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Ny ramme til pressevoks 

FAQ på hjemmesiden 

Den nye voksklub-erklæring 

Cours Royale 

Store høstdag 

Se en dampvokssmelter i funktion 

HOBF er ejer af en dampvoks-

smelter. Kom og se, hvordan en 

dampvokssmelter fungerer hos 

Peter Sjøgren Peter Sjøgren, Tegl-

gården 5, i Hillerød. 

(Parker bilen inden viadukten). 

* 

Søndag den 27. august kl. 10:00 

Årets store begivenhed er honning-
høst i Skolebigården. Det er her, vi 
skal se, hvad vi har fået ud af årets 
anstrengelser, og her alle unge som 
gamle biavlere kan være med og 
lære kunsten af tage honning fra 
og fodre på den rigtige måde. 
 

Årets høstdag i Skolebigården ligger 
i år i weekenden den 12.-13. august. 
Vi tager honning fra bistaderne i to 
omgange. Første gang er lørdag mor-
gen og anden gang er søndag mor-
gen.  

Dernæst går vi i gang med at slynge 
og presse årets høst. Se skema. 

Som de tidligere år stiller Hørsholm 
skole skolekøkkenet til rådighed for 
os som slynge- og presserum.  

Årets kursister 

Vi indbyder naturligvis årets kursi-
ster på begynderkursus til at være 

med. Det passer med, at de har haft 
en sidste kursusgang tirsdag den 8. 
august. Det er her instruktørerne for-
tæller alt det, man skal vide om ind-
vintring, brug af bitømmer, fratag-
ning af honning, slyngning, presning 
osv. I Skolebigården og i skolekøk-
kenet er der mulighed for at se det i 
praksis.  

De erfarne viser hvordan 

Skolebigårdsmestrene fører an ved 
honninghøst, og de får assistance af 
de af instruktørerne på begynderkur-
sus, der har mulighed for at være 
med. Derudover håber vi på, at erfar-
ne biavlere melder sig på banen og  

hjælper til bå-
de i Skolebi-
gården og i 
skolekøkkenet.  

Vi fodrer med 
madpakker 

For at gøre det 
enkelt, de da-
ge, hvor vi ta-
ger honning 
fra, fodrer vi i 
første omgang 

med 2,5 kg Apifonda-madpakker. Så 
er der ikke bifamilier, der står uden 
mad. På den møåde giver vi os selv 
en frist på en uge eller to til myresy-
rebehandlingen er overstået.  

Vi sætter bitømmere på de fleste fa-
milier i dagene op til høst. 

Dag Lørdag  

12. august 

Søndag  

13. august 

Søndag  

13. august 

Søndag  

13. august 

Tid Kl. 7 - 9 Kl. 7 - 9 Kl.  8 - 12 Kl. 11 - 14 

Sted  Skole- 

bigården 

Skole- 

bigården 

Hørsholm 

skole 

Hørsholm 

skole 

Opgave Fratagning af 

honningtav-

ler 

Fratagning 

af  honning-

tavler 

Klargøring-

Slyngning 

presning 

Slyngning, 

presning, 

rengøring 

Så er vi der igen: Høsten står for 
døren, og sæsonen nærmer sig sin 
afslutning.  

Traditionen tro høster vi det meste 
af skolebigårdens honnings her 
sidst på sæsonen. I år bliver det i 
weekenden den 12.-13. august.  
Kom og vær med! 

Kom og vær med, hvis du savner 
lidt staldtricks, når det gælder hon-
ning-fratagning. Bierne skulle 
helst ikke opdage, at vi løber med 
honningen.  

Vi slynger og presser i skolekøk-
kenet på Hørsholm skole. Kom og 
se vores nye motorslynge i aktion, 
og kom og se det sidste nye inden 
for honningpresning.  

Alle årets kursister er naturligvis 
selvskrevne til at være med over-
alt.  

Med høst følger indsamling af 
voks til omsmeltning. Her glæder 
man sig i voksklubben over, at der 
er blevet taget pænt  imod kravet 
om en ny vokskluberklæring. De 
fleste har indsendt eller afleveret 
en ny erklæring og vil stå klar til at 
aflevere sække den 6. september.  

   

 

 



Hørsholm og Omegns Biavlerforening   
  

Formand:  Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted 

Kyst,  tlf.: 45 57 16 59  olemichjensen@gmail.com 

Kasserer: Mogens Snog, Gormsvej 8, 2960 Rungsted Kyst. 

