
   

Newsletter Oktober 2013  

Kära vänner. 

Sommaren har kommit och gått och har på de flesta platser 

i landet varit till belåtenhet för många. Vi har haft varmt 

och soligt väder, skördarna har varit bra och de flesta jag 

pratat med inom den agrara sektorn har varit mer positiva 

än på många år.  

För IAEA och Agriventure global går arbetet framåt. Här 

hemma i Sverige så har vi fortfarande många utmaningar 

på medlemsnivå. Vi behöver fler frivilliga för att arbetet 

skall kunna utvecklas och drivas vidare men vi upplever att 

det är svårt att hitta ungdomar som vill engagera sig när 

dom väl kommit hem från sitt program. Vi ger dock inte 

upp utan arbetet går vidare för att utveckla, förnya och  

förbättra vår organisation. Viktigast idag är att vi lyckas 

skapa ett mervärde för våra medlemmar och våra frivilliga 

så att vi på så sätt kan locka fler att engagera sig.  

Agriventure global i sin tur känner vi verkligen börjar sätta 

sig i sina former. Trainee antalet stiger för varje år och vi 

har i dagarna precis anställt en ny (nygammal bekant)  

program manager i Australien. (Forts s.2)    
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”Agriventure global letar även efter en förstärkning i arbetsstyrkan, man har utlyst 
en halvtidstjänst där personen i fråga kommer att ansvara för marknadsföring och 
sociala medier. Känner ni någon som skulle vara lämpad? ”  

I Sverige har vi till dags dato skickat iväg (vissa åker dock först i 
månadsskiftet september/oktober) 28 trainees vilket är en ok 
siffra men tyvärr på tok för långt ifrån målet på 45. Vi ser idag 
att i de länder där en anställd från Agriventure global verkar 
stiger siffrorna, Kanada, USA, Nya Zealand och England skick-
ar idag iväg fler trainees än de nånsin gjort. Vi hoppas framti-
den skall innebära att även vi skall få en extra push när  
organisationen växer och att vi på så sätt skall få ut maximalt 
av vår potential, både som värdland och som traineeland.  

Önskar er alla en trevlig höst och hoppas träffa så många av er 
som möjligt på informationsmötet på Brittebo den 16:e  
november.  

Andreas Sorby 

Orf. Samt internationell representant 

 

 

 

Det australiensiska kontoret har haft en del utmaningar under uppstartsfasen och det är därför 

väldigt glädjande att vi lyckats få Maru Lou Hodges tillbaka till oss. Mary Lou arbetade under ett 

20-tal år för HHK och ansvarade för alla trainees i Australien, hon lämnade IAEA i samband 

med att HHK:s avtal sades upp och de istället valde att samarbeta med en konkurrerande  

organisation. Mary Lou avslutade dock sin anställning där i våras och är nu tillbaka hos  

Agriventure global och IAEA från och med den 3:e oktober.  

Agriventure global letar även efter en förstärkning i arbetsstyrkan, man har utlyst en halvtids-

tjänst där personen i fråga kommer att ansvara för marknadsföring och sociala medier.  

Troligtvis en yngre förmåga med bra koll på de sociala mediernas betydelse, som kan uppdatera  

twitterkonto, facebook sidor och instagram samt till viss del hjälpa de nationella  

medlemsorganisationerna då det inte bara är vi i Sverige som har det lite tufft. Känner ni någon 

som skulle vara lämpad? Någon med en passion för sociala medier, marknadsföring och gärna 

också IAEA? Hör av er till undertecknad i så fall, allt är av intresse.  

Du har väl inte glömt att 

betala  

medlemsavgift? 

82 33 83—5 

Svenska IAEA-klubben 

1 år 250 kr 

5 år 1 100 kr 

Ange namn, adress, 

e-post 

OBS! Om du har ändrat 

adress, mejla din nya till: 

medlem@svenskaiaea.se 

__________________ 

Glöm inte att besöka vår 

 hemsida för senaste nytt! 

www.svenskaiaea.se 
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 Vi går igenom det du kan tänkas behöva veta inför en resa på ett  

AgriVenture-program 

 Alla som är nyfikna och vill ha mer information är välkomna, även du 

som ännu inte har bestämt dig för att resa 

 Vi som arrangerar informationsträffen har alla varit på AgriVenture-

program och vill gärna ge dig samma goda upplevelse som vi har haft 

Program Informationsträff 

 

Fest! REKOMMENDERAS!  

19:30 

På lördagskvällen kommer vi anordna en fest där du kan träffa några av de  

nyhemkomna praktikanterna och utländska praktikanter som är i Sverige 

nu. Då finns det massor av möjligheter att få veta ännu 

mer om de länder man är  

intresserad av. Det stora syftet med festen är att vi ska 

lära känna varandra bättre. Många av deltagarna är 

personer du eventuellt kommer ha kontakt med på din 

framtida destination. 

