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Innkalling til 

ÅRSMØTE  
i Sør-Jæren Sau og Geit 

 
Sted: Varhaug Misjonshus 

Tid: tirsdag 28. januar 2014 
 kl. 19.00 Merk tiden! 

 
OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må  

være styret i hende senest 21. januar 2014 
 

           
Veterinær Marit Johanne Apeland instruerte under Ungdomsgruppas kurs i klauvskjæring i 
mai-13 
 
MØT OPP PÅ ÅRSMØTET…. OG TA MED GODT MED 
KONTANTER! 
Hovedgevinsten under utlodningen blir også i år et kåra værlam 
av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2014. 



 2 

ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2014 
Varhaug Misjonshus 28. januar 2014 kl. 19.00 

 
SAKLISTE  

 
 
Sak 1)  Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Sak 2)  Valg av møteleder og referent 
 
Sak 3)   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Sak 4)  Godkjenning av årsmeldingen for 2013 
 
Sak 5)   Godkjenning av regnskapet for 2013 
 
Sak 6)  Arbeidsplan for 2014/2015 
 
Sak 7)  VALG 
 
Sak 8)  Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda 
 
Sak 9)  Innkomne saker/ Eventuelt 
 
 
PREMIEUTDELING for de beste dyra på kåringsdagen 
 
 
MIDDAG – Lammerull med tilbehør, kaffe og dessert. 
 
 
ØKONOMI I SAUEHALDET 
Innledning ved bonde og konsulent i avdeling Landbruk, miljø og 
teknikk, Bjerkreim kommune, Svein Olav Tengesdal.   
 
 
UTLODNING 
(Husk å ta med godt med kontanter! Hovedgevinsten er også i år et kåra 
værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2014) 
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Til sak 6, styrets forslag til arbeidsplan for 2014: 
 Medlemsskriv i februar 2014 
 Ullinnsamling 15. mars  
 Vårmøte/ungdomsmøte i mars 
 Grillkveld i mai 
 Busstur i juni/juli? 
 Medlemsskriv i september 
 Kåring i september 
 Sauabingo i oktober 
 Sauakafé med riskrem i desember 
 Vakthold ved Varhaug IL’s årsfest i januar 2015 
 Årsmøte januar 2015 
 Medlemsverving 
 GJETARHUNDNEMNDA (Grunnkurs, Hå-mesterskap, Faste 

treningsdager 
 
Til sak 7, Valgnemndas innstilling: 

Styret i 2013    På v. Valgnemndas innst. For 
Leder:  Hanne-Elise Lindal *         Hanne-Elise Lindal 1 år 
Styremedl.: Sven Lode  *          Sven Lode  2 år 
Styremedl: Anne-Cath. Grimstad  
Styremedl: Henning Skeie * Henning Skeie 2 år  
Styremedl: Elin Fuglestad   
Varamann 1: Kurt Herredsvela * Kurt Herredsvela 1 år 
Varamann 2: Odd Egil Bø  * Odd Egil Bø  1år 
Gjeterhund- 
Nemnda: Tore Mattingsdal * Tore Mattingsdal 2 år 
  Kurt Herredsvela * Kurt Herredsvela 2 år 

Arvid Årdal    
Emil Herredsvela  

Revisor: Otto Topdal  
Mikal Siqveland * Mikal Siqveland 2 år 

Varamann: Odd Arild Varhaug * Odd Arild Varhaug 1 år 
Valgnemnd: Bernt S. Undheim * Sveinung Håland 3 år  

Jarl Nord-Varhaug 
Gustav M . Håland  

 
Til sak 8, Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda: 
Godtgjørelse til styret   2013  Valgnemndas innst. for 2014 
Leder:      Kr. 4000,-   Kr. 4000,-   
Kasserer:     Kr. 2000,-  Kr. 2000,-   
Sekretær:    Kr. 2000,-  Kr. 2000,- 
Øvrige styremedlemmer + 1. vara: Kr.  500,-  Kr. 1000,- 
  
Gjeterhundnemnda   2013  Valgnemndas innst. for 2014 
Leder:     Kr. 2000,-  Kr. 2000,- 
Øvrige medlemmer:   Kr.   500,-  Kr. 1000,- 
Dette gjelder medlemmer av nemnda som kommer fra Sør-Jæren Sau og Geit. 
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Glimt fra driftåret 2013: 
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Årsmelding 2013 
for Sør-Jæren Sau og Geit  
 
Medlemstall 
Sør-Jæren Sau og Geit hadde ved årsskiftet 2013/2014 i alt 166 medlemmer. Det er en 
økning på 20 medlemmer fra i fjor. 
 