31764588.   mogens.snog@gmail.com -  

Bank: 1329 0290 051747.  Øvrig bestyrelse:  Jens Blume Lar-

sen: 61 69 49 95,  Hans Kjærgaard: 21 18 74 07,  Finn Steno 

Thygesen, 21 72 09 61. Suppleanter:  Sander Viscor 42 72 00 07,  Kirsten Wielandt: 49 13 21 17  

  

Kyndige biavlere: (Kyndige biavlere kan syne bifamilier og udstede sundhedsattester i forbindelse med flytning. Kun 

bifamilier, der er synet må flyttes til en anden bigård) : Ejner Olsen (61 26 04 56 / murer.olsen@mail.dk), Bjarne Sø-

rensen ( 49 14 74 19,  91 33 35 30  / pernilleogbjarne@privat.dk ), Peter Hørning  ( 48 18 88 90 /  pe-

ter.gabriela@mail.dk) ,  Peter Talmark ( 21 64 01 40 / talmark@hotmail.com), Søren Wium-Andersen (51 78 91 15 / 

wa23@hotmail.dk) og   og Finn Steno Thygesen, (48 17 02 20, 21 72 09 61 / bifinn@hath.dk)  

  

Skolebigård: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej.  

Vintermøder: Foredragssalen i Fritidshuset. Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted Mail: info@horsholmbiavl.dk   

Hjemmeside: www.horsholmbiavl.dk  

1. Stabel rammerne i bundter à 

maks. 24-25 rammer og bind dem 

sammen.  

Rammerne lægges let forskudt så 

hjørneklodserne kan passere hin-

anden og rammernes toppe og 

bunde flugter (ikke på kryds og 

tværs), så de fylder mindst muligt.   

Bind dem sammen med snor, så 

rammerne let kan holdes samlet, 

når de sænkes ned i smeltekarret.  

2. Mærk hvert bundt med en solid 

mærkeseddel, bundet godt til den 

snor, der holder sammen på ram-

merne. Mærkesedlen skal kunne 

tåle smeltekarret. Brug mærkesed-

ler af pap eller de såkaldte manila-

mærker.  

3. Skriv tydeligt navn og Voks-

klub Nordsjælland” forkortet:  

VK-NS og gerne ”Hørsholm”. Da hver 

biavlers rammer bliver smeltet samlet, 

er det vigtigt, at mærkesedlerne er ens 

og tydeligt påført navn og tilhørsfor-

hold.  Af samme grund er det vigtig, at 

man kan se, hvor mange sække, der er 

fra den enkelte biavler. Dette klares ved 

at skrive: 1 á 5, 2 á 5 osv. til 5 á 5, hvis 

der fx er tale om 5 sække i alt. Tilhørs-

forholdet til en biavlerforening gøres 

ekstra tydeligt med en farve. Hørsholm 

og Omegns BF (HOBF) er tildelt farven  

blå. Sæt derfor en blå prik på mærke-

sedlerne.  

4. Pak hvert bundt i kraftig plast eller to 

kraftige plastiksække.   

5. Mærk også posen yderst - helt som 

mærkaten på snoren inde i sækken, da 

det er en hjælp, når poser fra samme 

biavler skal samles, for at indholdet kan 

blive smeltet på én gang.  

 

 

GARAGE-SALG Så’n pakker du rammer 
 

Køb glas direkte fra for-

eningens palle, der står i 

Ole Michaels carport, 

Enghave 21 C. 

 Glassene er de klassiske 

smalle 450 grams hon-

ningglas med metalguld-

låg. Pris 3 kr. pr. stk, Husk 

papkasse e.l. til transport. 

Skriv glaskøb overfør be-

taling med Mobile Pay: 

2056 8587 eller forenin-

gens bankkonto: 

1329 0290051. 

 

 

 

.   

Den lille foderlære  

At indvintre  sin bifamilie 

kan være lidt af en viden-

skab. Lær hvordan på vo-

res  hjemmeside: 

www.horsholmbiavl.dk.   

Slå op under medlemsser-

vice og klik på ”Den lille 

foderlære”. Der kan du se, 

om det er smartest at bru-

ge flydende eller fast fo-

der, og hvordan du i øv-

rigt gør det smartest. 

Finn Steno med en perfekt tavle-stabel 



 

Har du lyst til hjælpe til med at blande 

vores myre– og oxalsyrer, som vi alle 

bruger i sensommeren og efteråret.  

