Invitasjon til årsmøtesamling med fagseminar
1.–3. februar 2019

Norsk Kasjmirlag har gleden av å invitere til fagseminar om kasjmirgeit og årsmøte i Norsk Kasjmirlag
på Golsfjellet første helga i februar. Seminaret og årsmøtet er åpent for alle interesserte og blir i år
som i fjor arrangert på Oset Høyfjellshotell. Fagseminaret foregår lørdag og årsmøtet avholdes søndag
formiddag.
Programmet for fagdagen er variert, og vi kommer inn på mange ulike sider av kasjmirgeitholdet. Dere
kan blant annet få oppleve Lars Olav Eik fortelle om historikken til kasjmirgeita i Norge, da han var med
å starte det hele på 90-tallet. Han skal også snakke om kje- og geitekjøtt, kulturlandskap og om
arbeidet sitt i Tanzania.
Videre får du høre siste nytt fra kasjmirullprosjektet, og det vil være mulig å få kjøpt norsk kasjmirgarn.
Salg av kjekjøtt gjennom REKO-ringer, en ny salgskanal uten mellomledd, vil også bli belyst. Avlsarbeid
er heller ikke glemt.
Vi erfarer fra tidligere år at den sosiale biten ved slike helgesamlinger også er svært verdifull. Du treffer
ekte mennesker med samme interesse og kan prate om geiter hele helga!
Vi håper så mange som mulig har lyst og anledning til å bli med.
Påmelding og pris
Overnatting i dobbeltrom med full pensjon fra fredag til søndag inkl. middag fredag kveld; Kr.2490,- per person.
Enkeltrom; Kr.2750,Overnatting med full pensjon fra lørdag til søndag pr pers i dobbeltrom; Kr.1790,-. I enkeltrom; Kr.2040,-.
Dagpakke: lunsj og middag; Kr.700,- Lunsj; Kr.400,NB! Husk at dette er utgifter som kan utgiftsføres på gardsdrifta.
Påmeldingsfrist er fredag 25.januar.
For påmelding og bestilling av rom, ring Oset Høyfjellshotell, tlf. 32 07 95 00.
Ved påmelding, gi beskjed om at dere hører til Norsk Kasjmirlag.
For info om hotellet, se www.oset.no
Hjertelig velkommen til helgesamling uansett om du er helt fersk med kasjmirgeiter eller har holdt på i mange år
allerede! Ta gjerne med en god historie, bilder, skinn, ullprodukter eller annet som kan være fint for de andre å
ta del i.

Hilsen styret i Norsk Kasjmirlag

