
Nybörjarkurs biodling våren 2022

Denna nybörjarkurs i biodling sy�ar �ll a� ge �llräckliga kunskaper för a� kunna skaffa och ta hand 
om e� eget bisamhälle samt den honung som produceras. Man kan givetvis gå kursen även om 
man ännu inte har bestämt om man vill skaffa bin.

Medlemmar i Gnestaortens biodlarförening har förtur �ll kursen.

Det här är första gången vi håller kursen och vi har därför sa� e� litet lägre pris. Vi hoppas a� vi 
kan hjälpas åt a� förbä�ra kursen för fram�da deltagare! 

Plats: Digital över Zoom samt fysiskt i Gnestatrakten
Start: Torsdag 10 mars 2022
Tid: 18:00 – 19:30, de fysiska träffarna sker dag�d på en helg
Pris: 500 kr plus kostnad för böcker
Kursledare: Alejandra Andersson och Linda Norelius Moberg
Antal �llfällen: 10 kurs�llfällen, varav minst en fysisk träff

Vem riktar sig kursen �ll?

Kursen är för dig som vill lära dig grunderna i biodling.  An�ngen vet du redan en del om biodling, 
du kanske rentav redan har e� bisamhälle, eller så funderar du på a� skaffa bin.

Kursen riktar sig främst �ll nya eller blivande medlemmar i Gnestaortens biodlarförening och 
medlemmar har förtur �ll kursen.

Kostnad

Kursen kostar 500 kr plus kostnad för böcker. Betalning sker enklast med Swish eller 
banköverföring.

Anmälan

Anmälan görs �ll Linda Norelius Moberg genom a� maila linda@purrelir.se senast den 3 mars. 
För frågor kontakta:
- Linda på telefon 0702 51 94 03 eller linda@purrelir.se
- Alejandra på telefon 0730 55 66 54 eller alejandra.andersson@gmail.com

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.



Kursmaterial

Du behöver ha �llgång �ll en dator, mobiltelefon eller surfpla�a där du kan använda applika�onen 
Zoom för a� kunna delta på de digitala kurs�llfällena. Det är även en fördel om du har en mikrofon 
så a� du kan ställa frågor.

Varje kursdeltagare ansvarar för a� innan kursen börjar beställa hem de två kursböcker som 
behövs från SBR. Det ger er även �llgång �ll det presenta�onsmaterial som vi kommer a� visa vid 
teoriträffarna via en medförande USB-s�cka. 

De böcker som används i kursen är:
� Mina första år som biodlare

� Min biodling – arbetsbok för deltagare

Böckerna kan beställas från h�p://bibtuiken.biodlarna.se. Medlemmar i SBR får raba�.

Om ni har eller planerar a� skaffa bin rekommenderar vi även a� ni beställer boken Handbok i 
bihälsa. Den ger e� bra stöd kring vad som gäller kring bihälsa och har dessutom e� prak�skt 
format så a� den passar a� ta med ut i bigården.

Kursledare

Kursen arrangeras av Alejandra Andersson och Linda Norelius Moberg. 

Alejandra har ha� bin i över femton år och njuter av a� vara i bigården, höra surret, känna 
do�erna och få ta del av livet i kuporna, det är obetalbart!

Linda har ha� bin i fyra år och är fast. A� ha bin gör a� man får upp ögonen för vad som händer i 
naturen, när vilka träd och blommor blommar och vad bina är intresserade av.

Kursens uppdelning

Kursen är uppdelad i �o teori�llfällen och minst e� prak�skt �llfälle. Teori�llfällena hålls som 
digitala möten över Zoom där vi presenterar teorin från kursboken och även visar en del kortare 
filmer.
Det prak�ska �llfället är en fysisk träff där vi besöker en kursledares bigård och ��ar igenom flera 
bikupor för a� omsä�a teorin i prak�ken.

Kursinnehåll

Kursen använder det underlag som Sveriges Biodlares Riksförbund tagit fram, ”Mina första år som 
biodlare”.
Tillfälle 1, torsdag 10/3 18:00-19:30, digitalt: Introduk�on �ll biodling
Tillfälle 2, torsdag 17/3 18:00-19:30, digitalt: Livet i e� bisamhälle
Tillfälle 3, torsdag 24/3 18:00-19:30, digitalt: Biodlarens utrustning
Tillfälle 4, torsdag 31/3 18:00-19:30, digitalt: Året i bigården 1
Tillfälle 5, torsdag 7/4, 18:00-19:30, digitalt: Året i bigården 2
Tillfälle 6, torsdag 21/4, 18:00-19:30 ,digitalt: Bihälsa



Tillfälle 7, torsdag 28/4, 18:00-19:30, digitalt: Prak�skt arbete i bigården, repe��on och 
deltagarnas frågor
Tillfälle 8, lördag 7/5, 10:00-12:00, fysiskt: Bigården och dragväxter, ��a i kuporna
Tillfälle 9, torsdag 26/5, 10:00-12:00, fysiskt: Avläggarbildning
Tillfälle 10, lördag 4/6, 10:00-12:00, fysiskt: Honung

Fysiska träffar: De fysiska träffarna är beroende av vädret för a� vi ska kunna hälsa på bina. De kan 
därför komma a� fly�as. På de fysiska träffarna besöker vi en kursledares bigård och ��ar igenom 
flera bikupor för a� omsä�a teorin i prak�ken.