Så giv Hans en hånd. Send en mail til 

Hans Kjærgaard: 

Kildemosehuset@youmail.dk 

Og/eller Ole Michael Jensen: 

olemichjensen@gmail.com  

Vil du være blande-mesterens lærling ? Vil du hjælpe nyt bilaug i Nivå ? 

’Biavlergruppen i Nivå’ etablerer sig i au-

gust. Ideen til bilauget er oprindeligt opstået 

i Fædreklubben i Nivå, - en klub for fædre, 

der mødes på tværs af etnicitet, alder, socia-

le forskelle og hudfarve med det mål osse at 

arbejde med børn og unge og at skabe tryg-

hed og sammenhold. Vil du hjælpe bilauget 

som tovholder ? Så ring til Peter: 

30820222. 

Jamal , formand  

for Fædreklubben. 

Ny ramme til pressevoks 

Den nye voksklub-erklæring 

Voksklub Nordsjællands bestyrelse 

valgte i foråret, at tiden var inde til at 

forny den vokskluberklæring, der skal 

til for at man kan være med i voksklub-

ben.  Heldigvis er det gået glat med at få 

de nye vokskluberklæringer i hus. 

Det er altid ubehageligt, når der skal vri-

stes en ny ”trosbekendelse” ud af menig-

heden. For hvorfor nu det? Og stoler de 

ikke på os? 

Kravet om en ny vokskluberklæring har 

naturligvis skabt debat, også internt i 

voksklubbens bestyrelse. Men det har 

været vigtigt for bestyrelsen at gøre alle 

medlemmer opmærksom på, at ren og 

uforfalsket voks er blevet en attraktiv og 

dyr vare på den europæiske  voksmar-

ked, og at vi fra nu af skal til at passe 

ekstra godt på vores grønne voksklub-

voks.  

Da det så oven i købet har vist sig, at  

timianolie, på trods af at det kommer fra 

en kendt haveplante, ikke blot  er giftigt 

for varroa-miden, men også ophobes i 

voksen, gav det udslaget. 

Det er derfor du med den nye voksklub-

erklæring også bliver gjort opmærksom 

på, at du ikke må bruge Thymol, 

ApiGuard eller andre produkter udvun-

det af timianplanten til bekæmpelse af 

varroa-mider  (Læs mere i forrige udga-

ve af Bi-Ord). 

Der er ingen omkostninger forbundet 

med de strammere regler. Selv ikke for 

de medlemmer, der har købt eller overta-

get voks, som ikke stammer fra voks-

klubbens lukkede kredsløb. De vil kvit 

og frit kunne få det uspecificerede voks 

vekslet til ren voksklubvoks.  

Blot skal de lade være med at aflevere 

voks af ukendt oprindelsen i blå sække. I 

stedet skal de lægge det i to almindelige 

affaldssække e.l.  og mærke sækkene 

med  ”Voks af  ukendt oprindelse” .  

Der er mange fordele ved at 

presse sin honning. En alvorlig 

ulempe er, at tavlerne ikke sid-

der rigtig fast på rammen. Det 

har Michael Andersen løst ved 

at lodde tavlen fast i en ny 

ramme, man kan købe, med 

riller i top og bund.  

En af fordelene ved at presse sin 

honning er, at man ikke behøver 

at sætte tråd i rammerne. Om-

vendt kan det godt drille, at voks-

tavlen først sidder rigtig fast, når 

bierne har udført deres arbejde.  

Problemet er hidtil forsøgt løst 

ved at  styre rammen med kram-

per eller lignende, eller helt at 

undlade at gøre noget.  

Nu kan Max Guldkjær, Nord-

sjællands Bimateriel, levere en 

ramme med en rille fræset ind i 

både top– og bundliste, så der er 

styr på vokstavlen.   

Dette er imidlertid prøvet før. 

Problemet er her, at tavlerne, når 

de sidder klemt inde og tempera-

turen stiger i bistadet, buler de ud 

til den ene elle anden side og bli-

ver bygget sammen ned nabotav-

len.  

Dette problem har Michael An-

dersen, Bolbrovænge i Rungsted, 

løst ved simpelt hen at lodde 

voksen fast i top-bærelisten. På 

den måde er der plads nedad til, 

at voksen kan udvide sig uden, at 

tavlen deformeres.  

Man kan smelte voks på mange 

måder, da det bliver flydende ved 

63-65ºC. Michael smelter sin 

voks med en limpistol, der lades 

med voksstrimler i stedet for lim-

patroner. Dernæst drypper han 

voksen på med en pensel.   



