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Meld dig til årets honninghøst 

Køb glas direkte fra pallen 

Prøv en ’Y’-vending. 

Syre eller Thymol 

Tag med Bivennerne til Fyn 

Snart skal vi have bjærget årets høst 

af honning i skolebigården. Det kræ-

ver mandskab. Så kom om vær med -

nye såvel som gamle biavlere. Vi 

regner naturlig-

vis med,  at man-

ge fra vore to 

begynderhold, 

kommer og ser, 

hvordan man 

gør, både når 

tavlerne skal i 

slyngen og når 

de skal presses i vores vægtstangs-

presse.    

Vi tager honning fra både lørdag og 

søndag fra morgenstunden. Der går 

det nemmest. Slyngning og presning 

foregår i skolekøkkenet på Hørsholm 

skole, indgang fra Selmersvej.  

Bestyrelsen sørger for, at grejet er på  

plads, og at der er kaffe, te, brød og    

- ja honning til de aktive.  

Meld dig som erfaren  

Det er vigtigt, at der er nogle til ste-

de, som kan vise alle de nye til rette  

og organisere arbejdet: medlemmer, 

som har været med til at høste før, og 

som ved hvordan vi gør i skolekøkke-

net på Hørsholm skole.  Vi organise-

rer os i fire hold med 3-4 på hvert 

hold. Meld dig på et af holdene på 

info@horsholmbiavl.dk.    

Vi tager halvdelen af honningen fra 

lørdag morgen i skolebigården og 

resten søndag morgen. Vi deler selve 

fratagnings-opgaven over to dage, 

dels fordi vi har mange bistader, der 

skal tømmes, og dels fordi vi så har 

større chance for at undgå evt. dårligt 

vejr.  

Søndag morgen skal vi have sat gre-

jet op og over middag have ryddet op 

og gjort rent. 

Annonce 

Skolebigårdsmester 
søges 

 

Skolebigården har tre ansvarlige 
skolebigådsmestre for skolebigår-
dens materiel og bifamilier: En for 
hver af rammemålene 12x10, 
Lavnormal og Langstroth. Da Ole 
Sam Nielsen flyttede til en anden 
forening her i foråret blev stillingen 
som 12x10 Skolebigårdsmester le-
dig.     

Kvalifikationer: Erfaring i biavl, 
praktisk sans og god fornemmelse 
for bifamiliens udvikling samt tid og 
lyst til at kommer i skolebigården. 

 Henvendelse til formanden  

Formanden  
har ordet 

 

 

Årets højdepunkt nærmer sig. Vi skal 

høste honningen i skolebigården. Og 

forhåbentlig er vi lidt heldigere med 

vejret i år. Sidst år var et skybrud ved at 

tage pusten fra den søndag morgen, hvor 

det hele skulle sek. Heldigvis var der 

erfarne biavlere til stede, så vi red stor-

men af.  

I år sætter vi det lidt mere i system, idet 

vi samler nogle af de erfarne fra de tidli-

gere år, og etablerer fire hold, så der 

altid er nogle til stede, der kan vise til 

rette, og som ved, hvordan man skræller 

tavler, pakker rammer osv.  

Men der skal ske meget mere her i sen-

sommeren. Kig i kalenderen bagest i Bi-

Ord, og bemærk, at Nordsjællandske 

Bivenner har inviteret os med på tur til 

Fyn - dels for at besøge Lars og Zofuz 

fra Solens Hjerte, dels for at tage til 

Odense blomsterfestival. Det er den 20 

august. 

Du kan også få en tjans med at passe 

vores bod ved Farmers Marked på Jagt- 

og Skovbrugsmuseet i september. Nok 

sidste marked inden Museet desværre 

flytter til Djursland.                   

Kom til store høstdag ! 

