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Husk verneutstyr!

www.stihl.no

Kompetanse for landbruk og bygder
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VESTFOLD

3072 Sande i Vestfold
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Vestfold 
Landbrukstjenester SA

Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke, 
Tlf. 33 33 51 45 
postmaster@vlt.no

www.vlt.no 

• Landbruksvikarer
• Lærlinger
• Bemanning

Bli helgavløser
Vi søker 
ungdom 
over 15 år.

Ta kontakt

Åshaugveien 94, 3170 Sem • Telefon: 993 53 000 
Telefax: 33 31 60 70 • E-post: bergan@bms.as

Din forhandler av:

• Takrenner • Stigetrinn • Snøfangere 
• Beslag • Taksikring 

• Alt innen utvendig blikkenslagerarbeider
• Vi leverer for selvmontering

Sentralbord: 03158 
post@vestfold.norgesfor.no

Vestfoldmøllene ASFôr og utstyr til alle dyr!
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Lederen har ordet 
Sommaren er vel overstått, men bygdeungdomslaget 
går ikkje inn for landing av den grunn. 

Det har vore ein travel sommar for dei som har farta 
land og strand rundt for å prøve å få med seg alle BU-
arrangementa som har gått føre seg. På landstevnet 
var det godt oppmøte. Heile 2042 bygdeungdommar 
tok turen, 138 av desse frå Vestfold. Det var også fleire 
vestfoldingar som reiste heimat med premiar for gode 
tevlingsresultat.  

Lokalaga har hatt årsmøte, og nye styrer er vald inn. 
Var du få heldig å få ein plass i styret har mest san-
synleg vore på høstkurs for å lære om kva styrevervet 
sitt går ut på, kva det innber å sitta i eit styre og drive 
eit lokallag. Ein annan viktig del av høstkurset, er å bli 
kjent med dei andre som sit i lokallagstyrer rundt om i 
fylket. Også skal det vel nemnast at det som seg hør 
og bør er bankettmiddag i all høgtidleghet også, med 
taler, sangar og god stemning.

Det neste store arrangementet som kjem nå er NBU’s 
Høstarrangement. Det foregår 13.-15. oktober på 
Stange i Hedmark. Dette er ei helg fullspekka med 
tevlingar, konsertar, bankettmiddag og liv og røre med 
deltakarar frå heile landet. Eg håpar du sett av helga 
og tek turen. Det skal i allefall eg. Meir informasjon om 
høstarrangementet finn du på facebook, eller på nett-
sida til Norges bygdeungdomslag. 

Årets aksjonsuke er 27. oktober til 5. november. Dette 
vil bli ei veke med masse aktivitetar, og eit tema for 
årets aksjon, som blei vedtatt på årsmøtet til Norges 
Bygdeungdomslag i sommar. Tema i år er “unge i tra-
fikken”.  Her vil lokalaga vere kreative og arrangere 
aktivitetar relatert til dette, så følg med og bli med.

Eg gledar meg til fortsettelsen med norges største 
vennegjeng. For ein gjeng!!

Me sjåast ☺ 

Jon Olav Svartdal
Fylkesleiar

Utgiver:
Vestfold BU
Gjennestadtunet, hus C, 3160 Stokke

Redaktør:
Mina Marie Nyhus

Nettside:
www.nbu.no/Vestfold

Matriell sendes til:
Mina Marie Nyhus,
redaktor.vestfold@gmail.com 

Opplag: 
465 stk.

Grafisk produksjon:
Print Konsult Andebu AS
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Mopedkurs
Re bygdeungdomslag arrangerte mopedkurs før som-
merstevne.

Av: Mina Marie Nyhus 

Under årets sommerstevne på Skoppum skulle det 
tevles i moped. Dette er en nokså fersk tevling i byg-
deungdomslaget og med det arrangerte Re bygde-
ungdomslag mopedkurs tirsdag 6. juni i skolegården 
på Revetal ungdomsskole. 