12:30 Samling med lunch. 

13:00 Hej och välkomna! 

  Allmän information om AgriVenture, hur du ansöker,  

värdplacering, hur det är att leva i ett nytt land och           

kulturkrockar. 
  Fika 

  De olika AgriVenture-programmen, försäkringar, vad hän-

  Presentation av olika värdländer. 

Praktikanter som är placerade i Sverige kommer att vara på 

Ca: 

18:00 

Informationsträffens slut och förberedelse av middag och 

fest för alla som vill delta.  

 

16 November 

Fest 

19:30 

Informations- 

träff 

12:30- 18:00 

 

  Inbjudan till informationsträff 

Lördagen den 16 November 2013 

Brittebo Lägergård, Bottnaryd, Jönköping 

Skriv ut denna sida! 

Skriv ut denna sida! 
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Boende 

Givetvis erbjudes övernattning i vandrarhemsstil från lördag till söndag.  
Ta med sovsäck eller sängkläder. 

Kostnad 

Fest, övernattning och frukost 620 kr (medlemmar  500 kr). Ta med kontanter! Du betalar på 

plats. Dryck kan köpas till humana priser. Informationsmötet är kostnadsfritt.  

För dig som inte kan stanna till söndag men vill ha fika och lunch vid informationsmötet kostar 

detta 100 kr. Vill du endast gå på informationsmötet är det kostnadsfritt. 

Hur hittar jag dit? 
Adressen: Brittebo, 560 25 Bottnaryd 
Kör du på Rv 40 från Jönköping eller Göteborg svänger du vid Bottnaryd mot Mullsjö (185) och 
efter 600m vänster mot Svansö. Efter ca 6 km går vägen på en smal landremsa mellan två sjöar. 
Följ den vänstra vägen (Löckna 3 km) i vägskälet. Efter ca 1 km visar skylten "Lägergård" att du 
är framme! Sväng vänster ner för backen. 
Färdväg (www.resrobot.se) 

Vi kan ordna transport till och från buss och tåg.  Schemat ser du nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

Bästa  hälsningar  Svenska  IAEA-klubben 

En ideell vän/alumniförening  av  forna  IAEA/AgriVenture-

praktikanter 

Vi vill dela våra äventyr med dig. 

www.svenskaiaea.se       www.agriventure.com
   

Hämtning, lördag 

Jönköping kl 11:00 

Hämtning/Lämning, 

lördag Jönköping 

Lämning, söndag 

Jönköping 12:00 

Anmäl dig så snart som möjligt!  Ange: 

E-post: ian@agriventure.com eller   Namn, adress, telefon 

 +45 - 87 28 18 31      Allergi eller särskild kost 

Mån-Tors  08-16       När du kommer och hur länge du stannar 

Fredag 08 -13       Färdsätt, samåkning med vem, har du  

        plats i bilen för fler?    

        Om du kommer med buss/tåg kan vi  

        hämta dig, ange tid och plats 

Skriv ut denna sida! 

Skriv ut denna sida! 
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VÄRDGÅRDAR 
SÖKES! 
 
Svenska IAEA-
klubben håller just 
nu på med att 
strukturera upp 
nätverk som är 
viktiga för kärn-
verksamheten. 
 
Behovet av  

värdgårdar över 

hela landet har 

ökat. Kanske du 

eller någon annan 

alumni  kan ställa 

upp? Det brukar 

alltid vara ett  

åtagande som är 

roligt, stimulerande 

men framförallt 

bra! 

 

Kontakta Håkan 

Alfredsson (Vice 

ord) eller Lisa 

Holmström för  

anmälan eller  

information: 

hostfamily@ 

svenskaiaea.se 

Presentation av den nya  

styrelsemedlemmen Carl-Fredrik 

Jag heter Carl-Fredrik Aberger och är 26 år gammal och kommer ifrån 

Tränhammar Gård strax norr om Västerås, där bedriver vi växtodling, 

hästinackordering och lite skogsbruk. 

De senaste 6-7 åren har jag även arbetat på en större gård i närheten 

där man föder upp grisar och jag har varit involverad i växtodlingen 

och lite entreprenadverksamhet. 

Förra året tyckte jag att det var dags att fara iväg och göra något annat 

ett tag. Hittade Agriventure via internet och skickade iväg en ansökan, 

och några månader senare satt jag på ett plan på väg mot ett  

åttamånadersprogram i Montana.  

