardal.
Hva studerer du/jobber med?
Jeg jobber som anleggsgartner og trives godt
med det!
Årsmøte i Norges Bygdeungdomslag
Før selve Landsstevne ble det avholdt årsmøte i
Norges Bygdeungdomslag. I underkant av 150 årsmøtedelegater møtte fra hele landet, hvor flere var
fra Vestfold. På mandagskvelden var det bankett med
bygdeungdom ikledd bunad og dress, god mat, swing
og mye moro.
I løpet av årsmøte fikk vi blant annet en flott leders
tale av Gunn Jorunn Sørum som gikk av i år, gjennomgang av årsmelding, regnskap og utdeling av
flere priser. Flere gode debatter ble det også på talerstolen i løpet av disse to årsmøtedagene.

Hvor lenge har du vært medlem i NBU?
Jeg har vært medlem like lenge som Lågendalen BU har vært, så i rett over tre år.
Hva er det beste med å være medlem i NBU?
For å treffe nye folk og ha det moro!
Hvis du skal beskrive NBU med tre ord –
hvilke vil du bruke?
Liv, moro og venner.
Spørsmål fra forrige runde: Hva er ditt beste
BU-minne?
Julebordet i Sande var veldig hyggelig. En fin
avslutning på året!
Hvem ønsker du å utfordre til neste medlemsstafett og hvilket spørsmål vil du stille
vedkommende?
Jeg vil sende den videre til Terje Hylden fra
Sande BU. Spørsmål blir om han har fått tak i
campingvogn enda :)
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Lokallagsledere
Taran Leegaard (19) fra Stokke/Andebu BU
Tre ord om meg: Hjelpsom,
kreativ og ansvarsfull
Tre ord om BU: Sosialt, inkluderende og kjempeartig!
Jeg gleder meg til: Høstkurs, landsstevnet og alle
de andre morsomhetene
som skal skje i løpet av
dette BU-året
Jeg vil reise: til Alaska!
Jeg kan ikke leve uten: mat og drikke, hvem kan vel
det?
Jeg brenner for: at alle skal ha like rettigheter i livet!
Om ti år er jeg: ferdig utdannet vernepleier og har
flyttet ut. Jeg håper også jeg har noen sauer og høner
der jeg bor!
Henriette Lofstad Johnsen (21) fra Lågendalen BU
Tre ord om meg: Energirik,
omsorgsfull og strukturert
Tre ord om BU: Engasjerende, sosialt og lærerikt
Jeg gleder meg til: å sitte
som leder i et skikkelig bra
styre og til høstkurs hvor jeg
kan lære enda mer. Gleder meg aller mest til både
årsmøte og årsmøtebankett
i både VBU og NBU.
Jeg vil reise: til Malaysia i Asia og på safari i Afrika
Jeg kan ikke leve uten: joggesko.
Jeg brenner for: rettferdighet
Om ti år er jeg: lykkelig gift, har tre barn og en hund.
Jeg bor på en gård, helst i hjembygda - også har jeg
master i helsesøsterfag eller jordmorfag - eller kanskje i begge to?
Tor Fredrik Bjune (19) fra Re BU
Tre ord om meg: Jeg tror og
håper jeg blir oppfattet som
snill, omgjengelig og positiv
Tre ord om BU: Samarbeid,
vennskap og swingdans!
Jeg gleder meg til: å ta fatt
på et nytt BU-år hvor jeg
håper å få lært mye om
ledelse, organisering og
samarbeid.
Jeg vil reise: dit et hyggelig reisefølge tar turen! For
meg er nok de som er med vel så viktig som selve
reisemålet, men det finnes jo mange fine plasser.
Jeg kan ikke leve uten: folk jeg setter pris på, og det
jeg finner meningsfylt og drive med.
Jeg brenner for: landbruket! Det er så meningsfylt å
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legge seg om kvelden og vite at dyra har det bra, og
det er noen i fjøset som gleder seg til den påfølgende
morgenen.
Om ti år er jeg: nok bonde i større eller mindre grad
og har forhåpentligvis både barn og kone.
Carl-Henrik Gjelstad (26) fra Botne/Hillestad BU
Tre ord om meg: Blid, engasjert og arbeidsom
Tre ord om BU: Moro, bra
folk og organisjonslære
Jeg gleder meg til: Landsstevne, tevlinger og alt det
sosiale
Jeg vil reise: til Amazonas
Jeg kan ikke leve uten:
Peltorer
Jeg brenner for: Kvalitet på håndverk
Om ti år er jeg: bonde og har mye gjeld - og trives
med det.
Lars Helge Kalmoe (22) fra Sande BU
Tre ord om meg: Blid, hjelpsom og optimist (ikke alltid
like positivt, hehe)
Tre ord om BU: Skaper bra
miljø, en flott utviklingsarena for å pushe grenser
og et flott sted å skape nye
bekjentskap!
Jeg gleder meg til: Hver dag
som kommer
Jeg vil reise: Rundt om i Norge
Jeg kan ikke leve uten: Norskprodusert mat
Jeg brenner for: Sande BU, VBU, NBU, Norges bruk
for bonden, norsk mat og jobben min, det er ikke
noen selvfølge å ha en jobb lenger.
Om ti år er jeg: Fortsatt i live, får jeg håpe! :) Veien
blir til etterhvert som man går!
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Re Bygdeungdomslag på
åpen gård!
Helga 27.- 28. August og helga etter, 3-4 September deltok Re Bu på Åpen gård, med gravemaskinstevling!
Av: Mina Marie Nyhus