Her møtte det opp mellom 10-15 engasjerte deltakere 
som ble kurset i teknikk og praktiske øvelser med 

moped. Det eneste utstyret som trengtes var moped, 
hjelm, en planke og noen kjegler. 

Deltakerne skulle gjennom flere øvelser som også 
var å se på sommerstevne. Blant det var det å kjøre 
mopeden over en vippeplanke. Deretter øvde de 
på å ta en u-sving, kjøre slalåm og kjøre mopeden i 
et åttetall. Alle øvelsene krever balanse, teknikk og 
nøyaktighet. I tillegg til praktiske øvelser, skal de alle 
gjennom en teoridel under mopedtevlinga, så dette 
ble det også øvd på. En lærerik kveld der deltakerne 
fikk ta med seg gode erfaringer med til sommerstev-
ne. 

Hegdahl Skog AS
E-post: post@hegdahlskog.no
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Styreavslutning i Lågendalen
Av: Henriette Lofstad Johnsen

24.juni hadde Lågendalen Bygdeungdomslag styre-
avslutning i Stolpehuset på Sjulstad i Lardal. Her ble 
styrets siste styremøte avholdt med påfølgende av-
slutningsfest med inviterte. I forbindelse med styreav-
slutningen var også Lågendalsstyret på Gokartbanen 
i Andebu og hadde en fartsfylt avslutning. 
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Sommerstevne 2017
Helga 16-18 juni var det duket for Vestfold bygdeung-
domslags sommerstevne. Denne gangen var det Re 
bygdeungdomslag som stod for en av sommerens store 
opplevelser, og det hele fant sted på Stenbjørnrød gård 
på Skoppum.

Av: Mina Marie Nyhus 

E76 spilte det hele i gang
Med stevneplassen fylt opp med campingvogner, telt, 
busser og combicamper brakte fredagen løs med lag-
tevling i quiz-etterfulgt av konsert med selveste E76. 
Bandet med den gule bandbussen spilte opp til dans 
og god stemning blant spente bygdeungdommer som 
hadde en solrik helg i vente. 

Tevlinger av flere slag 
Lørdagen var den store tevlingsdagen, og været var 
som bestilt. Første tevling ut var blomsterdekorering. 
Blomsterdekorering er en individuell tevling som går 
ut på at tevleren skal lage en oppsats eller en bukett 
ut i fra et tema som er gitt fra arrangøren på forhånd. 
Temaet denne gangen var «Vilt og vakkert». Seks 
flotte dekoreringer stod igjen etter endt tevling. Andre 
tevling ut var spenna gæærn. Her skulle deltakerne 
gjøre alt fra å ta et kreativt bilde, spise popcorn gjen-
nom et sugerør til å samle flest mulig inn i en bil. 
Engasjement her var det ingenting å si på, og alle 
de seks gærne og flinke lagene kom helskinnet ut av 
tevlingen. Etter et raskt bad i sommersola, ble det for 
første gang på sommerstevne holdt mopedtevling. 
Deltakerne ble her testet i ulike kjøreøvelser og teori. 
En kjempe artig tevling der deltakerne fikk prøve seg 
både på balanse, kjøreferdigheter og sikkerhet. 

Musikk og danseglede 
Etter en dag med mye tevlinger og aktiviteter ble 
dagen avsluttet med swing og kulturmønstring. Under 

swingtevlinga var det hele ni par som stilte til start. 
Her skal deltakerne gjennom en middels, sakte og en 
rask dans, og de blir dømt ut ifra takt, rytme, sam-
dans, variasjon og ikke minst danseglede! Og danse-
glede var det også å se under kulturmønstringa. Tre 
innslag opptrådte. Etter at Stokke og Andebu bygde-
ungdomslag hadde utfordra Re bu til kulturmønstring-
duell under årets årsmøte, kunne ikke Re bu gjøre 
annet enn å levere like bra musikk som Jon Olav and 
the travelling spelemanns og trekkspillduoen, Stian 
Helgeland og Magnus Rød som gikk under navnet 
Backlæsh. Konkurransen var tøff, men det var til slutt 
Re-bandet som stakk av med pokalen. 
Etter en lang dag med tevlinger var det klart for pre-
mieutdeling med flotte premier til alle med pallplass. 
Sommerstevnekomiteen ble også takket for nok et 
svært vellykket sommerstevne og gir med det stafett-
pinnen videre til Botne og Hillestad som arrangerer 
sommerstevne i 2018. Kvelden ble avsluttet med 
musikk av Wrong dirrection som løftet stemninga med 
kjente danse- og allsanglåter før bygdeungdommen 
vendte snuten hjem. 
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Spenna gææern. Moped.