1 maj anlände jag till TG Ranch i Lennep utanför Martinsdale. Det  

ligger i centrala Montana mellan två bergsmassiv, Crazy Mountain och 

Castle Mountain. Det är ett familjeföretag som sysslar med köttdjurs-

uppfödning, man föder upp anguskalvar till försäljning. Företaget 

drivs av David och sonen Vance Voldseth, och dem har 2  

heltidsanställda till hjälp. Egendomen består av ca 12000 ha mark, det 

mesta är bete till 1500 anguskor plus ungefär lika många kalvar. De 

flesta kalvningarna äger rum från februari till april så det missade jag 

men kom i lagom tid till brännmärkningen av kalvarna. Det gör man 

för att enkelt kunna se skillnad på vem djuren tillhör.  

All boskap går ute året runt, de drivs in med hjälp av häst eller  

fyrhjuling och några vallhundar. För min del blev det mest fyrhjuling 

men testade även med häst vid de tillfällen då vi inte drev djuren så 

långt, vilket var kul även om jag for av några gånger till kollegernas 

stora förtjusning.  

En riktig cowboy i Kanada föser kor med häst 
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Har du tips på  
platser Agriventure 
kan marknadsföra 
sig? 

 

Svenska IAEA-
klubben har som 
mål att bli mer  
utåtriktade och  
marknadsföra oss 
mer. Vi kan göra 
presentationer på 
allt ifrån LRF ung-
doms träffar till 
skolpresentationer. 
Är du intresserad 
eller vet du någon 
annan som är?  

Skriv till: 
pr@svenskaiaea.se 

 

 

Efter kalvmärkningen på våren flyttas de bort på sommarbeten ibland 
flera mil ifrån, för att sedan under sommaren successivt flyttas närmare 
när betena börjar tryta. Att driva boskap var det roligaste jobbet, det är 
en speciell känsla.  

Då ranchen ligger i Klippiga bergen på ganska hög höjd med inte alltför 
mycket årsnederbörd, och när jag var där var det rekordtorka så  
använder man sig av konstbevattning vilket jag sysslade med mycket. Det 
odlas vall på ca 700 ha, så det går åt en del vatten. Vi pressade ca 3500 
rundbalar men normalt brukar vara runt 4500, det ska räcka över vinter-
halvåret men det var en del över sedan året innan så dem slapp undan att 
köpa in foder eller slakta ut kor som många andra fick lov att göra. 

Andra sysslor vi ägnade oss åt var stängselreparationer, det är ca 16 mil 
taggtrådsstängsel och många av dessa har 50-60 år på nacken så det 
fanns alltid något som skulle lagas, men det var ett bra jobb då man fick 
se mycket av naturen och det fantastiska landskapet. Vilt finns det i stora 
mängder, ibland kunde man se hjorder om 150-200 Wapitihjortar stå 
och beta men även stora grupper av antiloper och vitsvanshjortar var inte 
ovanligt. Gott om björn var det också, ibland lite väl närgångna, en gång 
körde jag nästan på en fjolårsunge med fyrhjulingen när jag skulle  
parkera inne i maskinhallen, den blev nog lika överraskad som mig! Vi 
sprang iallafall åt olika håll.....  

Jakt och fiske är en väldigt vanlig fritidssyssla, de flesta bergssjöar har 
gott om fisk inplanterade och det är inga problem att få fina regnbågar 
på kroken. 

Språkmässigt fungerade allt utan några större missförstånd, dialekten är 
bra och framförallt talar många långsamt vilket underlättar. Folk är  
trevliga och gästvänliga, många är nyfikna på Skandinavien då många i 
området härstammar ifrån Norge. 

Oslagbara vyer! 
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Svenska IAEA-klubben 

newsletter oktober 2013 
Nästa newsletter kommer vid jul! 

Vill du skriva om din resa med 

agriventure? Skriv till  

pr@svenskaiaea.se så får du den 

publicerad i nästa 

newsletter! 

I Oktober samlade vi ihop allt boskap från  

sommarhagarna och drev dem tillbaka mot  

ranchen för att sälja kalvarna. De vägs och lastas 

på lastbil och går iväg till en slutuppfödningsgård. 

Korna går kvar "hemma" på vinterbete och fodras 

med hö. 

Under de sista tre veckorna på programmet åkte 

jag och en annan praktikant på en ”roadtrip”  

genom USA. Vi följde den historiska Route 66 från 

Chicago till Los Angeles, fastän vi hann aldrig till 

Kalifornien utan vi vek av vid Las Vegas innan vi 

började bila oss mot Montana igen. USA är ett 

fantastiskt land att färdas med bil igenom, finns 

mängder av saker att se och göra utefter vägarna 

och man får se stora skiftningar i landskapet som 

man färdas igenom. 

Hela den här resan har varit en fantastisk  

upplevelse med många nya intryck och att man 

fått ha varit med om hur man lever "westernliv" på 

2000-talet vilket jag tycker har varit mycket  

givande och roligt. 

Stolt C-F med öringsfisk 