Styret i 2013 har vært: 
Leder:   Hanne-Elise Lindal   
Nestleder:  Sven Lode    
Kasserer:  Henning Skeie   
Sekretær:  Anne-Cath. Grimstad   
Studieleder:  Elin Fuglestad    
Varamann 1:  Kurt Herredsvela    
Varamann 2:  Odd Egil Bø    
 
Styret har avholdt 3 ordinære styremøter og behandlet i alt 32 saker i henhold til 
protokoll. 1. varamann har møtt fast på styremøtene. Regnskapet føres av Hå 
Rekneskapslag. 
 
Innspill til jordbruksforhandlingene 2013 
Sør-Jæren Sau og Geit behandlet saken på sitt medlemsmøte 4. desember 2012, og 
meldte inn følgende forslag til krav foran jordbruksforhandlingene våren 2013: 

1. Lammetilskottet økes med 15 kroner per dyr, og flyttes til en annen økonomisk 
pott, slik at det ikke kommer på toppen av dyretilskottet, og derfor blir borte for 
de største saueholderne fordi maksbeløpet overskrides. 

2. Utmarksbeitetilskottet økes med 70 kroner pr. dyr. 
3. Tilskottet til organisert beitebruk økes kraftig, slik at det for eksempel for 

Rogalands vedkommende vil resultere i kr. 50,- per dyr. Begrunnelsen er økte 
kostnader til arealleie og tilsyn/sanking. 

4. Saueholdere i oppstartfasen bør få tilskott på åringene første året. 
5. Tilskottet til ferieavløsning økes med 25 prosent. 

 
Årsmøtet  
ble holdt på Varhaug Misjonshus 29. januar 2013, med rundt 60 personer til stede. I 
tillegg til vanlige årsmøtesaker og middag, var det innledning ved leder i Rogaland 
Sau og Geit, Magne Jakob Bjørheim, som redegjorde for nyheter og aktuelt i 
organisasjonen. 
Borghild Øyna fra Norturas ullmottak på Sandeied innledet videre rundt temaet ”Ull 
kan være Gull”. 
 
Godtgjørelse til styret i Hå Gjætarhundnemnd 
Sveinung Håland kom under årsmøtet med et forslag om godtgjørelse medlemmene i 
Gjætarhundnemnda, kr. 2000,- til nemnas leder og kr. 500,- til nemndas øvrige 
styremedlemmer. 
Hå gjætarhundnemnd har egen konto og pengebeholdning som slike eventuelle 
honorar skal tas fra. Siden Hå gjætarhundnemnd har medlemmer fra både Sør-Jæren 
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SG og Nærbø SG, må imidlertid et vedtak om godtgjørelse gjøres i begge lokallagas 
årsmøter. Årsmøtet i Sør-Jæren Sau og Geit gjorde derfor et enstemmig vedtak om å 
gi styret fullmakt til å ordne det formelle i kontakt med Nærbø Sau og Geit, noe som 
er gjort i form av telefonisk kontakt med leder i Nærbø SG, Bjarte Vigre, og 
påfølgende vedtak i dette lokallagets årsmøte i 2013. 
 
Fylkesårsmøtet i RSG  
ble holdt på Karmøy 15. og 16. februar 2013. Sør-Jæren Sau og Geit var formelt 
representert av Hanne-Elise Lindal, Leif Matnisdal og Anne-Cath. Grimstad. 
Under festmiddagen ble Sør-Jærens medlem Svein Varhaug tildelt fylkeslagets 
diplom for lang og tro tjeneste for sine flere og tjue år som sauedommer. 
 