Blomsterdekorering.Quiz.
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Quiz
1.plass Lars Helge Kalmoe, Line Johannessen, Elisabeth Bakken og Rene Myhren
2.plass Harald Jacobsen, Magnus Rød, Petter Tobias Bettum og Ronja Leegaard
3.plass Anne-Helene Sommerstad, Sigmund Andersson, Elise Røisgård Kirkevold og
 Inga Horntvedt Thorsen

Blomsterdekorering
1.plass Tonje Skaug
2.plass Anne-Helene Sommerstad Bruserud
3.plass Anne Merethe Gjelstad

Spenna Gæærn
1.plass Sondre Sperre, Aleksander Skjauff, Johan Severin Horntvedt, Ole Kristian Bruserud og 
 Christian Apeness
2.plass Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Harald Jacobsen, Kristian Lunde og 
 Inger-Martha Skjelland
3.plass Mathias Kjølstad, Nils Kalager, Ole K. Johansson, Eirik Johannes Hjelmtvedt, 
 Georg Enerhaugen og Jon Eivind Lie

Moped
1.plass Lars Oskar Hasle Sundby
2.plass Benedikte Didrikson
3.plass Vegard Tangvald

Swing, senior
1.plass Ole Kristian Bruserud og Anne-Helene Sommerstad Bruserud
2.plass Carl-Henrik Gjelstad og Henriette Lofstad Johnsen
3.plass Ylva Jensen og Vegard Tangvald

Swing, junior
1.plass Tor Fredrik Bjune og Ida Kristine Myhre
2.plass Jørgen Bonden og Martine Lærum Olsen
   

Kulturmønstring
1.plass Anders Holmøy, Ruben Haugerød, Vegard Andre Skaug og Ole Kristian Bruserud
2.plass Stian Helgeland og Magnus Rød
3.plass Øyvind Trollsås, Harald Jacobsen, Jon Olav Svartdal, Jeanette Buar Dahl, 
 Taran Leegaard, Ronja Leegaard, Ylva Leegaard, Magnus Rød

TEVLINGSRESULTATER SOMMERSTEVNE 2017

Swing. Kulturmønstring.
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Opptog for norsk landbruk
Tirsdag 23. mai reiste Vestfold bygdeungdomslag og 
Vestfold bondelag inn til Oslo for å være med på opptog 
for norsk landbruk etter brudd i jordbruksforhandlin-
gene.

Av: Mina Marie Nyhus 

I regi av Vestfold bondelag ble det satt opp busser 
rundt i hele fylket som skulle frakte oss til hoved-
staden. Bønder, bygdeungdommer og andre enga-
sjerte hadde møtt opp for å gi landbruket en stemme 
denne dagen. Ved ankomst i Oslo, samlet vi oss ved 
Landbrukets hus, der det ble det holdt appeller, spilt 
musikk fra blant annet Ni liv, og danset swing i solfylt 
vær. Før avmarsj ble vi tildelt det vi måtte trenge 
av t-skjorter, plakater og bannere som skulle vises i 
gatene. 

Norsk mat, ja takk! 
Så var vi alle klare for demonstrasjon. Bak bannerne 
med Norges bygdeungdomslag gikk vi gjennom store 
deler av Oslos gater, og hadde god støtte fra publi-
kum som heiet med. «Norsk mat, ja takk», «Hvem 
lager maten din, det gjør vi!». Fremme ved Stortinget 
var det musikk og program ved Aasmund Nordstoga 

der blant annet Landbruks- og matminister Jon Georg 
Dale og leder i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes 
holdt appell.  
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Medlemsstafett!