Siste helga i August var vi så heldige å få delta på
åpen gård på Brår. Her skulle det tevles i å kjøre gravemaskin! Tevlinga gikk ut på å føre en bolt hengende
fra gravemaskinen, ned i et rør på kortest mulig tid.
Både barn og voksne deltok på tevlinga og det var
jevnt mellom sekundene på hver og en av deltakerne.
Tevlinga ble blant annet en av de mest populære
aktivitetene for de minste og det var ofte lang kø for å
prøve seg i gravemaskinen.
Helga etter var vi også til stede på Åpen gård, denne
gangen på Prestegården i Våle med samme tevlinga.
Også her var engasjementet stort og vi var heldige og
fikk dele ut mengder av premier. På standen vår fikk

vi også satt i gang en natursti for de minste i samarbeid med Vestfolds bondelag. Dette slo også godt an!
Alt i alt er vi veldig fornøyde med engasjementet, den
gode stemninga og oppmerksomheten vi fikk rundt
dette arrangementet! Vi takker alle som var innom
oss, Åpen gård som ønsket oss velkommen, Vestfold
liftutleie, Martin Klevjer for utlån av gravemaskin og
Brødrene Henriksen for frakting av maskina.
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Markedsdag i Svarstad
Lørdag 13. August deltok styret i Lågendalen BU
på markedsdag i sentrum.
Av: Kathrine Skaug

Denne lørdagen ble det arrangert markedsdag i Svarstad, og sentrum ble fylt opp med både store og små.
Lågendalen BU stilte opp med stand og motorsagshow, i tillegg til å delta på flere aktiviteter selv.
Motorsagshow populært hos publikum
På formiddagen holdt vi motorsagshow, hvor det
blant annet ble vist sverdsnu, presisjonskapping og
kvisting. Publikum var svært nysgjerrige, både barn
og eldre og heiet fram de to tevlerne. Med en erfaren
og en som prøvde seg på motorsagtevling for første
gang, ble det utført med glans.
Deltok på flere aktiviteter
Ikke nok med å stille med stand og motorsagshow,
stilte også flere fra Lågendalen BU opp på idrettstafett med Kick treningssenter. Her skulle man utføre
flere artige oppgaver med et enda morsommere
kostyme. Sekkeløp ble også arrangert, hvor BU-medlemmene stakk av med seieren!
Morsom og aktiv dag
Det ble en fin og vellykket dag med stand, motorsagshow og flere aktiviteter. Styret kosa seg og var godt
fornøyde etter endt dag.
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Instahjørnet
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Tagg bildene dine fra arrangement eller
lignende på Instagram! Bruk #vbunytt eller #vestfoldbu, så kanskje ditt bilde kommer med i neste utgave.
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Sommerstevne
17. - 19. Juni arrangerte Stokke og Andebu BU
sommerstevne på Store Dal.
Av: Kathrine Skaug