            
 
Takk til ekteparet Skretting 
Det nye styret i Sør-Jæren Sau og Geit tildelte vinteren 2013 diplom til tidligere leder 
Eirik Skretting med påskriften ” Eirik Skretting vert tildelt diplom for særs stor 
dugnadsinnsats og 13 år som leiar i Sør-Jæren Sau og Geit”. 
Kona Audny fikk en blomsteroppsats som takk for mangeårig bistand med matlaging 
og baking i forbindelse med lagets arrangementer og styremøter. 
 
Egen Ungdomsgruppe 
Styret tok våren 2013 initiativ til en egen ungdomsgruppe i Sør-Jæren Sau og Geit, 
der målet var å få flere av de unge medlemmene våre med i aktivt lagsarbeid. Elin har 
fungert som ungdomsgruppas kontaktperson, og tanken har vært å samle unge 
medlemmer under 35 til egne sosiale og sauefaglige sammenkomster. Det første møtet 
ble arrangert i sauhuset hos Hanne-Elise Lindal 13. mars. Nærmere 30 kommende 
eller etablerte unge sauebønder møtte fram, og Jarl Nord-Varhaug og Svein Varhaug 
var til stede og pratet sau og så på dyra sammen med de unge. Senere har 
Ungdomsgruppa også hatt kurs i klauvskjæring og et praktisk møte om uttak av slakt 
og livlam (se egne referat lenger ut i årsmeldingen). 
Ungdomdgruppa har opprettet egen Facebook-side, men har etter hvert gått bort fra 
”aldersgrensen” på 35 år. Kriteriet er i stedet endret til ”unge og/eller nye” 
sauebønder, og møtene har inntil videre vært åpne også for medlemmer fra andre 
lokallag. 

Vellykket ullinnsamling  
Et stort antall produsenter kom kjørende med tilhengerne fulle av ullsekker, da Sør-
Jæren Sau og Geit arrangerte ullinnsamlingsdag på Felleskjøpet Varhaug lørdag 9. 
mars. Været var av det aller beste, så tidspunktet for inntransport passet godt. 
Ullsekkene kunne hives rett i hengeren uten at de enkelte måtte tenke på presenning 
mot regn. 
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Nortura hadde satt ut to store containere for produsenter som leverer til dem eller 
Prima, og fra Fatland var det kommet en stor dyrebil med tilhenger. Fra lokallaget 
stilte styret mannsterkt opp, medbringende både kaffe, brus, vafler og lapper. 
Etter at ulla var levert hos de respektive mottakerne, kjørte de fleste derfor bilen til 
side, og slo seg ned i vårsola i prat med yrkesbrødre og andre kjente. 
Fra Felleskjøpets side var det lagt opp til ekstra rabatt på et par sesongrelaterte 
vareslag, så mange benyttet også anledningen til nødvendige innkjøp i tillegg. 

          

Vårmøte med lammetips 
Rundt 40 personer deltok under vårmøte på Brusand Bedehus torsdag 14. mars 2013. 
Veterinær Freddie Helgesen snakket om utfordringer og gav gode tips rundt lamming, 
samt problemstillinger rundt beiteslipp. Som vanlig ble det servert varmrett til de 
tilstedeværende, men i stedet for den tradisjonelle lapskausen, hadde styremedlem 
Elin Fuglestad denne gangen laget rikelige mengder med lasagne med 
lammekjøttdeig. For noen var denne retten litt uvant, men maten var veldig god, og 
folk forsynte seg godt. Gratis utlodning hørte også med, med gevinster gitt av våre 
mange sponsorer og samarbeidspartnere. 

Kald, men trivelig grillkveld  
Det var pent, men kaldt vær da laget onsdag 22. mai arrangerte sin årlige grillkveld 
for medlemmer med familier ved Bjelland bedehus på Brusand.Rund 60 store og små 
hadde iført seg ullklær og kjeledresser og funnet veien til utefasilitetene ved 
bedehuset for å spise seg mette på slakterisponset lammekjøtt, karbonader og pølser, 
og ellers ha en trivelig kveld sammen med yrkeskolleger og lagsvenner.  
Loddsalget er fast tradisjon på grillkveldene, og styret hadde også i år greid å få tak i 
mange attraktive gevinster fra det lokale næringsliv. I tillegg var det gratis 
tippekonkurranse på vekta av Elin Fuglestads fem medbrakte kopplam. Her fikk 
Torfinn Tjåland premien for beste tips, i det han bare manglet halvannet kilo på rett 
svar. 