Hvem er du? Jon Eivind Lie, 19 år fra Re

Hva studerer du/jobber du med? Lærling hos 
Arnadal anlegg 

Hvor lenge har du vært medlem i NBU? Jeg 
har vært medlem i NBU i 3 år

Hva er det beste med å være medlem i NBU? 
Det må være at det er så bra miljø, mye fester, 
tevlinger og bare moro 

Hvis du skal beskrive NBU med tre ord – 
hvilke vil du bruke? Moro, fester og tevlinger. 

Spørsmål fra forrige runde: Når skal du lære 
deg å danse? Jeg har nå hørt jeg er ganske 
flink til å danse jeg da. 

Hvem ønsker du å utfordre til neste medlems-
stafett og hvilke spørsmål vil du stille vedkom-
mende? Jeg vil spørre Georg Enerhaugen: 
Når skal du på nachspiel? 

«Derfor brøyt vi med årets jordbruksforhandlin-
ger»
Alt i alt var dette en vellykket dag der vi fikk være 
med på å vise vår støtte til norsk landbruk i felleskap 
med andre engasjerte. Dette hadde Bondelaget å si 
om saken: 
«De viktigste ressursene i norsk landbruk er matjorda 
og menneskene som driver den. Norges Bondelag 
jobber for at vi skal fortsette å ha et landbruk med 
gårder av ulik størrelse over hele landet. At norske 
bønder fortsatt skal kunne produsere trygg kvalitets-
mat til norske forbrukere, holde landskapet åpent, 
landet levende og 90.000 i arbeid, både i dag og i 
framtida.
Regjeringa viste ingen vilje til å satse på dette land-
bruket i årets jordbruksoppgjør. Derfor brøyt vi med 
årets jordbruksforhandlinger». 
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Instahjørnet
Tagg bildene dine fra arrangement eller lignende på Instagram! Bruk 
#vbunytt eller #vestfoldbu, så kanskje ditt bilde kommer med i neste ut-
gave.

#vestfoldbu
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Årsmøte i NBU
17. og 18. juli ble det holdt årsmøte i Norges Bygdeung-
domslag. Vestfold stilte med elleve engasjerte bygde-
ungdom.

Av: Kathrine Skaug

I slutten av uke 28 dro tyve Vestfoldinger til Lilleham-
mer. De to neste dagene var det nemlig tid for års-
møte i Norges Bygdeungdomslag, samt at leieren til 
årets Landsstevne måtte gjøres klar.

Mandag 17. og tirsdag 18. ble årsmøte holdt, hvor 
vi blant annet vedtok budsjett, regnskap, fremtidige 
prosjekter og arbeidsplan. Et nytt sentralstyre, som 
skal lede organisasjonen ble også stemt frem. Flere 
Vestfoldinger var å se på talerstolen, med gode og 
engasjerende innspill.

Tevlingsprisen til Stokke og Andebu BU
Under årsmøtet ble det også utdelt flere priser, hvor 
Vestfold hevde seg. Stokke og Andebu Bygdeung-
domslag mottok tevlingsprisen til NBU. Prisen går til 
et lokallag som har utmerket seg innen tevling - både 
innen nye tevlinger, å holde på tradisjoner og tilby 
tevlingskurs til medlemmer.

Vestfold mottok NBU-klubba
Vestfold Bygdeungdomslag fikk også utdelt NBU-
klubba, som går til det fylket som har utmerket seg 
organisatorisk. Her trekker blant annet høstkurs, 
verving, styremøter og engasjement opp.

Med årsmøte, må det selvsagt også holdes bankett. 
Med bunad og dress på, dro vi like utenfor Jørstad-

moen - til barndomshjemmet til Bjørnstjerne Bjørnson. 
Her ble det servert nydelig middag, med påfølgende 
taler, sang og polonese.