Sommerferien kom fort i år, og det var igjen tid for
sommerstevne i Vestfold. I løpet av helga var det
godt over hundre bygdeungdom som tok turen innom
Store Dal for å tevle, danse, møte kjente og ukjente.
Stevneplassen ble fylt opp med campingvogner, combicamper og telt!
Rotlaus spilte opp til dans
Fredag ettermiddag og kveld var boenheter på plass,
og det var lagtevling i quiz - før grillene ble fyrt opp.
I ti-tida var det klart for Rotlas til å spille opp til dans.
Med et nytt album ute, ble dansegulvet og festområdet fort fylt opp - da det også var åpen konsert denne
kvelden. Mange fikk prøvd seg på dansegulvet, og
stemningen var på topp til langt på natt.
Tevlingsdag
Lørdag morgen sto
sola og stevnedeltagerne opp til frokost.
Første tevling ut var
spekematanretning,
hvor deltagerne skal
anrette et fat med
diverse spekemat og
pynt de får til rådighet.
Her blir man dømt ut
ifra samarbeid, arbeidsmåte, økonomi
og helhetsinntrykk. Fem spekematfat sto igjen etter
endt tevling - og jammen ble de raskt tomme og.
Spenna Gæærn var neste tevling ut. Her skulle deltagerne blant annet shotte tran, kaste støvel, lage skuespill og gjennom en hinderløype med strømgjerder.
Her fikk deltagerne finne fram kreativiteten, kjenne på
pusten og tøye sine egne grenser. Alle oppgavene ble

godt gjennomført av gruppene, og det var to flinke og
gærne lag som stilte til start.
På dagen ble det for første gang på sommerstevne
arrangert maskinmjølking. Her stilte flere deltagere,
og vinneren hadde flere poeng enn fjorårets Norgesmester.
Badebuss, dans og musikk
Det var flott vær og varme i lufta, så badebuss til nærmeste vann var på sin plass. To traktorer med fulle
hengere kjørte til badeplassen et par kilometer unna,
hvor man fikk kjølt seg ned litt.
Etter en lang dag var det klart for swing og kulturmønstring. Hele syv par stilte til swingtevling og flere opp-
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trådte på kulturmønstringa - både band og solister. I
swingtevlinga skal parene gjennom en rask, en rolig
og en middels dans. Parene blir dømt ut ifra danseglede og samdans, takt og rytme, show og variasjon
og helhetsinntrykk.
Etter endt tevlingsdag var det klart for premieutdeling
med flotte premier til alle med pallplass. Videre var
det trubadur Elling Hem som løftet stemningen til skyene med kjente danse- og allsanglåter! Det ble godt
stemning og dans til langt på natt!
Vellykket helg
Søndag morgen var det felles frokost og takk for år.
Det ble en vellykket helg med godt over hundre stevnedeltagere i skikkelig BU-ånd. Det var god stemning
fra start til slutt! Det er ikke rart vi elsker sommerstevne og BU. Det må være lufta i BU som gjør det!
Vi kan allerede glede oss til Re sitt sommerstevne
neste år!

Resultater
Maskinmelking
1.plass: Johan Severin Horntvedt
2.plass: Espen Henriksen		
3.plass: Ole-Kristian Bruserud		

88 p
70,5 p
69,5 p

Spenna Gæærn
1.plass: Inger-Martha Skjelland, Kristian Lunde,
Harald Jacobsen og Anne-Helene
Sommerstad
2.plass: Taran Leegaard, Ronja Leegaard, Kristian
Nilsson og Tor Fredrik Bjune
Spekematanretning
1.plass: Anne-Merethe Gjelstad, Anna Renathe
Trollsås og Bjørn Olav Elvestad
2.plass: Åse-Marit Jorde, Lars Helge Kalmoe og
Benedikte Didrikson
3.plass: Marte Kråkemo, Espen Henriksen og
Hans Richard Hagen
Swing
1.plass: Inger-Martha Skjelland og Eystein Strand
2.plass: Henriette Lofstad Johnsen og Carl-Henrik
Gjelstad
3.plass: Pål Agnar Tveitan og Ylva Jensen
Quiz
1.plass: Jon Einar Hulleberg, Sigmund Andersson,
Inger-Martha Skjelland og Anne-Helene
Sommerstad
2.plass: Wiggo Kvalbein, Håkon Goa, Benedikte
Didrikson og Åse Marit Jorde
3.plass: Anna Renathe Trollsås, Anne-Merethe
Gjelstad, Lars Oskar Sundby og Bjørn Olav
Elvestad
Kulturmønstring
1.plass Sondre Bamrud
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Kurs i maskinmelking
Før sommeren arrangerte Re BU kurs i maskinmelking.
I våres var det maskinmelkekurs hos Bernt Eliassen i
Vestre Andebu. Kurset ble holdt av Mai-Gunn Horntvedt, som er tidligere melkebonde og rådgiver i Tine.
Kursdeltagerne lærte mye fornuftig, og denne tevlinga
dømmes ut ifra dyrehåndtering, renslighet, effektivitet,
kvalitet og jurhelse.
Det møtte opp flere engasjerte ungdom, som gjorde
det vel så godt på sommerstevne!
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Vestfoldmesterskap
Lørdag 7. Mai ble det arrangert Vestfoldmesterskap i Sande.
Av: Kathrine Skaug

