Välkomna till Barrsymposium 17-18 April 2010.

Vi är glada att inom Mittnorden, Ångermanlands och Övre Norrlandskretsen genom vårt samarbete inbjuda till denna helg som ska gå i barrväxternas tecken.
Barrsymposiet kommer att bjuda på välkända föreläsare tillika barrväxtprofiler av världsklass.
Vi kommer att ha praktiska övningar i form av en kurs där vi får lära oss ympningsteknik av barrväxter
Marknadsförsäljning av många olika ovanliga barrväxter kommer att finnas exklusivt för oss.
Ett samkväm med god mat och stor trivsel kommer att hållas på kvällen med ett kvalitetslotteri.
Arrangemanget kommer att hållas på Sävar Hembygdsgård och vid Skogsforskningsstationen i Sävar strax norr om Umeå.
Observera att antalet deltagare till symposiet är begränsat till max. 60 personer, varav bara 30 platser till ympningskursen på Söndag den 18/4 finnes.
OBS! Medlemmar i ovanstående kretsar har företräde till symposiet och vid mån av plats kommer andra STA medlemmar att ha möjlighet till deltagande.

Program



Lördag 17/4 Ankomst Sävar hembygdsgård 

11.00-12.00 Samling och betalning av kurs, symposiet och mat
12:00-13:00 Lunch
13:15-13:30 Inledning och öppning av symposiet 
13:30-14:45 Föredrag Barrväxternas historia sett ur ett svenskt perspektiv Per Burger 
14:45-15:00 Kaffe 
15:00-16:15 3 årtionden av barr "Britta Johansson"
16:15-16:30 Bensträckare 
16:30-18:00 Nya och gamla varieteter av barrväxter i ett potpurri "Edwin Smiths Holland" (Engelskt föredrag) 
18:00-19:00 Marknadsförsäljning av barrväxter
19:30-24:00 Middag, lotterier, samkväm 


Söndag 18/4 Ankomst Skogsforskningsstationen i Sävar

9:00-12:00 Ympkurs, genomgång, teknik, metoder och knep. 
12:00 Avslutning ympkurs och hemresor till respektive ort 




Avgifter för symposiet

Lördag 17/4

Symposium ink föredrag med lunch och supe 450 :-

Söndag 18/4

Ympkurs med grundstammar och material 280 :-

Ni kan själva välja att vara med på 1 aktivitet eller båda 2

Kursavgifterna och seminariekostnad betalas till Umegruppen vid ankomst. 
Vi finns på plats på Sävar hembygdsgård från kl: 11.00 lördag 17/4.  

Alla bokningar och förfrågningar om boende under symposiet måste ni själva ordna med. Vänd er till de lokala hotell, pensionat som finns i Umeå, Sävar med omnejd.

Förslag på boenden:

Norrskensgården, Anumark norr om Umeå,  tel: 090-180690

STF vandrarhem Umeå,  Västra Esplanaden 10, tel: 090-771650,  www.umeavandrarhem.com 

Best Western Hotell Botnia, N. Obbolav.125, tel: 090-135490,  www.hotellbotnia.com 

OK Hotell, Parkv. 7, tel: 090- 108500  
   

Tillika transporter till och från respektive studie, kurs plats måste ni ordna själva.

För tillresande norrifrån:  Ta första infart till Sävar ( till höger)  Sedan tredje avtag till vänster (Generalsv.) Kör över ån. Vid skylt  Bullmark tag höger (Kyrkv.) Kör rakt fram. Hembygdsgården ligger strax innan kyrkan på höger sida. STA- skylt vid vägen.

För tillresande söderifrån:  Ta första infart till Sävar (till höger) Direkt vänster, sedan direkt höger. Kör rakt fram. Efter ICA affär på vänster sida ta vänster mot Bullmark (Kyrkv.) Kör rakt fram. Hembygdsgården ligger strax innan kyrkan på höger sida. STA-skylt vid vägen.



Anmälan om deltagande till kurs, seminarium och mat görs till  Margareta Wiklund  tel: 090-178404 eller mejla till viklund.ingemar@telia.com 