Vi takker NBU for et fint årsmøte!
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Landsstevne 2017
Godt over 100 Vestfoldinger hadde denne uken satt 
kursen mot Oppland, alle klare for en uke med tevlin-
ger, konserter, bading og aktiviteter med Norges beste 
vennegjeng!

Av: Mina Marie Nyhus 

Landsstevne er NBU sitt årlige og største arrange-
ment. I år var det hele 2600 bygdeungdommer fra 
hele landet som samlet seg på Jørstadmoen i Opp-
land 18-23 juli for en uke fylt med aktiviteter og moro! 
Allerede fra tirsdagen av strømmet det inn camping-
vogner, busser og telt ifra alle mulige kroker i landet. 
Østafjells hadde rigget seg til mellom Rogaland og 
Hordaland med et miljøtorg formet som ei sjørøver-
skute. 

Miljøtorget
Sammen med Telemark og Buskerud hadde nemlig 
Østafjells satt sammen et flott og kreativt miljøtorg 
som var selve samlingsplassen under landsstevnet. 
Under stevne ble det rigget til to supre temakvelder 
som skapte topp stemning og flere bekjentskaper på 
tvers av de tre fylkene. 

Ja, vi elsker! 
Onsdag var temaet, typisk norsk, og hva er vel bedre 
enn å ha 17-mai tema denne kvelden? Ikledd rus-

sebukse, kjole, mariusgenser eller lusekofte gjorde 
vi oss klare til 17 mai aktiviteter. Deriblant var det 
potetløp, søplesekkløp og kasting på blikkbokser, - og 
engasjement var det ingenting å si på! Kvelden toppet 
seg da vi gikk i 17 mai tog rundt hele landsstevne 
med bannere og trommer av ytterste klasse. Vi gikk 
i gjennom leiren og endte ferden på premieutdelinga 
der publikumet heiet oss frem og sang med på nasjo-
nalsangen, dette kan vi med hånda på hjertet si at det 
ble gåsehudtilstander av! Resten av kvelden koste vi 
oss med Byting og Staut på scenen, som spilte opp til 
swing og allsang blant bygdeungdommen. 



14

VBU-NYTT



15

VBU-NYTT

Pallplasseringer Vestfold

I motorsag, lag junior tok Ole K Johansson, Ida 
Kristine Myhre og Nils Kalager 2.plass! 

I motorsag, lag senior tok Anne-Helene Som-
merstad Bruserud, Carl-Henrik Gjelstad og 
Anders Farnes 1.plass.På 3.plass kom Espen 
Henriksen, Elise Røisgård Kirkevoll og Joachim 
Røed Hansen!

Det var også nordisk mesterskap i motorsag, 
hvor Anne-Helene Sommerstad Bruserud tok 
2.plass i dameklassen!

Hiv o hoy!
Torsdag var det tid for ny 
temakveld. Denne gangen 
var temaet sjørøver, her var 
det bare å finne frem noen 
slitne skjorter, male ansik-
tet og sette sjørøverlappen 
over øyet for så å gjøre seg 
klar til en ekte Sabeltannfest. Med dødningshodeflagg 
i flaggstanga og et miljøtorg formet som en sjørøver-
skute var det eneste som manglet, en skikkelig skat-
tejakt. Med Sigmund Andersson som kaptein, ledet 
han sjørøverflokken frem til nøkkelen som åpnet ei 
skattekiste full av gull og lotterier! Utover kvelden gikk 
vi på tokt rundt i leirene og sendte bygdeungdommer 
på kryss og tvers av leirplassen til å gå planken. Sjø-
røverne tok så ferden videre til konsert med Baksia 
og Staysmann og Lazz. Nok en kveld med topp stem-
ning! 