For andre gang ble det arrangert Vestfoldmesterskap
i fylket, og igjen ble det et vellykket arrangement med
mange tevlere og tilskuere!
Blir mer populært å tevle
Mange bygdeungdom fra Vestfold og utenfor tok turen
til Sande for å delta på tevlinger - og ikke minst heie
på de andre som tevlet. I de siste årene har medlemstallet til Vestfold økt betraktelig, og dette har også
ført til at tevlingsinteressen blant bygdeungdommen
har blitt større.
I løpet av dagen ble det tevlet i Stihl-cup, TRT
(Traktor-Redskap-Trygghet), kokkekamp og borddekking. Det var mange deltagere på alle tevlingene, og
kreativiteten og engasjementet til tevlerne skal det
ikke stå på!
Fin vårdag fra morgen til kveld
Det ble en vellykket tevlingsdag i Sande, og alle var
storfornøyde etter endt dag. Både tevlere og tilskuere
koste seg i vårværet, for så varmt har det ikke vært
siden ifjor!
Dagen avsluttet med låvefest, hvor mange tok turen
for å se igjen venner og kjente - og svinge seg på
dansegulvet til trubadur Sondre Bamrud som sørget
for god stemning hele kvelden!
TRT (Traktor-Redskap-Trygghet)
Tevlinga i TRT skal lære deltakerne å kjenne traktorens og andre maskiners utstyr og egenskaper,
slik at en kan utnytte disse best mulig. Deltakerne
skal bli mer allsidige når det gjelder bruk av traktorer og bruk av redskaper. Tevler skal gjennom
ti øvelser som tester hans/hennes behandling av
traktor og utstyr.
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Kokkekamp
Kokkekamp er ei publikumsvennlig tevling med
tomannslag, der måler er å anrette og tilberede en
eller flere matretter. Fokus på tevlingen er hygiene, effektivitet og tilberedning av god og smakfull
mat. Å ha det gøy underveis er veldig viktig! Tema
og hva som skal lages avsløres ved tevlingsstart.

STIHL-cup
STIHL-cup er en publikumsvennlig form for
motorsagtevling. Fire øvelser utføres i ett, og det
er tid, sikkerhet og presisjon som utgjør poengene. Øvelsene tevler skal igjennom er kvisting,
sverdsnu, presisjonskapping mot plate og underog overkapp. Øvelsene gjennomføres fortløpende
uten stopp.

Borddekking
Borddekking er ei individuell tevling, som går ut
på at tevler skal dekke et bord til et gitt tema.
Temaet skal komme frem gjennom menyen, dekketøyet og pynten. Tevlingen har ei tidsramme
satt av arrangør og det skal dekkes til 2, 3 eller 4
personer.
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Resultater
Kokkekamp:
1. Gunn Jorunn Sørum og Pål Agnar Tveitan
2. Benedikte Didrikson og Mathias L. Nordhaug
3. Karina Skjauff og Kathrine Skaug
Borddekking:
1. Inger-Martha Skjelland
2. Line Johannessen
3. Gunn Jorunn Sørum
T-R-T Junior:
1. Kristian Nilsson
2. Anders Holmøy
3. Jon Olav Svartdal
T-R-T Senior:
1. Joachim Røed Hansen
2. Carl-Henrik Gjelstad
3. Pål Agnar Tveitan
Stihl-cup Damer:
1. Elise Røisgård Kirkevold
2. Anne-Helene Sommerstad

Stihl-cup Junior:
1. Espen Nakjem
2. Kristian Nilsson
3. Tor Fredrik Bjune
Stihl-cup Senior:
1. Joachim Røed Hansen
2. Halvor Stavdal
3. Carl-Henrik Gjelstad

VBU ♥ BONDEN
I mai deltok flere ivrige bygdeungdom fra Vestfold
i et prosjekt sammen med Norges Bondelag.
Av: Kathrine Skaug