                     
     Kurt og Henning griller  Torfinn Tjåland tippet best 
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Mange fikk lære klauvskjæring 
Rundt 30 personer møtte opp da Ungdomsgruppa i Sør-Jæren Sau og Geit arrangerte 
fagkveld med blant annet klauvskjæring av sau hos Emil Herredsvela på Brusand 
torsdag 30. mai. Veterinær Marit Johanne Apeland stod for instruksjonen, og svarte 
også på alle andre veterinærfaglige spørsmål fra de unge sauebøndene.Møtet foregikk 
i og utenfor sauhuset i Fuglestadveien 360 på Brusand, og var åpent for alle 
saueinteresserte jærbuer på 35 år og yngre. Her fikk de frammøtte også selv anledning 
til å prøve klauvskjæring under kyndig veiledning. Til stede varogså Åmund Eikeland 
fra Vinterlandbruksskolen på Jæren, som fortalte om skolen og kurstilbudet 
kommende skoleår. 

     
   Alle fikk prøve seg med klauvtanga  Godt oppmøte av unge bønder 

Sau og Geit-tur til Tønsberg 
Bussturen 2013 gikk til Tønsberg og traktene omkring i dagene fra 24. til 28. juli. Vi 
var 35 deltakere, og alle hadde vært med på minst en slik tur før. Bussjåføren, Lars 
Løyning, var imidlertid ny, og han hadde mye å fortelle oss. 
Vi startet onsdag med reisen sørover langs E39, og som vanlig spiste vi medbrakte 
rundstykker på en rasteplass ved veien. Været var ikke av det beste, så i løpet av turen 
fikk vi litt problemer i form av knekte trær og greiner over veien, men etter litt fram 
og tilbake kom vi fram til Hotell Klubben i Tønsberg, som lå perfekt til i forhold til 
både utfluktene våre og til handling i butikker. 
 
Torsdag hadde vi omvisning i Tønsberg, som er Norges eldste by. Det gamle 
vikingskipet Osebergskipet ble også funnet her. Videre besøkte vi Slottsfjellet med 
ruinene etter Tunsberghus oppe på toppen. Tunsberghus er Norges største borganlegg 
fra middelalderen, og kan ha eksistert fra før 1100-tallet. Under borgerkrigstiden på 
1100-tallet forskanset Baglerne seg her og ble beleiret av Kong Sverre og 
Birkebeinerne. Nå er det bare lave ruiner igjen av anlegget på Slottsfjellet. Tårnet som 
nå står på Slottsfjellet ble reist til Tønsbergs 1000-års-jubileum i 1888. 
I løpet av dagen kjørte vi også ut til Nøtterøy og Tjøme og så på havet ute ved 
Verdens Ende. 
 
Fredagen var satt av til å besøke Stavern, den byen i Norge med flest soldager i året. 
Stavern er også kjent fordi dikteren Herman Wildenvey bodde her sammen med sin 
kone Gisken i siste halvdel av livet. Vi besøkte også de typiske blokkhusene, som 
likner stabbur og ligger på et par av Staverns koller. De ble anlagt i 1788–1790 og 
inngikk som en del av en ytre befestning rundt byen og verftet.  
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Byen er også kjent for sin militære aktivitet, først med Staverns Fort fra 1675, senere 
galeiverftet og hovedstasjonen for orlogsflåten i Norge. I 1750 startet så byggingen av 
det som senere skulle bli Norges første hovedstasjon for marinen, Fredriksvern Verft.  
I nyere tid er det Luftforsvaret som har hatt sitt virke i Stavern.  
Lørdag dro vi på båttur i skjærgården utenfor Tønsberg, og så mange plasser vi hadde 
hørt om før, blant annet gamle og nye hytter tilhørende både kongelige og annet 
kjentfolk. På kvelden deltok de som ønsket det på hotellets sommershow, ”Mitt liv 
som Elsa” med Elsa Lystad. 
 
