
  

 

 
 

Kåring av værlam 
Kåringa blir også i år gjort i form av hjemmekåring, og dagen er satt til onsdag 24. 

september 2014.  Innmelding av lam til kåring skal skje via mail til Leif Matnisdal,  

e-postadresse: lematnis@online.no innen lørdag 20 september-14.   

 
 

Levering av høstull 
Har du høstull som skal leveres, så er følgende ordning etablert: 

Levering til Nortura: Containeroppsamling. Send SMS med navn og antall sekker til 

Bernt Undheim, telefon 932 80 296. 

Levering til Fatland: Ring til Eirik Skretting, telefon 952 08 599. 

 

 

Åpen dag på Høyland 
NMBU Sandnes, seksjon for småfeforskning og 

husdyrhelse, arrangerer åpen dag for sauebønder 

tirsdag 23. september kl. 13.00. Møtet er gratis, 

og er åpent bare for sauebønder. Av programmet 

kan nevnes praktisk og interaktiv demonstrasjon 

av parasittkontroll, obduksjon, undersøkelse av 

værer før paring, samt bruk av slakthusdata.  

Påmelding før 17. september på telefon 51 60 35 

10 eller e-post til: 

clare.phytian@nmbu.no.  

Se nærmere informasjon på nettsidene til 

Rogaland Sau og Geit. 

 

 

Hå-mesterskapet i bruk av gjeterhund 
Hå gjætarhundnemnd arrangerer Hå-mesterskap lørdag 25. oktober 2014. Det 

konkurreres både i klasse I og klasse II. Arrangørstedet er foreløpig uavklart. 

Tevlingen vil bli nærmere kunngjort i Bondevennen og på våre nettsider når 

tidspunktet nærmer seg. 

Møt opp og hei på deltakerne. 

 

 

Møte i Ungdomsgruppa 
Det vil også denne høsten bli arrangert et eget møte for unge og/eller nye sauebønder i 
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Sør-Jæren Sau og Geit. Tid, sted eller tema er ennå ikke klart, men møtet vil bli 

annonsert i Bondevennen og på våre nettsider når tidspunktet nærmer seg. 

Tidligere deltakere på Ungdomsgruppas arrangementer vil få SMS om dag og tid. 

Eventuelle nye medlemmer kan ta kontakt med Elin Fuglestad tlf. 476 63 613 for 

registrering. 

 

 

Sauabingo lørdag 25. oktober 2014 kl. 19.30. 

Alle medlemmer med venner og bekjente inviteres med dette til den årlige 

sauabingoen. Arrangementet skal være i Varhaugshallen, så vi har god plass. Dermed 

kan hvert medlem be med seg så mange som de selv ønsker.  

 Bingo (starter presis kl. 20.00) med flotte gevinster.  

 Servering av varm mat, - karbonader med tilbehør, kaffe og wienerbrød 

 Vårt eget ”sauabingo-band ” spiller opp til dans. 

Pris: Kr. 300,- pr. person. Påmelding med navn og antall (helst per SMS) innen 

søndag 19. oktober-14 til: 

Hanne-Elise Lindal, tlf. 415 67 044, Kurt Herredsvela, tlf. 975 86 027 eller Henning 

Skeie, tlf. 918 87 478. 

Av hensyn til maten er påmeldingen bindende! 

 

 

Sauakafé med riskrem  
Tirsdag 2. desember 2014 klokka 19.30 inviterer vi til julemøte og uformelt 

”sauadrøs” på Bjelland bedehus på Brusand.  

 Servering av riskrem og småkaker  

 Jan Inge Hamre fra helsetjenesten i Tine blir med og snakker om 

drøvtygging og hva dette innebærer for dyra.  

 Quiz-konkurranse 

Alle er velkomne. 

 

 

Årsmøte 2014 
Sør-Jærens Sau og Geits årsmøte for året 2014 holdes i Varhaug Misjonshus  

tirsdag 27. januar 2015. Under årsmøtet blir det middagsservering og utlodning, der 

hovedgevinsen som vanlig er et kåra værlam av høy kvalitet fra et av veraringens 

medlemmer høsten 2015. Årsmøteinnkalling og -papirer sendes ut i god tid på 

forhånd. 

 

 

Følg med på nettsidene våre 
Sør-Jæren Sau og Geit har egne informative internett-sider under NSGs hovedside. 

Du kan gå inn på sidene via www.nsg.no. Her velger du Rogaland under fanen 

”fylkeslag” på toppen. Deretter klikker du på fanen ”lokallag” i menyen til venstre og 

finner ”Sør-Jæren” der. 

 

 

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit 