 

Honning- & 

 jordbærdag 

Lørdag den 17. juni 

var i år udvalgt til 

dagen for den lands-

dækkende kampag-

ne til fremme af den 

fremragende ide: at 

indtage danske jord-

bær med ny-slynget 

honning.  

HOBF havde ikke 

svært ved at formid-

le ideen ved et åben

-hus arrangement i 

Skolebigården. 

En ny fordamperdåse er kommet på 

markedet til myresyrebehandling. Det 

er en plastdåse med en oasis i. Den 

fungerer i princippet som en kræmer-

plade, men mere sikker, fordi man kan 

styre fordampningen rimeligt præcist. 

Dåsen  fyldes med den mængde syre, 

der skal bruges  i forhold til hvor man-

ge tavler der er i stadet. På den måde 

er den også nem at bruge for de biav-

lere, der overvintrer deres bier i to 

etager.  MHT fordamperen indstilles 

nemlig på  enten 1 el. 2 magasiner. 

Der er en udførlig vejledning med.  

Fordamperen fås i alle bi-materiel-

butikkerne. 

Ren luksus til Rungsted bier 

FAQ eller frequently asked ques-

tions kender vi fra teleselskaber, 

computerhot-lines, mv.  

Men naturligvis er det også de sam-

me spørgsmål, der dukker op i takt 

med at nye og gamle biavler møder 

nye udfordringer, fx med at regne ud 

hvor dronningen er blevet af.  

Nu er de første FAQ’er lagt ind på 

hjemmesiden. For eksempel: Der er 

ingen dronning, hvad gør jeg? Eller 

honningen vil ikke blive stiv, hvad 

gør jeg forkert?  

Kig ind på foreningens hjemmeside : 

www.horsholmbival.dk og klik på: 

Medlemsservicer/FAQ - spørgsmål 

og svar.  

Der kommer flere FAQ’er. Kom 

selv med forslag til de næste FAQ’er 

ved at sende en  mail til foreningens 

info-adresse: in-

fo@horsholmbiavl.dk. 

FAQ på hjemmesiden 

MHT fordamperen 

Slut på dårlig inkvartering i hule træer, halmkuber, og 
grimme styropor-magasiner. En heldig bi-famile får 
nu et luksus-stade i Rungsted Hegn.  
Skolebigården skal have et varieret udbud af forskelli-
ge rammemål, og  bistade-typer, så nye biavlere kan 
orientere sig og stifte bekendtskab med materiellet. 
Derfor har vi både Flow Hives, Langstroth, Lav-
normal og 12-10-stader i Skolebigården. 
Onsdag leverede tømrer Michael Christiansen fra 
Thorsgaard Biavl et luksus-bistade til Skolebigården. 
Et blåmalet 12x10 trugstade med tjærepap på taget.  
Prisen for et sådant håndbygget bistade – (og Michael 
pointerer: ”alt er hjemmelavet’), udført i Douglas-gran 
er 4.500 kr. Skal stadet også males koster det yderli-
gere 1.000 kr., (3 x linoliemaling) og betaler man 
yderligere 1.000 kr. får man fire magasinkasser oven i 
handlen. Du  kan se stadet i Skolebigården. Stadet er leveret med egetræs 
ben, et flyvebræt af egetræ og 65 mm godt stampet papiruld i siderne, 50 
mm i bunden og 35 mm i fronten. 
Skyder man yderligere 1.500 kr. i et stade får man zink-tag, og for ekstra 
3.000 kr. er taget af kobber. For 16.000 kr. kan du få stadet i maghogni. 

 

Medlems-opfindelser 

Det ligger til biavlere, at lave opfin-

delser, der letter arbejdet i bigården. 

Har du lavet en opfindelse eller ud-

viklet en smart metode, du godt vil 

dele med andre biavlere, er det blot 

at sende en kort beskrivelse til re-

daktøren, gerne med et billede af 

opfinder og opfindelse. Send til  

allanhoeyer@yahoo.com. 

 

Intet er for godt til bierne i Rungsted Hegn 



Velkommen til nye Aktivitetskalender 
 

 

Lørdag den 12. august: kl. 

10 -15 Country Fayre i 

birkrød gammel præstegårds-

have. Vi udstiller, fortæller 

om bier og sælger honning.  

