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Over hundre påmelde 
vêrlam hadde spente 
eigarar med håp om 
nok kåringspoeng. 
Hardanger spinn og 
spøt let rokken gå.  
Eli lund
eli@hardanger-folkeblad.no
97572494

Alt på parkeringsplassen kunne 
ein kjenna fjøslukta koma si-
gande. Under det svære Skall-
taket blanda sauelukt seg med 
nysteikte vaflar, lappar og kaffi, 
då Indre Hardanger Sau og Geit 
for tredje året på rad arrangerte 
ei samla vêrlamkåring. Her 
kom ikkje berre næringa sjølv, 
men òg andre lag og organisa-
sjonar og mange skodelystne. 

ein rugg av ein vêr
Arrangøren hadde ein populær 
tippekonkurranse, der den 
vaksne vêren til Oddmund og 
Ivar Hildal, nybarbert for hø-
vet, vart studert opp og ned. 
Alle vart oppmoda om å tippa 
vekta på den muskuløse krop-
pen. Steinar Eide frå Jondal tip-
pa 139 kilo og fekk dermed gå-
vekort frå Odda By. Vêren veg 
utrulege 139,4 kilo.

Erlend og Asbjørn Brattabø 
frå Jondal hadde med seg fire 
vêrlam til Odda. 

– Å få dei kåra er viktig for 
den vidare bruken. Anten dei 
skal nyttast til avl heime i Jon-
dal, eller seljast til andre, for-
klarte Asbjørn. 

Familien er størst på sau i 
Jondal. Med smått og stort har 
dei mellom 400 og 500 dyr. 

ei råme rundt 
Dommarane sine vurderingar 
fekk ei passande råme på laur-
dag. Hardanger spinn og spøt er 
ei laus samling entusiastar. Hei-
me hjå fleire av dei er det ikkje 
til å koma ifrå at det til tider 
luktar sau over heile huset.

– Spinning gjev ein eigen ro, 
seier Nicki Schad frå Skare som 
har spunne og kara eit knapt år. 
Ho er hekta. 

Både kortreist ull frå gardane 
rundt og netthandel vert teken i 
bruk når spinnarane skaffar seg 
råvarer. Blant anna villsau, van-
leg kvit sau, angora, alpakka, 
merino og til og med hundehår 
vert testa ut på rokkane. 

Av 101 påmelde vêrlam, vart 
95 kåra ut får kriteria ullmengd, 
ullkvalitet, kropp og bein, med 
karakterskala frå 5 til 10, med 6 
som minstekrav for å verta 
kåra. Av dei 95 kåra var 76 kvit 
norsk sau, 10 kvit spæl og ni av 
rasen suffolk. Bjørg Børve 
Dvergsdal oppnådde best po-
engsum for sin sau i kategorien 
norsk kvite sau. Geir Thygesen 
hadde beste spæl og Geir Ol-
mod Sæbø beste suffolk. 

– Kvaliteten i år er god, med 
store og fine lam, sjølv om bei-
tet kom seint, seier Kjell Steinar 
Løland frå Norsk Sau og Geit.

 ■ Kåringssjå for vêrlam samla mange under Skalltaket i Odda 

Sau, spinn og spøt

StørSt på Sau i Jondal: Erlend Brattabø (mørkeblå jakke) har fire-fem hundre sauer med stort og smått. Dommar Geir Helland (til 
venstre) vurderer her ein ver av rasen gamal spælsau. Far til Erlend, Asbjørn Brattabø (i raudrutete skjorte) fylgjer spent med. 

kor tung er Han? Elina Sekse Eide med den kraftige karen alle 
studerte, og tippa vekta på. Er han over hundre kilo, skal tru?

Sau er beSt: Caroline Bjørkelund Meland (1) og Viljar Opedal 
Brattespe (2) har ei felles interesse. Dyr er kjekt, men sau er best. 

garnet Vi Får: Frå høgre Nicki Schad, Gry Eike og Sonja Frøynes. 
Spinning er fasinerande, meiner damene i Hardanger spinn og spøt. 

Stilte med påFyll: Evelyn Rabbe frå Odda bygdekvinnelag og 
Skare bygdekvinnelag hadde med både salte og søte godsaker. 


