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MEDLEMSINFO SEPTEMBER 2013 

 

Kåring 2013 

Kåringa for 2013  er fastsett til laurdag 28. september.  Den vil verte avvikla ved 

Eikaasgalleriet som tidlegare år.  Annonse vil komme i Firda. Vi minner om at alle som skal 

kåre lam, skal ha med eigne grinder.  Dersom nokon har spørsmål om dette, så ta kontakt med 

styret i Jølster Sau og Geit.  NB.  Møt opp tidleg. 

 

Kåringsdommar 

Er det nokon av sauehaldarane som kan tenkje seg å verte kåringsdommar?  Dersom ja, ta 

kontakt med leiar.  Avlsutvalet treng fleire kåringsdommarar, for å kunne få gjennomført 

kåringane i framtida. 

 

Ullhenting 

Jølster Sau og Geit vil ikkje lenger sette inn annonse i Firda i høve ullhenting, då dette er 

ganske kostbart. Ullhenting vil verte gjort kjent via e-post til dei som har det.  Dei som ikkje 

har e-post, vil verte kontakta via sms eller pr. telefon.  Informasjonen vil og verte lagt ut på 

heimesida til Jølster Sau og Geit. 

 

Seminkurs på sau 

Det vert arrangert seminkurs på Norsk Fjordhestgard fredag 25. oktober  kl. 09.00-16.00. 

For prisar m.m., sjå siste nr. av Sau og Geit side 58 

Bindande påmelding innan 10. oktober til ragnhild.saele@enivest.net eller tlf. 416 33 342. 

 

JØLSTER SAU OG GEIT inviterer til FAGKVELD/SOSIAL SAMLING FREDAG 8. 

NOVEMBER KL. 20.00  

 

HOS VIDAR AARDALSBAKKE DJUPVIK – Vestnorsk Trofé-Montasje, I ÅRDALEN 

 

Tema: Helse og velferd i lamminga.  Vi skal sjå ein dvd og drøfte det vi «ser».  I tillegg vil 

Vidar Aa. Djupvik vise/informere oss om det arbeidet som han driv med.  

 

Enkel servering. 

 

Påmelding til Ragnhild Sæle innan 1. november på tlf. 416 33 342 eller 

ragnhild.saele@enivest.net. 

 

MEDLEMSVERVING 

Det er fortsatt ein del småfehaldarar i Jølster som ikkje er medlem i Jølster Sau og Geit og dei 

bør vi prøve å få med. 

Kven vert beste vervaren i 2013? 

I høve medlemsverving vil ein minne om at alle som deltek i aktivitetar i regi av 

lag/nemnder innanfor NSG, skal vere medlem i NSG.  Medlemskapet er i følgje vedtektene 

§3 personleg.  Det vil mellom anna sei at alle sauehaldarar som er medlem i verering skal vere 

medlem i NSG.  Det same gjeld dei som vil stille dyr til kåring, eller som vil delta på 

gjetarhundprøve.   
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GJETARHUND 

Frå 1. oktober vert Gjerarhundrådet utvida til 5 medlemar, som består av leiar og 4 

regionrepresentantar.  Regioninndelinga er den same som i avlsarbeidet på sau og i opplæring 

av gjetarhunddommerar. Har de innspel på representant til Gjetarhundrådet, frå region 

vest, så kom med tilbakemelding til leiar innan 20. september. 

I høve ny dommarordning skal SFSG peike ut ein person for å representere fylket i 

regionutvalet.  Regionutvalet skal bestå av ein representant pr. fylke.   Ber her og om innspel 

på representant til regionutvalet innan 20. september.  Dette må vere ein dommar.  

Eventuelle innspel på representantar til regionutvalet vert lagt fram for gjetarhundnemnda som 

skal komme med anbefaling, til styret i SFSG. 

 

GJETERHUNDNEMND/LAG  

SFSG har hatt ei gjetarhundnemnd som har bestått av 3 medlemar.  Ein frå Nordfjord, ein frå 

Sogn og ein frå Sunnfjord.  I løpet av 2013 har ein under Gjetarhundnemnda fått danna 3 

gjetarhundlag: Sunnfjord og Ytre Sogn, Sogn og Nordfjord.   

SFSG kalla nemnda og leiarane i gjetarhundlaga inn til møte 29. august.  Der vart det bestemt 

at ein innanfor SFSG skulle fortsette med Gjetarhundnemnd.  Den skal bestå av leiarane i dei 

ulike gjetarhundlaga og ein representant frå styret i SFSG, som skal vere leiar med 

dobbeltstemme.  Kven som skal representere styret i SFSG, vil verte bestemt på styremøte 27. 

september. 

 

GEITEDAGANE 2014 

Geitedagane 2014 skal vere i Sogn og Fjordane 22.- 24. august.  Endeleg plass er ikkje bestemt 

enda, men det er sett ned ei arbeidsgruppe som skal ha ansvar for arrangementet. Leiar i 

arbeidsgruppa er Rune Myklebust. 

 

LINKAR TIL MEDLEMANE SINE HEIMESIDER 

Styret i SFSG har handsama ein førespurnad frå eit medlem, om å få ein link til eiga 

heimeside, på heimesida til SFSG.  Dette har styret sagt ja til, under visse føresetnader: 

 Medlemskap i NSG  

 Sida skal vere næringsrelatert og knytt til småfenæringa. 

Linken vert lagt under ”Link” i menyen på heimesida til SFSG.  Dette er gratis.  Ønskjer ein 

derimot å ha linken liggande på framsida, må ein betale på lik linje med andre annonsørar. 

Medlemar som ønskjer å få lagt ut link til eiga heimeside, må ta kontakt med Jonny Lofnes. 

 

        ULLSEKKAR 

Ullsekkar kan som tidlegare hentast hos Johannes Nedrebø.  Send namn og antall sekkar til  

tlf. 416 33 342.  Faktura vert sendt ut frå Jølster Landbruksteneste SA i desember. 

 

        INNSPEL TIL JORDBRUKSTINGINGANE 2014 

Styret i Jølster Sau og Geit ønskjer innspel til jordbrukstingingane 2014, innan 15. oktober, då dette  

skal vere eit av dei tema som skal drøftast på felles leiarsamling med Møre og Romsdal i slutten 

av oktober. 

 

       HEIMESIDE 

Minner nok ein gong om at ein ved å gå inn på www.nsg.no/sfsg/joelster kan finne informasjon     

som kan vere av interesse.  Har de informasjon som de vil ha lagt ut, så ta kontakt med Jonny 

Lofnes.  Vil og anbefale at de går inn på www.nsg.no/sfsg for å følgje med på kva informasjon 

fylkeslaget(SFSG) legg ut.  

        

       STYRET  

http://www.nsg.no/sfsg/joelster
http://www.nsg.no/sfsg

