
Kvæfjord Sau og Geit 

Årsmelding 2012 

Styret for Kvæfjord Sau og Geit har i meldingsåret vært sammensatt slik: 

 Leder:  Svein Robert Guttormsen 

 Nestleder: Trond Inge Vebostad 

 Kasserer: Mari Wikeland 

 Sekretær: Inger Ann Bendiksen 

 Styremedlem: Arvid Nordskott 

 

Styrets arbeid: 

Det har i meldingsåret vært avholdt to styremøter og behandlet 16 saker. Laget har pr 31.12.2012 27 

betalende medlemmer. Det har vært en nedgang på to medlemmer. På det første styremøtet ble 

aktivitetsplan for laget gjennomgått. De aktivitetene vi hadde på planen, har vi klart å gjennomføre. 

Tradisjon tro har også styremedlem, Trond Inge, hatt ansvaret for å organisere ullinnsamlingen. På 

våren var det felles lasting på den gamle fergekaia på Borkenes. I desember var det felles lasting på 

den gamle skolen på Kveøya. Dette har etter hva vi har fått inntrykk av godt meget bra. Leder ønsker 

også å takke styret for den innsatsen som er gjort. Mange av oss engasjerer oss på mange arenaer, 

har flere ulike verv i ulike lag og har både en, to og tre jobber.   

 

Medlems arbeid: 

Svein Robert Guttormsen og Arvid og Oddny Nordskott deltok på fagdagen og årsmøtet til Troms sau 

og geit. Leder måtte her presentere saken som vi hadde sendt inn til årsmøtet i Troms. Totalt sett var 

dette to konstruktive og nyttige dager. 

 

Vi har arrangert medlemstur til Vesterålen hvor vi besøkte to fjøs. Det ene fjøset var et nybygg med 

plass til 350 sau og tilhørte Knut Joakimsen. Det andre fjøset tilhørte Tom Lund og hadde plass til 500 

sau. Begge plassene fikk vi en god omvisning og nyttig informasjon.  Nyttig å treffe hverandre og få 

nye ideer og se at noe satser. Tok Kveøybussen sammen og det ble en hyggelig tur. På veien hjem 

stoppes vi også å spise middag sammen. 

 

En oppfølging av temaet medisinering fra årsmøtet fikk vi gjennom deltakelse på møtet (28.02) som 

ble arrangert av forsøksringen om medisinavtale. Mange av våre medlemmer var til stede. 

 

Flere medlemmer har vært i media i forbindelse med lamming og gårdsbesøk fra barnehage. Styret 

ser på dette som viktig at vi profilerer og markedsfører næringa.  

 

Leder har ved to anledninger vært nødt til å rykke ut i forbindelse med at hunder har jaget og tatt 

sau/lam.  

 

Gjeterhund arbeid: 

Det er avholdt to gjeterhundkurs i år. Interessen for kursene var stor og det var ti deltakere på hvert 

kurs (maks antall). Kursene ble holdt på Kveøya og instruktør var Aleksander Strøm.  



Vi har også avviklet gjeterhundkonkurranse, Nordnorsk mesterskap og nordnorsk cup, over to dager 

på Kveøya. Vertskapet, Hundstad gård, var med på å gi en meget god ramme rundt arrangementet. 

Sauene som ble benyttet tilhørte Trond Inge. Dette var et meget vellykka arrangement med mange 

positive tilbakemeldinger. Gjeterhundkonkurransen fikk omtale over en dobbelside i Hålogaland avis 

(3.oktober) og i Harstad Tidende (3.oktober). Styret ønsker å takke alle som har bidratt, hvert enkelt 

medlem som stilte opp og spesielt komiteen som har gjort en stor og god jobb. Vi ønsker også å takke 

Georg Winsjansen for å profilere gjeterhundarbeidet spesielt i vårt lokallag.  

 

 

 

 

Svein Robert Guttormsen 

Leder 