Tevlinger og aktiviteter for enhver smak 
Gjennom hele landsstevne var det tevlinger og aktivi-
teter til hver dag. Vestfold stilte mannsterke og deltok 
i flere tevlinger. Noen førte til og med til pallplass! 
Onsdag startet tevlinger og aktiviteter for fullt med 
blant annet Gjensidige-cup, fotball, eksteriørbedøm-
ming av hest, quiz og NM i spekematanretning der 
flere Vestfoldinger stilte opp. Resten av uka var det 
også tevlinger med alt fra spenna gæærn og volley-
ball til kokkekamp, TRT og tevlinger med motorsag. 
Her stilte Vestfold svært sterke. Dette kan du se på 
bildene under som viser våre plasseringer på pallen. 
Utover uka var det også flere aktiviteter en kunne 
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være med på. Med alt fra gårdsbesøk og ølsmaking til 
campinngstolbingo og hjulbob, var det ikke en dag en 
hadde tid til å kjede seg. Utover hele uka kunne vi se 
gradestokken godt over 20 grader, og med det var det 
også mange som kastet seg uti elva som var ca. 10 
minutters gåavstand. 

STIHL-Cup: 1.plass til Anne-Helene Sommerstad Bru-
serud og 3.plass til Elise Røisgård Kirkevold.

STIHL- Cup: 1.plass til Anders Farnes i senior

Konsertene 
Fra tirsdag til lørdag var det live musikk for enhver 
smak. Under åpningen av landsstevne på tirsdagen, 
var det Bergen Ompaband og Lakmeis som spilte det 
hele i gang. Onsdag var det ingen ringere enn Byting 
og Staut som lagde liv under typisk norsk temaet. 
Torsdag spilte Baksia og Staysmann og Lazz opp til 
allsang, og på fredag var det selveste Hjulkalender 
bandet, Vazzelina som lagde «musikk tel arbe»! En 
flott uke med masse bra musikk, ble avsluttet med 
Jaa9 og Onklp på lørdagskvelden.  
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Nye lokallagsstyrer
August måneden er forbi og alle våre 5 lokallagsstyrer har denne måneden hatt årsmøter der de har 
valgt nytt styre for 2017/2018. Vi gratulerer alle med sine verv og ser frem til et år med mange spennen-
de aktiviteter og arrangementer!  

Botne Og Hillestad bygdeungdomslag

Fra venstre: Martin Haugerud (styremedlem), Joakim 
Vestskogen (styremedlem), Juliane Skatrud (Leder), 
Andreas Brekke (nestleder), Gard Gustavsen (Tev-
lingsleder). Ikke tilstede; Michelle Bjerkehagen (Kas-
serer) og Jacqueline Krogerreclenfort (Infoleder).

Sande bygdeungdomslag 

Bak fra venstre: Martin Djupdal Weum (Styre-
medlem), Lars Helge Kalmoe (Leder), Håvard 
Bække(Styremedlem). Midten fra venstre: Mari Ska-
trud (Vara), Elisabeth Bakken (nestleder), Susanne 
Hansen (Infoleder) Foran fra venstre: Line Johannes-
sen (sekretær), Anniken Kalmoe (Vara) Ikke tilstede: 
Johanne Lærum Espeseth (tevlingsleder) og Nina 
Thomassen (Kulturleder). 

Re bygdeungdomslag 

Bak fra venstre: Ruben Haugerød (Kulturleder), Ole 
Kristian Johanson (tevlingsleder), Georg Enerhaugen 
(Vara), Kristian Brundtland (Kasserer) 
Foran fra venstre: Stine Revaa (styremedlem), Maren 
Kirstine Andvik (infoleder), Tor Fredrik Bjune (leder), 
Ingvild Skjauff (nestleder), Sanne Jensen (styremed-
lem). 

Stokke og Andebu bygdeungdomslag 

Fra venstre: Harald Jacobsen (styremedlem), Mag-
nus Rød (kulturleder), Ole-Gunnar Rød (1 vara), 
Ole Jørgen Rød (styremedlem), Jenny Gjelstad 
(Kasserer),Jeanette Buar Dahl (leder) og Benedikte 
Didrikson (infoleder). 
Ikke tilstede: Taran Leegaard (nestleder), Ronja 
Leegaard (tevlingsleder) og Petter Tobias Bettum (2. 
Vara). 
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Lågendalen Bygdeungdomslag

Fra venstre: Jon Erik Roso (Tevlingsleder), Åste Vaaden (Kasserer), Tonje Skaug (Leder), Jørgen Vaaden (Sty-
remedlem), Håkon André Landsverk (Styremedlem) og Sindre Ragnhildrød (Styremedlem). 
Ikke tilstede: Kristina Kråkemo (Nestleder), Dagny Eline Hagen (Infoleder) og Sindre Sjulstad (Kulturleder). 