 
 1 2 3 4 

Dag Lørdag  
6. august  

Søndag  
7. august  

Søndag   
7.august 

Søndag  
7. august 

Tid  Kl. 7 - 9  Kl.  7 - 9 Kl. 8 - 1 2 Kl. 11 - 14 

Sted Skolebigår-
den 

Hørsholm 
skole 

Hørsholm 
skole 

Hørsholm 
skole 

Opgave Fratagning 
af honning 

Fratagning 
af honning 

Klargøring  
slyngning/
presning 

Slyngning/
presning 

Oprydning 

Stor aktivitet i skolekøkkenet på Hørsholm skole 
på høstdagen for to år siden. 



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 Larsen: 61 69 49 95,  

Kirsten Wielandt: 49 13 21 17,  Hans Kjærgaard: 21 18 74 07,  

Finn Steno Thygesen, 21 72 09 61 . 

   

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 / mu-

rer.olsen@mail.dk), Bjarne Sørensen (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  

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 

Få blide bier 
Vend tavlerne rigtigt  

Hans Beurling 
har afprøvet Y-
teorien og 
anbefaler den. 

Undgå at bierne stikker og 
sværmer. Tag en ’Y’-vending. 

Den amerikansk biavler Michael 
Housel i Florida har studeret, hvordan 
vilde bi-sværme udbygger deres tav-
ler i en bestemt rækkefølge. 

Tager du en præ-trykt vokstavle og 
holder 
tavlen op 
mod ly-
set – og 
ser mod 
bunden 
af en 
celle, ser 
man et 
’Y’.  

Kigger 
man på 
tavlen fra 

den anden 

side, ser man et ’Y’, der står på hove-
det. 

Housel fandt frem til, at vilde bier 
valgte at bygge en central tavle, hvor 
’Y’-erne på begge sider er vendt på 
hovedet – og at ’Y-erne på tavlerne 
på begge sider af den centrale tavle – 
altid peger henholdsvis fremad og 
bagud. 

I forsøg søgte Housel  at kopiere bier-
ne, men opgav dog midter-tavlen. 
Derfor vil der i en kasse med ti ram-
mer altid være fem rammer, hvor 
’Y’et peger fremad og fem rammer, 
hvor ’Y’-et peger bagud. 

Man kan mærke toppen af rammerne 
med en farvet plet, der viser ’Y’-

siden. (Se foto med blåmærkede ram-
mer). 

Denne Y-vending har - ifølge Housel 
åbenlyse og enorme konsekvenser: 
Bierne stikker ikke længere og ten-
denser til sværmning er stærkt afta-
gende. 

Storbiavler Lusby fra Arizona har 
reduceret sine bi-familiers sværmning 
fra 40 til fem procent – alene på bag-
grund af Y-vendingen af hans 35.000 
tavler. (Lusby er i øvrigt af den over-
bevisning, at bier ikke skal være fred-
fyldte som fx buckfast-bien, men skal 
bevare sit beredskab til at forsvare 
sig. Er bifamilier aggressive er det 
ifølge Lusby udtryk for, at bifamilier-
ne har helbredsproblemer. 

  

 

 

Cellerne danner et ’Y’ 

Man kan mærke sine tavler, så 

de vender rigtigt. 

 

 

 Den 17. august kan du hente myre-
syre i Skolebigården, så du kan be-
grænse varroamidernes opforme-
ring. Men den æteriske olie, thy-
mol, der er en komponent fra 
timianolie, har også vist sig an-
vendelig til formålet. Undersø-
gelser viser, at med mellem fem 
og femten mikrogram thymol pr. 
liter luft dør varroamiderne. 
Thymol forhandles under navnet 

Apiguard, der er en gele, der inde-
holder 12½ gram thymol. Geleen, 
der ligger i en foliebakke, sikrer en 
ensartet fordampning. En behand-

ling kræver to bakker 
Apiguard: en foliebakke 
Apiguard med 14 dages mel-
lemrum, når bi-famlierne står 
på eet magasin efter honning-
fratagningen. (Danmarks Bi-
avlerforening har fundet en 
effekt på 84 procent). 

Myresyre er klart billigst, 
Apiguard klart dyrest (ca. 50 kr. for 
en behandling). En tredje mulighed 
er at indkøbe et kilo thymol (ca. 450 
kr.), så du selv kan fremstille din 
varroabekæmpelse. 

