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Ringinformasjon til NSG om sesongen 2005/06 
 
Vi er nå klare til å ta imot informasjon om virksomheten i ringene i sesongen 2005/06. Vi ber 
om informasjon om 

• Ringen 

• Ringens tillitsvalgte 

• Hvem som er medlem i ringen i sesongen 2005/06 

• Hvilke værer ringen har brukt høsten 2005 
 
Disse opplysningene ønsker vi at dere selv rapporterer inn via Internett. 
Gå til www.avl.nsg.no. Logg deg inn med ringens produsentnr og passord. Dette finner du i 
vedlagte brev fra Produsentregisteret. Etter at du har kommet inn, håper vi at det ganske 
selvforklarende hva du skal gjøre. Står du fast, kan du kontakte oss for brukerstøtte. 
 
Internett med web og e-post vil bli mye viktigere enn før i kommunikasjonen mellom 
avlsavdelingen og ringene. Vi håper derfor at alle ringer sørger for at ringens kontaktperson 
overfor NSG har tilgang til e-post og web, enten selv eller gjennom en annen som kan bistå 
(barn, venn, nabo osv). Det er ikke lenge før vi går til det skritt å kreve at vi må kunne 
kommunisere med ringen via Internett, så det er (dessverre) bare å lage et opplegg for det 
like godt først som sist. 
 
Ringer som ikke på noen måte får til å rapportere inn årets opplysninger via Internett, kan 
fylle ut skjemaet som er lagt ved dette rundskrivet. 
 
Frist for innrapportering: 31. mars 2006, (ikke 15. mars slik det står på skjemaene)  
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Sau og Geit 
 
 
Thor Blichfeldt – s -      Siv Heia Uldal  
Avlssjef       Rådgiver i saueavl 
 
Vedlegg:  Brukernavn og passord fra Produsentregisteret 
  Skjema for årets rapportering 

Saksbehandler: Siv Heia Uldal 
Telefon: (+47) 23084773 / 41412799 
E-post: siv.uldal@nsg.no 
Vår referanse:  
Deres referanse: 
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