Så kom søndagen og hjemreisen. På turen var vi innom Nissedal i Telemark og Z-
museet med en rekke utstillinger av blant annet biler, motorsykler og mopeder med 
tidsriktig tilbehør, samt gamle leker og klær og en stor telefonutstilling. 
Det var helt fantastisk. Her var alt du kunne tenke deg fra 50- og 60-tallet, et gledelig 
gjensyn med mangt og meget som vi husket fra ”gamle dager”.  
Noen timer senere var turen over. Været hadde byd på litt av hvert underveis. Ei natt 
hadde vi vanvittig med regn og tordenvær, og en av damene datt ut av senga og slo 
”snusleppa”. Men alt i alt var det som vanlig en ”jill” tur med ”jille” folk. Takk for 
turen. 
Basert på notat fra Audny Skretting 
  
Kåring av værlam 
i Hå foregikk i form av hjemmekåring 1. oktober 2013. 
Det ble i alt kåret 86 NKS-lam, 2 Dorset og 12 Kvit Spæl på O-kåring. I tillegg ble det 
kåret 7 Fuglestadbrogete, 1 farga spæl, 2 Svartfjes og 5 kjøttkåra etter egne kriterier. 
 
Premiering etter kåringa:   
 
     Kåringsnr. Rase Oppdretter          poeng 
Lam med høyest  
samlet poengsum   201340608 NKS Leif Matnisdal 175  
       
Lam med høyest dommer- 
poengsum:        
Norsk Kvit Sau   201340670     NKS Bernt S. Undeim 38  
Kvit Spæl    201340593 Kv.sp. Terje Mattingsdal 36 
 
Andre raser  
Fuglestadbroget   201340862 Fugl.b. Kjell Mattingsdal        45 
(Kropp 10, beinstilling 9, ullkval. 9, ullmengde 8, rasepreg 9)  
 
Beste eksteriør:   
7 lam fikk 10 på kropp under årets kåring i Hå. 
Premien går til   201340516  NKS  Torill Undheim    37  

(10-10-8-9)  
 
Beste risbitværer i Hå i 2013:  201241094   Jarl Nord-Varhaug 142 
(også nr. 2 i Rogaland) 
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RSG’s formannsmøte  
Hanne-Elise Lindal deltok fra Sør-Jæren Sau og Geit under ledermøtet i Rogaland Sau 
og Geit på Hotell Residens i Sandnes 18. og 19. oktober 2013. Her ble det bl.a. presentert et 
forslag fra Animalia om å klasse alle værlam levert til slakt mellom 10. november og 1. mars 
som ”vær”, i motsetning til dagens ordning, hvor det brukes skjønn for hvert enkelt dyr. 

Nye "slaktere" i laget  
Rundt 15 deltakere møtte opp hos Hanne-Elise på Lindal da Sør-Jæren Sau og Geit 
lørdag 5. oktober arrangerte del to i kurset om heimeslakting. I tillegg til instruktør 
Stian Espedals demonstrasjonslam, slaktet deltakerne også 6 egne dyr. 
Kurset startet denne gangen med at Stian Espedal, til daglig ansatt i Nortura, repeterte 
fra kursets første del og demonstrerte med å gå gjennom slakteprosessen med et 
medbragt lam. Deretter fikk deltakerne prøve seg selv, under kyndig instruksjon. 
Tilsammen slaktet og parterte kursdeltakerne 6 egne, medbragte lam. 
Nortura sponset arrangementet med grillmat, som ble fortært sammen med kaffe og 
kaker under pausen midt på dagen. Deltakerne fikk også anledning til å kjøpe 
slakteutstyr til gode priser. 

Avlsinteresserte medlemmer på fagmøte etter kåringa  
Mer enn 25 saue- og avlsinteresserte personer møtte opp da laget arrangerte et 
praktisk praktisk medlemsmøte tirsdag 8. oktober 2013. Arrangementet var 
i samarbeid med Hå veraring og var lagt opp som et fagmøte etter kåringsdagen (1. 
oktober).Hva bør man se etter når man skal kjøpe vær eller værlam? 