Syre eller thymol  
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mailto:peter.gabriela@mail.dk
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I januar underholdt Lars Fischer og 

Zofuz Knudsen os i HOBF på årets 

første vintermøde. Nu får du chancen 

for at besøge de to entusiastiske hon-

ning-verdensmestre fra kollektivet: 

’Solens Hjerte’ på Fyn. 

Vores naboforening: Bivennerne i 

Lyngby har inviteret os i HOBF med 

på en heldagsudflugt – i bus - til Fyns 

land, hvor vi også besøger Odense 

blomsterfestival. 

Vi får Bent Povlsen som guide på 

Blomsterfestivalen. Bent er biavler, 

tidligere formand for Nordfyns Biav-

lerforening, Fyns største lokalfor-

ening under DBF, og han har tidlige-

re været centralt involveret i planlæg-

ningen af den årlige blomsterfestival, 

der bliver afviklet for 17. gang i år. 

 

Pris 

Prisen pr. deltager for medlemmer og 

familiemedlemmer af HOBF over 12 

år er 300 kr. Børn under 12 år delta-

ger uden betaling. 

Tilmelding til Bodil Branner på mail 

bodil.branner@me.com med angivel-

se af antal personer over og under 12  

 

år (med navn og betalingsmåde) og 

samtidig indbetaling af tilsvarende 

deltagergebyr på Bivennernes konto i 

Nykredit Erhverv: Reg. nr. 8117 

Kontonr. 1684064 eller MobilePay 

61 67 42 70. Angiv navn / udflugt. 

 

Program med ca. tidspunkter: 

8:00 Bus afgår fra pladsen ved Holte 

Station. Bussen er mærket Dyssell 

Busser. Der vil være kolde drikkeva-

rer til salg i bussen. Medbring selv 

evt. varme drikke på termo. 

8:00 – 10:00 Transport til Odense. 

10.00 – 12:30 Besøg på Blomsterfe-

stivalen.  

(http://www.blomsterfestival.dk/)  

13:00 – 15:30 Besøg i Solens Hjerte, 

startende med en overdådig vegeta-

risk frokostbuffet, hvortil man kan 

købe øl, vin og mange forskellige 

slags sodavand.  

(http://www.solenshjerte.dk/). 

15:30 – 18:00 Transport tilbage til 

Holte Station med forventet ankomst 

ca. kl. 18. 

 

lørdag den 20. august 

Heldagsudflugt: 8 - 18 

Ta’ med Bivennerne til Fyn 

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse  

Mary er protektor for ’Cirkus og Gøgl’. 

 

Lars og Zofuz’ bigård på Fyn 

Du kan købe glas di-

rekte fra foreningens 

palle i Ole Michaels carport - Enghave 

21c. Glassene er de klassiske smalle 

450 grams honningglas med metal-

guldlåg. Pris 3 kr. pr. stk. 

Husk pap-kasser e.l. til transport. Skriv 

’glaskøb’ og overfør betaling til for-

eningens konto 

i Nordea: 1329 0290051747 eller 

mobile pay:  20 56 85 87 

Køb glas 

 

Max Guldkjærs ’Nordsjællands Bi-

materiel’ har fået webshop. Klick ind 

på www.bibutikken.dk og se det store 

udvalg .         

www.bibutikken.dk  
Køb brugt 

Husk altid, når du skal bruge bi-

udstyr at tjekke foreningens Op-

slagstavle: KØB OG SALG. Lige 

nu er der et klassisk bistade til salg  

samt en masse næsten nyt grej,  

Selv kan du altid få en gratis an-

nonce på Opslagstavlen. Skriv blot 

annoncens ordlyden til webmaster 

Hans Kjærgaard : 

 kildemosehuset@youmail.dk 

http://bibutikken.dk/shop/frontpage.html


* 

* 

Uge 29: 18-24. juli 
Køb ind hos Heino - www.bihuset.dk. Brug 
kuponkoden ”hørbi”  og få 10 % rabat - dog 
ikke på glas og foder.  Varerne leveres senest 
den 29.juli. 
 
