Bestilling av fly og hotell
-

-

Ble gjort gjennom reisebyrå (Ticket). Veldig lettvint og de tok kun 500 kr for all jobben. Da
ordner de alt av billetter og vi bare sendte inn antall og etter hvert navn på deltagerne.
Bestillinga ble gjort i midten av desember, navna trenger de en måned før avreise ca.
Gardermoen – Edinburgh med Norwegian.
Bodde på Jurys Inn Edinburgh Hotel veldig sentralt i Edinburgh 

Opplegg
-

Vår tur var fra 23.juni -28.juni 2010. Første dagen hadde vi ikke noe spesielt program annet
enn reisen. Deretter var to hele dager satt av til guidet tur på bygda i buss, inkludert flere
gårdsbesøk m.m. En dag var satt av til The Royal Highland Show – en stor messe/utstilling
m.m. med 155 000 besøkende årlig (langhelg). Anbefaler på det sterkeste å legge turen
innom denne. Messa arrangeres hvert år til ca. samme tid og er rett ved siden av flyplassen i
Edinburgh. Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger på at vi tok turen innom den. Den har alt
en landbruksinteressert vil se; utstilling av maskiner, redskap og dyr samt store og
prestisjefylte kåringer og mønstringer av spesielt storfe, sau og hest. Veldig bra!! Vi hadde
også en dag til fri disposisjon hvor deltagerne valgte mellom å ta en ekstra dag på messa,
mens andre tok en tur til et flott utsiktspunkt i Edinburgh. Første alternativ var det 100 %
karer som valgte (kan ikke skjønne det). Siste dagen gjorde folk som de ville før hjemreise. De
fleste valgte da å være turister i byen.

Møte
-

I februar hadde vi et informasjonsmøte for alle som skulle være med på turen. Dette var
mest for å treffes samt at folk skulle ha anledning til å se hvem de skulle reise med (nå er
Akershusmiljøet såpass lite at så å si alle kjente hverandre). Vi viste bilder fra tidligere turer
til Skottland og informerte om turen. Sosialt!

-

Det må betales ca. 1/3 av billettene for fly/hotell på forhånd. Derfor tok vi inn 5 500kr i dep.
ved påmelding til turen. Når vi hadde bedre oversikt over endelig pris, tok vi inn 1500kr til.
Vi var 27 stk på turen og regnskapet så sånn ut:

Pris

-

Depositum fra deltagerne
-

Betalt fly og hotell
Guiding
Støvler
Billetter (buss+show)

189 000
146 300
30 000
4 600
2 000

Rest: 6 100 kr. Dette ble brukt til å arrangere en fest for alle som deltok på turen i etterkant. Suksess!
Viste film og bilder fra turen samt at vi hadde enkel servering. Det var også en «ekstra sikkerhet» hvis
det skulle komme på uforutsette utgifter på turen som vi måtte ta der og ta. En av reiselederne
disponerte pengene på kort underveis på turen.
Guiden: sendte regning på guiding via mail.

Guide
Vi kom raskt i kontakt med Angus Dickson. Han bor i nærheten av Edinburgh og har en bror med
norsk kone. Han hadde guidet lokallaget i Eidsvoll for tre år siden og derav kom vi i kontakt med han.
Skal dere til Skottland så er han virkelig gull verdt for en vellykket tur. Vi ga han 2 dager til disposisjon
og han laget et veldig bra opplegg for oss. Fiksa alt! Buss, gårdsbesøk, bestilling av guide på
whiskeydestilleri, lunsj og kaffe begge dager osv. Han kjøpte også inn støvler til alle sammen. Dette
var tilfelle sølevær og ble brukt på gårdene. Kastet etterpå. Nå hadde vi knallvær hele turen og fikk
ikke så stor nytte av disse, men det er likevel et godt råd så man slipper klin eller ekstra mye bagasje.
Egentlig skulle vi på et bryggeri også, men det var dessverre stengt akkurat når vi var i landet.
I tillegg til at han fiksa alt så er han en supertrivelig fyr! Han visste godt hva som var å vise fram og
ikke, samt ordne det slik at vi fikk innblikk i forskjellige produksjonsformer og ressursgrunnlag.
Planlegginga gikk via mail. Lettvint! Han sendte program i god tid før turen.
Program – Fagtur til Skottland, Akershus Sau og Geit 2010
Onsdag 23.juni
09.00

Oppmøte Gardermoen

10.45

Avgang DY1352 til Edinburgh

11.40

Ankomst DY1352 i Edinburgh

12.00

Buss til hotell og innsjekking

18.00

Middag

Torsdag 24.juni
06.30

Frokost

07.30

Avreise fra hotellet

10.00

Ankomst Mossilee Gård i Galashiels. Der driver Willie Pate 2 400 dekar sammen med sin kone Marion og sønnen Euan på 17 år.
De produserer slaktelam og søyelam til avl. De har også slaktedyr av storfe. Gjeterhund.

13.00

Lunsj på gården til Angus

14.00

Omvisning på gården til Angus, Sorrowlessfield Mains i Earlston. Han har nettopp hatt 450 søyer som har lammet. I sommer skal
det gå storfe tilhørende nabogården på beite hos han. Det vil bli demonstrasjon av praktisk bruk av gjeterhund.

15.30

Avreise fra gården til Angus

16.30

Ankomst Glenkinchie Destilleri, Pancaitland(East Lothian). Guiding etterfulgt av drinker i baren.

19.00

Ankomst hotellet

20.00

Middag

Fredag 25.juni
07.00

Frokost

09.30

Kaffepause, Selkirk

10.30

Ankomst Kirkstead Farm, Selkirk. Alan McClymont og hans kone driver avlsbesetning med skotsk svartfjes og blåfjes leicester sau
i tillegg til galloway storfe. Driver salg av avlsdyr. Gjeterhund.

13.00

Lunsj

14.30

Ankomst Mossfennan gård, Broughton. Sandy og Anne Welsh og deres sønn Tom produserer skotsk svartfjes lam for spesialisert
kjøttproduksjon. De er spesialister i ”Easy care” system, noe vi må finne ut av hva innebærer!

16.30

Ankomst Broughton bryggeri. Omvisning og muligheter for prøvesmaking av veldig god øl.

19.00

Ankomst hotellet

20.00

Middag

Lørdag26.juni
07.00

Frokost

08.00

Avreise med buss til The Royal Highland Show

19.00

Ankomst Hotellet

20.00

Middag

Søndag 27.juni
07.00

Frokost

08.00
Edinburgh by – Edinburgh Castle, The Royal Mile og andre severdigheter. Muligheter for en gåtur(eller løpetur om du vil) i
Holyrood park – en perle med utsikt over hele byen! 
19.00

Middag

Mandag28.juni
07.00

Frokost

08.00

Tid til fri disposisjon. Muligheter for en ekstra dag på The Royal Highland Show eller shopping for de som ønsker det.

17.00

Middag

19.00

Avreise til Edinburgh Airport

21.00

Avgang DY1353 til Oslo

23.55

Ankomst Gardermoen

