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Kære biavlere 

Nu er det blevet vores tur til at åbne for vores kendte aktiviteter i Hammel og Omegns biavlerforening. Det 

gælder ikke mindst aktiviteterne i skolebigården. Efter de seneste meldinger om corona smittetrykket i 

Danmark og de ændringer regeringen nu har meddelt i forhold til forsamlingers størrelse osv. Finder 

Bestyrelsen det fuldt forsvarligt at mødes i skolebigården igen. Dog under iagttagelse af afstand og hånd  

hygiejne. Når vi samles indendøres, kan der maksimalt tillades adgang for 1 person pr.4 m2 gulvareal.  

Skolebigården 

Når vi samles i skolebigården, stiller vi håndsprit og engangshandsker til rådighed. De medlemmer der 

ønsker at deltage mere konkret, i forhold til at gennemgå bifamilierne, skal medbringe  egen redskaber og 

remedier, egen  bidragt og rene handsker. Der anvendes engangshandsker eller gummihandsker. Et 

alternativ kan være at have bidragt og handsker, der kun bruges i skolebigården. 

Det er selvfølgelig muligt at deltage på afstand af bifamilierne og de medlemmer der gennemgår 

bifamilierne. Udbyttet bliver så i højere grad modtagelse af de informationer, der bliver givet og så 

selvfølgelig muligheden for at få svar på stillede spørgsmål. For mange kan en god bisnak med andre 

biavlere også betyde meget i forhold til pasning af egne bier. 

Som meddelt på facebook åbner vi skolebigården på følgende datoer: 

Mandag den 15. juni kl 19. Der skal sættes bitømmere på de familier der skal høstes honning fra. 

Torsdag den 18. juni kl. 16 og kl 18. Vi slynger og presser honning i to hold, så kom enten kl. 16 eller kl. 18. 

på den måde håber vi at vi ikke bliver over 25 i værkstedet af gangen. I modsat fald må vi skiftes til at gå 

udenfor for at drikke en kop kaffe. 

Mandag den 29. juni kl. 19. Det er en almindelig skolebigårdsaften med gennemgang af alle bifamilierne. 

Herefter mødes vi hver 10. dag  torsdag, mandag, torsdag, mandag osv i juli og afgust. Biåret afsluttes med 

en særlig plan for myresyre behandling og indvintring i september. Og som det allersidste 

oxalsyrebehandling i december. 

Begynderkursus i biavl 2020 

Desværre kan vi ikke tilbyde at gennemføre et begynderkursus i biavl på nuværende tidspunkt. En 

væsentlig del af biåret er gået, og det er ikke muligt at gennemføre en egentlig undervisning på afstand. 

Bestyrelsen er helt overbevist om, at i vil få et meget bedre resultat ud af at gennemgå kurset i 2021. Dem 



af jer der så mere eller mindre har fulgt os på forskellig vis her i 2020, vil jo have et endnu bedre  

udgangspunkt for at deltage i 2021. 

Det bestyrelsen lovede jer da vi aflyste begynderkurset 2020 står selvfølgelig fortsat ved magt. For 

fuldstændighedens skyld vil jeg gentage det her: 

   I tilbydes at begynde som et samlet begynderhold i 2021, på samme betingelser som i er tilbudt i år. 

- Vi tilbyder jer at tilmelde jer vores lukkede facebook gruppe, så i kan følge med i foreningens arbejde, 

f.eks ved at følge ”what to do” opslag. 

- Dem af jer der har fået bier tilbydes en mentor, som så vil aftale særlige forholdsregler for, hvordan  i 

får passet jeres bier. Evt. også ved brug af facetime. Fortæl mig hvem der har fået bier? 

- Når det igen bliver muligt at samles, vil vi tilbyde jer at mødes med instruktørerne og måske andre. Evt. 

kan der også blive andet, i kan tilbydes at deltage i. 

Bestyrelsen glæder sig til at møde jer, såvel  begyndere, nye medlemmer og alle de kendte ansigter. 

Pbv 

Poul  