Padle-in kino med Re BU
Fredag 5. mai arrangerte Re bygdeungdomslag padle-in 
kino på Langevann i solfylt vær!

Av: Mina Marie Nyhus

Med gradestokken på nærmere 20 grader og steken-
de sol, var Re bygdeungdomslag klare for padle-in 
kino! Om du ikke vet hva dette innebærer så handlet 
dette om at en skulle padle kano og avslutte padletu-
ren med kino direkte fra vannet.  
Nærmere 25 bygdeungdommer i alle aldere var 
innom i løpet av kvelden. Disse kom fra alle mulige 
kanter i Vestfold og de gledet seg til dette noe nye og 
spennende arrangementet. Den store kvelden startet 
med grilling på Langevannsstranda der vi koste oss 
med grillmat og gode venner før vi hoppet ut i kano-
ene. 2-3 stykker delte kano og før filmen startet fikk 
vi alle padle en god runde rundt vannet. Da vi kom 
tilbake på stranda var det rigget i stand anlegg med 
bygdemusikk i bakgrunnen, og i tillegg et lerret som vi 
kunne se filmen fra. Da klokken hadde passert 21.30 
var det blitt mørkt nok til at vi kunne se film, og filmen 
som ble vist var ingen ringere enn Pirates of the 
caribeen. En skikkelig sjørøverfilm der det også midt 
under filmen dukket opp en sjørøver på brygga. 
Alt i alt var det en super fin kveld med fantastisk vær, 
film og i godt lag med bygdevenner! 
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Østafjellscup
19. august ble det for andre gang i historien arrangert 
Østafjellscup, i år i Vestfold og Svarstad.

Av: Kathrine Skaug

I år var det igjen tid for å samle fylkene i Østafjells: 
Buskerud, Telemark og Vestfold til tevlinger, bankett 
og sosialt.

Motorsag etter NM-reglementet
Tevlingene var i gang allerede fra ni om morge-
nen. Dagen startet med motorsag, som følger NM-
reglementet som arrangeres allerede om noen uker. 
Øvelsene tevlerne må gjennom er kvisting, felling, 
over- og underkapp, sverdsnu og presisjonskapping. 
Tevlinga går på tid, presisjon og sikkerhet.

Vill villmark
Neste tevling ut var vill villmark, som for første gang 
ble arrangert på NBUs Landsstevne for to år siden. 
Her skulle tevlerne først gjennom en førstehjelpstest. 
Resten av postene besto av pil- og bueskyting, sette 
opp telt og ****. Selv om det er første gang tevlinga 
har blitt arrangert i Vestfold, deltok elleve flinke byg-
deungdom.

Bløtkake, frukt og grønt
Neste tevling ut var bløtkakepynting. Her får tevlerne 
utdelt hver sin kakebunn, som skal dekoreres med 
ønsket smaker. Tevlerne blir blant annet dømt etter 
smak, kreativitet, arbeidsmåte, hygiene og helhets-
inntrykk. Hele seksten kaker sto ferdig pyntet etter 
tevlingsslutt. 

Med frukt og grønt i fokus, var neste tevling ut fem 
om dagen. Dette er ei lagtevling, hvor tre stykker skal 

anrette et fat med frukt og grønnsaker de har tilgjen-
gelig. Tevlinga dømmes etter kreativitet, samarbeid, 
arbeidsmåte og helhetsinntrykk. I tillegg skal det 
lages dip som passer til. Syv kreative fat sto ferdig 
etter tevlinga.

Vandrepokalen til Vestfold
Siste tevling ut denne lørdagen var tautrekking. Her 
konkurrerte tre av hvert kjønn på lag, og vinnerlaget 
fikk med seg selveste vandrepokalen hjem. I år igjen 
gikk pokalen til Vestfold, med sterke bygdeungdom i 
trekkekonkurransen.

