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Hej biavlere
Nu er der ved at komme forår i luften og bierne er begyndt at summe. Det er en god ide at få lettet 
på låget til familierne. Hvis de ikke har foder nok, så skal de have enten flydende sukkerfoder eller 
et par kg apifonda. 

Foreningen har fået flere nye medlemmer og lægger op til en mere aktiv sæson end de seneste år. 
Men husk, at aktiviteterne afhænger af, om der er nogen, der vil være med. Hvis du mangler noget 
på programmet og især, hvis du har lyst til selv at sætte noget i gang, så grib fat i en fra bestyrelsen. 

Der bliver mulighed for at afprøve dronningeavl i praksis og lære, hvordan man opformere nye 
bifamilier. Desuden åbner et de nye medlemmer sin bigård og fortæller om sin start som biavler. 
Her kan deltagerne desuden få demonstreret varraobekæmpelse. Sidst i nyhedsbrevet er referatet for
generalforsamlingen i januar.
Vi har vedlagt 2006-katalog fra Poul Erik Sørensen i Hårby. Han har til gengæld betalt portoen.

Husk at du kan følge aktiviteterne, finde bestyrelsens adresser og meget mere på foreningens 
hjemmeside www.biavl.dk/hammel.

Hvem vil passe bier på Klintholm
Formanden har masser af bierne selv, så han er lidt træt af jobbet som med at passe bierne på 
Klintholm. Kontakt ham, hvis du har lyst til at se til et par ekstra stader eller måske bare er indstillet
på at tage over nogle gange i løbet af sæsonen.

Nye biavlere på kursus 
Igen i år er foreningen medarrangør af begynderkursus i Silkeborg. Her får 17 nye biavlere en 
grundig gennemgang af kunsten at holde bier og få dem til at levere god dansk honning. Det er 
Rasmus Rasmussen fra Haurum, der underviser på kurset.
Kender du andre, der interesseret i at få en stikken hobby, så tag dem med til et af foreningens 
arrangementer.

Dronningeavl
På generalforsamlingen havde flere lyst til at prøve kræfter med dronningeavl. De er gået sammen i 
en lille gruppe, som vil eksperimentere med at lave egne dronninger. Alle interesserede er velkomne
til at være med. 
Dronningeavls-gruppen starter med en introduktions-aften hos Flemming Thorsen. Han er selv 
erfaren dronningeavler og vil den aften fortælle og demonstrere i praksis, hvordan man snyder 
bierne til at lave så mange dronninger, at man udover honning kan høste dronninger.
Interesserede kan høre mere og tilmelde sig gruppe ved at kontakte Torben (86 96 16 88) fra 
bestyrelsen. Det gælder også, hvis man vil deltage i mødet hos Flemming Thorsen den 1. juni 

Lav dine egne bifamilier
Flere er interesseret i at lære kunsten at opformere bifamilier. Her kan nye biavlere også være med 
til at lave deres egne familier. Håbet er, at en gruppe medlemmer vil stå for arbejdet med 
opformeringen. Deltagerne skal være indstillet på, at der skal arbejdes med bierne hver tiende dag. 
Alle behøves ikke at være med hver gang, men det er vigtigt, at mindst en ansvarlig ser der hver af 
de syv aftner. Projektet starter den 15. maj. Foreningen sørger for det nødvendige udstyr. 

Prisen for familierne bliver lig med omkostningerne. Nye biavlere, der er blevet medlem af 
foreningen har førsteret på at få en af familierne. 
Projektet kan gennemføres med på Klintholm, men hvis der skal produceres mange familier kan det 



være hensigtsmæssigt at placere det et andet sted.
Interesserede skal kontakte Torsten Sandorff på 86 96 14 19. Du skal senest kontakte ham 1. maj, 
hvis du vil være med.