 

  

  

Søndag den 13. august kl. 7 –14: Høst i Skolebigår-

den fra kl. 7 - og slyngning og presning i skolekøkke-

net på Hørsholm skole fra kl. 8. Indgang fra Selmers-

vej. Kom og hjælp til og se, hvordan man gør. Vi reg-

ner med at være færdig ved 14-tiden.  

 

 

Onsdag den 16. august: kl. 

19: Myresyrebehandling og 

varroa-kontrol. Få gulvpap 

og myresyre med hjem. *** 

  

 

Søndag den 27. august kl. 10:00 . Peter Sjøgren de-

monstrer sin dampvokssmelter: Teglgården 5 i Hille-

rød. (Parker bilen inden viadukten og gå de sidste 50 

meter). 

 

Onsdag den 30. august kl. 19. Sæsonafslutning i 

Skolebigården. Husk kaffe og te – og kage måske!  

 

Uge 35. Indkøb hos Heino - (28/8 -  3/9)  Levering 

lørdag eftermiddag den 7/9  hos OMJ. (se vilkår og 

betingelser under uge 29).  

 

Onsdag den 6. september.  Aflevering af efterårs-

rammer. Tavlerne indleveres om aftenen i OM ’s car-

port. Rammer kan forventes retur umiddelbart efter 

vask og rens. Dato tilgår medlemmerne pr. mail.  

 

Torsdag den 26. oktober. Generalforsamling. Fore-   

dragssalen i Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12 i 

Rungsted.   

 

Søndag den 26. november kl. 10-12 Oxalsyredryp-

ning i Skolebigården.   

  

Onsdag den 29. november kl. 19.00  Honningsmag-

ning og dyst om årets bedste honning. Biavlere, der 

vil deltage i dysten møder op kl. 19 og afleverer et 

glas honning med etiket med navn. Kun én prøve pr. 

medlem pr. disciplin. Vi kårer  årets bedste honning.  

    

 *** Vi koordinerer myresyre og oxalsyreuddeling 

med vor naboforening: Rudersdal, så alle kan hente 

syre, hvor de finder det nemmest: I Skolebigården, i 

Rudersdal, hos Ole Michael, eller ved vor nordlige 

forpost: Hans Kjærgaard i Espergærde.   

 

 medlemmer 

 

 

 

Gerrit H. Mylius, Stenløse 

Nivå Fædreklubs Bilaug 

c/o Lene Zeidler Gad, Nivå 

Henriette Zøllner, Kvistgård    

Hans Chr. (Kesser)  Nielsen, Hillerød  

Anne Navntoft, København N   

Eva Møller & Peter Langkjær, Hørsholm 

Sisser Andersen, Hillerød. 

Årets dronningeavlskursus nærmer sig sin slutning. 
Det har været en succes. Deltagerne har lært en masse, 
og dronningeproduktionen har været overvældende.  
Fem deltagere har gennemført kurset. Alle har lært 
hvordan man etablerer en cellebygger og ”nudger” 
bierne til at opfostre nye dronningelarver. Alle har lært 
at sætte en ny dronning til en bifamilie, - nogle godt 
nok på bekostning af dronningen, - men så er det jo 
godt, produktionen har været så stor. 
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til selv at produ-
cere dronninger 
til husbehov - 
gerne på larver 
fra Skolebigår-
dens gode ø-
parrede dron-
ninger. Det har 
Jesper og Gerrit 
taget til sig, og 
med så stor dyg-
tighed, at deres 
initiativ har re-
sulteret i årets 
største succesra-
te for klækning 
af jomfruer. 
Vi har også 
sendt nogle af 
vores jomfruer 
til ø-parring. 5 
stk. er kommet 
parrede tilbage 
til Skolebigår-
den. Nu har Ole 
Michael taget 
dem til sig, og 
passer ekstra 
godt på dem, så 
de med størst 
mulig sikkerhed 
kan overføres til nogle af Skolebigårdens familier. 
Husk på at dronningeavlskurset efterlyser ’gele roya-
le’. Altså det foder bierne bruger til dronningelarver. 
Der er ikke så stor chance her i sidste halvdel af sæso-
nen, men ser I dronningeceller, må I gerne gemme dem 
i fryseren indtil I kan aflevere dem til Jens eller en an-
den fra bestyrelsen.  De bedste dronningeceller er dem,  
som endnu ikke er lukkede. 
 

Cours Royale 

Jens Blume og Sander Viscor med dronnin-

geceller på stribe. 

 

 