Tidligere i år arrangerte Norges Bondelag en underskriftskampanje. Her kunne folk skrive “navnet sitt ♥
bonden” for å vise at de støtter landbruket og bygdenorge. Flere tusen skrev under, og i gjengjeld skulle
de få et bilde tilbake hvor teksten var skrevet med alt
fra egg og grønnsaker til ved og høyballer.
Flere bygdeungdom fra Vestfold hjalp til denne dagen
med å skrive flere hundre navn på ulike kreative måter. I tillegg arrangerte Lågendalen BU veteranpløying

denne dagen, noe som falt i smak hos alle! Det ble en
fin dag med grilling, kreativitet og fine folk!
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Traktorøving
Stokke og Andebu BU arrangerte øvelse i tevlingen TRT.
Av: Mathias Lien Nordhaug

For å rekruttere nye tevlere i tevlingsgrenen TraktorRedskap-Trygghet ønsket Stokke og Andebu Bygdeungdomslag å dra i gang en øvingsdag. Øvelsen ble
holdt i Stokke sentrum den 24. April.
For at øvinga skulle bli så lik tevlingen på landsstevne
som mulig fikk vi lånt inn ulike nye demotraktorer
fra forhandlere i distriktet. Dagens fokus var presisjonskjøringsdelen. Derfor satte vi opp ulike poster
hvor det var mulig å øve på blant annet vendegrind,
tilkopling av tungt redksap og frontlaster. I pausen ble
det mulighet for å varme seg pølser på grillen, prat og
deling av tips og triks.
For å få til denne øvingsdagen hadde vi Felleskjøpet
Larvik og Eik Senteret Stokke med på laget. De stilte
velvillige traktorer og utstyr til disposisjon. I løpet av
dagen var det totalt 15 personer, derav 6 jenter, som
fikk prøvd seg bak rattet. For noen var det aller første
gang, og for andre ble det vedlikehold av ferdigheter.
Dagen ble en suksess!
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Matproduksjon på timeplanen
Sosiale medier flommer over av skrekkeksempler på
dyrehold, mange av eksemplene er utenlandske og
samsvarer ikke med forholdene her til lands. Dette
bidrar til misoppfattelser av hvordan matproduksjonen
foregår i Norge.
Færre og færre unge veit hvilke prosesser som ligger
bak det ferdige produktet de finner i butikkhylla. For
å produsere kjøtt og melk i Norge kreves det god
kunnskap om dyrehold, i tillegg til at norsk landbruk
er underlagt et strengt regelverk. Kunnskap og regler
har resultert i at Norge kan skilte med verdens beste
dyrehelse, og det laveste antibiotikaforbruket i verden.

Vestfold Bygdeungdomslag ser viktigheten av å vite
hvor maten kommer fra. Vi er lei av at mannen i gata
har glemt at melka faktisk kommer fra kua. Vi ønsker
å øke kunnskapsnivået hos barn og unge om norsk
landbruk, ved å gi kvalitetssikret informasjon. Skolen
kan bli viktigste arenaen for formidling av denne informasjonen. Ved å innlemme kunnskap om norsk matproduksjon i læreplanen vil vi sikre at dette blir god
allmennkunnskap, samt at de unge forstår verdien av
trygg, norsk matproduksjon.
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Bowling
Sande BU arrangerte bowling for sine medlemmer!
Onsdag 14. September arrangerte Sande BU medlemskveld med bowling på programmet. De reiste til bowlinghallen i Horten.
Det ble en morsom kveld som falt i smak for alle sammen. Styret takker for at så mange møtte opp, og bidro til
en super kveld!
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www.vikenskog.no

Telefon: 908 53 961
www.norgeshus.no

Postboks 500 Sentrum, 3504 Hønefoss, tlf. 32 10 30 00, epost@viken.skog.no

Andvik Maskin AS
Vei- og eiendomsdrift

Rundballpresse
Pølsepakking med ammoniakkbehandling
Brøyting og strøing
Graving
Feiing og vanning
Simon Svanesvei 16, 3175 Ramnes
Telefon: 958 88 447 • E-post: andvmas@online.no

Tlf 33 36 36 36

Enkelt • Rimelig • Vedlikeholdsfritt

FUTURE
RUNDBUEHALLER VESTFOLD DA
3160 Stokke
Tlf. 33 33 51 70
Epost: post@dahlen-sag.no

Lundheimveien 2, 3120 Nøtterøy
Tlf. 915 36 899 • E-post: fadum@online.no

www.futurehaller.no
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Returadresse: Vestfold Bygdeungdomslag, Gjennestadtunet, Hus C, 3160 Stokke
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