Dagen avsluttet med premieutdeling, hvor de flinkeste 
tevlerne fikk med seg flotte premier hjem. Videre var 
det tid for bankettmiddag, hvor roastbiff, salat og flø-
tegratinerte poteter sto på menyen. Med fulgte taler, 
sang og god stemning - og ikke minst fikk vi smake 
på noen av bløtkakene til dessert.
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Motorsag - senior
1.plass Anders Farnes Vestfold
2.plass Joachim Røed Hansen Vestfold
3.plass Halvor Stavdal Telemark

Motorsag - junior
1.plass Ole Kristian Johansson Vestfold
2.plass Jon Eivind Lie Vestfold
3.plass Kristian Nilsson Vestfold

Motorsag - damer
1.plass Anne-Helene Sommerstad Bruserud Vestfold
2.plass Trude Sletten Østfold
3.plass Dagny Eline Hagen Vestfold

Vill villmark
1.plass Sigmund Andersson Buskerud
2.plass Joachim Røed Hansen Vestfold
3.plass Anne-Helene Sommerstad Bruserud Vestfold

Bløtkakepynting
1.plass Margrethe Espen Oppland
2.plass Sigmund Andersson Buskerud
3.plass Tonje Skaug Vestfold

Fem om dagen
1.plass Aleksander Skjauff, Ingvild Skjauff og Susanne Skjauff Braseth Vestfold
2.plass Kjersti Emilie Hagen, Tonje Skaug og Stian Helgeland Vestfold
3.plass Inga Borge, Inga Steenberg og Olve Grøterud Buskerud

TEVLINGSRESULTATER ØSTAFJELLSCUP
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Åpen gård i Holmestrand
Botne og Hillestad Bygdeungdomslag stilte på Åpen 
Gård på Øde Solberg gård i Holmestrand.

Av: Jacqueline Krögerreclenfort

Søndag 27.august var vi i Botne og Hillestad Byg-
deungdomslag på Åpen Gård på Øde Solberg gård i 
Holmestrand. Her stilte vi opp med stand, i tillegg til å 
skjære ut stoler med motorsag. Motorsagshowet ble 
populært blant både store og små.

De som ville kunne få med en stol med initialene sine 
hjem også. Dagen var både vellykket og vi sier stor 
takk for oss!

Vi takker lokallagsstyrene, tevlere, dommere, vakter og publikum for en flott og vellykket dag. Vi gleder oss til å 
besøke Telemark neste år!
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Bondebryllup i Sande
Lørdag 26. august stilte Sande bygdeungdomslag opp 
på bondebryllup og høstmarked i Sande!

Av: Susanne Hansen 

Vi i Sande bygdeungdomslag fikk for noen måneders 
tid siden spørsmål fra bygdekvinnelaget om å hjelpe 
til i et bondebryllup siste helga i august. Her fikk vi 
ansvar for å sperre vei, lage brudebukett og portal. 
Vi skaffet også mjød til brudens skål og fikk over-
rekke den etter vielsen. Brudeparet var også med på 
swingkurs som Sande bu arrangerte tidligere denne 
våren. Noen av medlemmene våre var med og spilte 
musikk og stilte samtidig opp med hest og vogn til 
blomsterpikene. Brudeparet fikk dekket alt av blom-
ster, vielse, fotograf og fikk tilbud om å være med på 
bondeheimen. 

Det var en fin dag som endte med at det flotte brude-
paret ga hverandre sitt ja, og de ble smidd i himens 
lenke. Vi gratulerer! 

Lågendalen BU på åpen gård
Av: Dagny Eline Hagen

Søndag 20. august stilte Lågendalen BU med stand 
på åpen gård, sammen med Lardal Bondelag.
Mange hyggelige mennesker stakk innom standen vår 
for en prat i løpet av dagen, der vi også 
arrangerte motorsagshow utpå dagen, noe som falt i 
smak for både små og store.
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