Søndag den 7. august kl 7 –14 
Høst i skolebigården  fra  kl. 7 - og  
Slyngning og presning i skolekøkke-
net på Hørsholm skole fra kl. 8. Ind-
gang fra Selmersvej. Kom og hjælp til og 
se, hvordan man gør. Vi regner med at 
være færdig ved 14-tiden. 
 
Lørdag den 13. august kl. 10 -15 
Country Fayre i birkrød gammel 
præstegårdshave   
Vi udstiller, fortæller om bier og sælger 
honning.  
 
Onsdag den 17. august kl. 19  
Myresyrebehandling  og var r oakontr ol. 
Få gulvpap og myresyre med hjem.  
 
Lørdag den 20. august  
Udflugt med Bivennerne. Læs side 3.  
 
Onsdag den 31. august kl. 19  
Sæsonafslutning i Skolebigården. Husk 
kaffe og te – og kage måske! 
 
Torsdag den 25. august  
Aflevering af efterårsrammer.  
Aflever senest fredag morgen kl. 8. Ram-
merne kommer retur omkring. 1. oktober.  
 
Søndag den 4. september  
Farmers Marked: 10 – 15. Jagt og Skov-
brugsmuset.. Kom og være med til at sæl-
ge honning og fortælle om biavl.  
 
Onsdag den 26. oktober  
Generalforsamling 
 
Søndag den 27. november kl. 10-12 
Oxalsyredrypning i skolebigården.  
 
Onsdag den 30. november kl. 19.00  
Honningsmagning og dyst om årets bed-
ste honning. Biavlere, der vil deltage i 
dysten møder op kl. 19 og afleverer et 
glas honning med etiket med navn. Kun 
en prøve pr. medlem pr. disciplin. Vi kå-
rer  både den bedste flydende og den bed-

ste faste honning.   
 
I år koordinerer vi myresyre og oxal-

syreuddeling med vor naboforening: Ru-
dersdal, 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.  

Aktivitets-kalender 

Jordbær / honningdag 

Når vi inviterer til honning/

jordbærdag i skolebigården en 

gang om året - får vi år efter år 

flere og flere gæster. 

Igen i år var interessen stor - 

ikke alene for at smage den 

’koncentrerede sommer’, men 

også for at få et kig ned til fa-

milierne og få svar på spørgs-

mål om biavl og begynderkur-

ser i 2017. 

 

 

forsamling 
Hørsholm og Omegns Biav-

lerforening indkalder hermed til 

ordinær generalforsamling ons-

dag den  

26. oktober 2016 kl. 19.30.  

Dagsorden ifølge vedtægter. Ge-

neralforsamlingen afholdes i  

Fritidshuset, Vestre Stationsvej 

12,  2960 Rungsted Kyst. 

General- 
 

VELKOMMEN 

  MEDLEMMER 

Jesper Berggren Henriksen, Hillerød 

Linda Rindbo,  Hørsholm  

Vibe Simonsen, Birkerød 

Birte Andersen , Ålsgårde 

  

 

 

Sommerudflugt 2016 

På årets sommerudflugt besøgte 

vi Morten og Maja i Snekkersten 

og så deres flow-hive. Bierne hav-

de endnu ikke samlet tilstrække-

ligt med honning til, at vi kunne 

åbne for hanerne og lade honnin-

gen flyde.   

Det er i øvrigt kun muligt at tappe 

fuldt færdige tavler. 

Siden besøgte vi Københavns 

Amts Biavlerforening, der havde 

gjort sig mange gode organisatori-

ske overvejelser, som vi kan lade 

os inspirere af og få glæde af  - og 

til sidst kiggede vi på Thomas’ 

’ekstensive’ bidrift på Vestre Kir-

kegård i København. 

 
Find opskriften på 

Majas brød på 
hjemmesiden. 

* 