Fagmøtet startet i fjøset hos Emil Herredsvela på Brusand, der Hå veraring hadde 
samlet alle de kåra værlamma, i alt rundt 25 dyr, som skal brukes i ringen i 
kommende parringssesong. I tillegg hadde ringen også bortimot 25 indeksværer til 
salgs. 
Kåringsansvarlig i Rogaland Sau og Geit og leder av avlsutvalget i fylket, Per Johan 
Lyse, deltok også på møtet, og sammen gikk man gjennom og så på noen av ringens 
kåralam før og etter klipping. Det ble diskutert kropp, hold, ull og bein, og med små 
variasjoner var både Lyse og forsamlingen enig i delpoengene som kåringsdommerne 
hadde gitt lamma på kåringsdagen 25. september. 
Del 2 av møtet foregikk ved Bjelland bedehus, hvor arrangørene lokket med "enkel 
servering". Sammen med kaffe, juice og saft, forsynte møtelyden seg av både 
wienerbrød og andre kaker. 

   

Mange meninger om værringens lam – og diskusjon på Bjelland bedehus etterpå. 
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RSG’s formannsmøte  
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Mange unge lærte om vurdering av dyr  
En rekke unge og nye bønder møtte opp da Ungdomsgruppa i Sør-Jæren Sau og Geit 
14. oktober arrangerte et praktisk møte med tema ”Uttak av slakt, slaktetidspunkt 
vurdert ut fra vekt og hold, og økonomisk lønnsomhet i forhold til priskurven”. Møtet 
ble holdt hos Tore og Brit Mattingsdal i Mattingsdal opp for Brusand. Berit Pettersen 
fra Fatland var med som veileder, og Fatland sponset mat denne kvelden. I fjøset til 
Tore og Brit fikk de tilstedeværende både studere dyra, innredningen og driftsformen 
i matningsdølenes sauebesetning, samtidig som de hadde det hyggelig rent sosialt. 

Hå-mestre for 5. gang 
Arvid Årdal og Winther ble Hå-mestre for 5. gang, da Hå gjætarhundnemnd 
arrangerte Hå-mesterskap i bruk av gjeterhund hos Emil Herredsvela på Brusand 26. 
oktober.  
 I alt 23 ekvipasjer deltok under tevlingen, som ble dømt av Torkjell Mauland. 
Arrangementet var åpent for alle, men bare ekvipasjer fra Hå deltok i selve Hå-
mesterskapet.  
Se for øvrig referat og resultatliste i gjeterhundnemndas egen årsmelding lenger bak. 

Sauabingoen 2013 
ble arrangert i Varhaug Idrettshus 26. oktober med rundt 270 betalende deltakere. Elin 
Fuglestad leste under bingoen, og etter maten spilte vårt eget ”sauabingo-band” med 
lokale musikere til dans. Vellykket kveld. 

Riskrem på Bjelland 
Vel 25 medlemmer møtte opp da laget inviterte til sauemøte med gløgg, riskrem, 
kaffe og småkaker på Bjelland bedehus på Brusand tirsdag 3. desember 2013. 
De frammøtte ble møtt med gløgg i døra da de kom, og man kunne ane en viss jule-
modus allerede fra staten av møtet.  
Kveldens foredragsholder, Ådne Undheim fra FKRA, hadde meldt forfall på grunn av 
sykdom. I stedet ble det mer tid til uformell drøs, samt orientering om lagets 
aktiviteter denne høsten. Sekretær Anne-Cath. Grimstad, også til daglig ansatt i NSG, 
orienterte litt om organisasjonsinterne ting, og dessuten om den forestående prosessen 
rundt jordbruksoppgjøret i 2014. Toril Undheim, som sitter som nestleder i Rogaland 
Sau og Geit, redegjorde litt for aktiviteten i fylkeslaget. 
Etter servering av riskrem og småkaker, ble det holdt en quis-konkurranse mellom de 
ulike bordene i lokalet. Og etterpå gikk drøsen, som for de mest utholdende varte til 
bortimot midnatt. 

Gaver/pokaler til 4H 
SJSG har mottatt invitasjon til høstfest fra Svala 4H, Varhaug og Solglimt 4H på 
Vigrestad. Laget har som vanlig overført kr. 500,- i driftsstøtte til alle tre 4H-klubber 
på sør-Jæren. Ingen 4H-medlemmer hadde valgt ”sau” som oppgave dette året, og 
dermed ble heller ingen pokal overrakt fra NSGs lokallag. 
 
Skuddpremier på rev 
Det er utbetalt skuddpremie for til sammen 29 rever i Hå i 2013. Det er én rev mer 
enn i fjor. Laget betaler kr. 450,- pr. dyr, mens kommunen i tillegg supplerer med kr. 
150,- pr. dyr, altså til sammen kr. 600,- per rev. 
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Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2013 
 
Hå Gjætarhundnemnd har i 2013 hatt fylgjande samansettning: 
Leiar:       Tore Mattingsdal 
Sekretær:    Kurt Herredsvela 
Kasserar:    Glenn Tore Risa 
Styremedlem: Arvid Årdal 
Styremedlem: Emil Herredsvela 
 
Nemda har hatt 3 styremøter og behandla 11 saker i henhold til protokoll. 
Me var også representerte på årsmøtet til Rogaland Gjætarhundlag. 
 
Nybegynnarkurs 
18 deltagere. Kurset foregikk hos Martin Siqveland over totalt 8 kvelder. 
 
Gjeterhundtevling klasse 1 og 2  
Vi arrangerte gjeterhundtevling hos Tore Mattingsdal den 14.8. 
 
Finale Fatland Cup klasse 3 med skiljing og dobbelthenting 
Fatland Cup-finalen hadde vi hos Tore Mattingsdal den 17.8. 
1. plass: Jan Tore Brattebø/Moss  136p. 
2. plass: Svein Hestnes/Chira    130p. 
3. plass: Arvid Årdal/Qudi      123p. 
 
Håmeisterskap 2013 
Håmeisterskapet i bruk av gjeterhund 
foregikk hos Emil Herredsvela på 
Fuglestad 
den 26.10. Dommar var Torkjel Mauland. 
 
Resultat klasse 1: 
Georg Fredrik Ueland/Fflei  96p. 
Terje Mattingsdal/Labe     91p. 
Tore Vingen/Sita          81p. 
 
Resultat klasse 2: 
Arvid Årdal/Winther   94p. 
Arvid Årdal/Vår          92p. 
Tore Mattingsdal/Kid             84p.    Arvid Årdal og Winther ble 

   Hå-mestre for 5. gang 
 
Instruktørkurs del 2 
Vi hadde videreføring av instruktørkurset fra 2012 hos Tore Mattingsdal den 8., 9. og 
10. november. 
 
FM/NM 
Hundar frå Hå har deltatt i Fylkesmesterskap, NM,Norgesserie og Fatlandcup. 
 
Trening 
Me har hatt vekentlige treninger frå juni til mars med bra frammøte. 
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Bøker og filmar 
Vi minner om at vi har ei rekkje bøker og filmar om gjætarhundarbeid for utlån. 
 
Takk for hjelpa 
Hå gjætarhundnemnd takkar alle som har stilt seg sjølv, sauer og arena til disposisjon 
for det lokale gjætarhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlingar og treningar i 2013. 
 
 
Rekneskap for Hå gjætarhundnemnd 2013 
 

 
 

 



 14 

Bøker og filmar 
Vi minner om at vi har ei rekkje bøker og filmar om gjætarhundarbeid for utlån. 
 
Takk for hjelpa 
Hå gjætarhundnemnd takkar alle som har stilt seg sjølv, sauer og arena til disposisjon 
for det lokale gjætarhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlingar og treningar i 2013. 
 
 
Rekneskap for Hå gjætarhundnemnd 2013 
 

 
 

 

Kunde:                      Avdeling: 

Design:  Stine Kloster

Rev: Dato: 

Selger: Eldar Undheim

Rev: 01Dato:  03.04.09 Filnavn:

Rev: Dato: 

Rev: Dato: 

Rev: Dato: 

Undheim IL / BLS -

Undheim IL-BLS-1x2m

Farger PMS/Folie: 

Mål :   1:10  i A4   Tegningen, utformingen og idéen er Rumags eiendom og
må ikke nyttes eller etterlignes uten vår tillatelse.

www.rumag.com

Sør-Jæren Sau og geit 
takker for Støtten fra:



Brusand bavigrestad

Hå veraring

Varhaug Servicenter A/S
Tlf. 51 43 02 33 — 4360 VARHAUG • www.varhaug-servicenter.no

Sør-Jæren Sau og geit 
takker for Støtten fra:

I-m
ek


