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Innkalling til 

ÅRSMØTE  
i Sør-Jæren Sau og Geit 

 
på Kafe Jærbuen, Nærbø 

tirsdag 26. januar 2016 kl. 19.00  
Merk tid og sted! 

 
OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må  

være styret i hende senest 19. januar 2016 
 

        
 
 
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 2016. 
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ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2016 
Kafe Jærbuen 26. januar 2016 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 2015 
Sak 5)   Godkjenning av regnskapet for 2015 
Sak 6)  Arbeidsplan for 2016/2017 
Sak 7)  VALG 
Sak 8)  Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda 

 
MIDDAG – Lammeskank med potetstappe og 
grønnsaker, kaffe og karamellpudding. 
OBS! Matallergikere bes ta kontakt med leder Hanne-
Elise Lindal (tlf. 41567044) et par dager i forveien for 
tilpasset mat. 
 
PREMIEUTDELING for de beste værlamma 
høsten 2015 

 
«Levande lynghei/kulturbeite» 
Innledning ved bonde Magnus Søyland 

 
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 2016, 
alternativt et gavekort på Felleskjøpet på kr. 3000,-.) 
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Til sak 6, styrets forslag til arbeidsplan for 2016/2017: 
 Medlemsskriv i februar 2016 
 Ullinnsamling 12. mars  
 Vårmøte/ungdomsmøte i mars 
 Grillkveld i mai 
 Busstur i juni/juli? 
 Medlemsskriv i september 
 Kåring i september 
 Sauabingo 29. oktober 
 Julemøte i desember 
 Dugnad ved Varhaug IL’s årsfest i januar/februar 2017 
 Årsmøte januar 2017 
 Medlemsverving 
 GJETARHUNDNEMNDA (Grunnkurs, Hå-mesterskap, 

faste treningsdager etc.) 
 
Til sak 7, Valgnemndas innstilling: 

Styret i 2015    På v. Valgnemndas innst. For 
Leder:  Hanne-Elise Lindal *          Hanne-Elise Lindal 1 år  
Styremedl.: Sven Lode  *         Kurt Herredsvela 2 år  
Styremedl: Anne-Cath. Grimstad  Anne-Cath. Grimstad   
Styremedl: Henning Skeie * Henning Skeie 2 år 
Styremedl: Elin Fuglestad   Elin Fuglestad 
Varamann 1: Kurt Herredsvela * Ole Morten Stokland 1 år 
Varamann 2: Odd Egil Bø  * Odd Egil Bø  1 år 
Gjeterhund- 
Nemnda: Tore Mattingsdal * Tore Mattingsdal 2 år 
  Kurt Herredsvela * Kurt Herredsvela 2 år 

Arvid Årdal    Arvid Årdal 
Emil Herredsvela  Emil Herredsvela 

Revisor: Otto Topdal    Otto Topdal 
Mikal Siqveland * Mikal Siqveland 2 år 

Varamann: Odd Arild Varhaug * Odd Arild Varhaug 1 år 
Valgnemnd: Sveinung Håland * Kristoffer E. Ueland 3 år 

Jarl Nord-Varhaug  Jarl Nord-Varhaug 
Margunn Ueland  Margunn Ueland 
 

Utsendinger til fylkesårsmøtet m/vara: Styret ber om fullmakt til å velge 
 

Til sak 8, Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda: 
Godtgjørelse til styret   2015  Valgnemndas innst. for 2016 
Leder:      Kr. 4000,-   Kr. 4000,-   
Kasserer:     Kr. 2000,-  Kr. 2000,-   
Sekretær:    Kr. 2000,-  Kr. 2000,- 
Øvrige styremedlemmer + 1. vara: Kr. 1000,-  Kr. 1000,-  
Gjeterhundnemnda    
Leder:     Kr. 3000,-  Kr. 3000,- 
Øvrige medlemmer:   Kr. 1500,-  Kr. 1500,- 
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Glimt fra driftsåret 2015: 

   
 Ullinnsamling fra FK Varhaug i mars.     Lamming på Vettaland 

    

      Grilling i mai 

  
   Sanking i Fidjelandsheia     Skilling ved Rosskreppfjorden 

  
Riskrem på Bjelland før jul. Foredrag v/ Ådne Undheim, bildeframvisning ved Bernt S. Undheim……..og tomme riskremskåler 
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Årsmelding 2015 
for Sør-Jæren Sau og Geit  
 
Medlemstall 
Sør-Jæren Sau og Geit hadde ved årsskiftet 2015/2016 i alt 161 medlemmer. Det er en 
nedgang på 8 medlemmer fra i fjor.  
 
Styret i 2015 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 6 ordinære styremøter og behandlet i alt 34 saker i henhold til 
protokoll. 1. varamann har møtt fast på styremøtene. Regnskapet føres av Hå 
Rekneskapslag. 
 
Innspill til jordbruksforhandlingene 2015 
Sør-Jæren Sau og Geit behandlet saken på sitt medlemsmøte 2. desember 2014 og på 
styremøte 6. januar 2015, og meldte inn følgende forslag til krav foran vårens 
jordbruksforhandlinger: 
1. Lokallaget ønsker at NSG fortsetter å arbeide mot den nye ordningen med likt 

dyretilskudd for utegangersau og sauer som fóres inne om vinteren. 
2. Beitetilskuddet for utmark økes med 100 kroner per dyr. 

Det settes av mer midler til organisert beitebruk i utmark. 
3. Økt dyretilskudd for de første 50 voksne vinterfora dyra i besetningen. Dette for 

å motvirke frafallet blant de mange små besetningene rundt om i landet. 
 
Årsmøtet  
ble holdt på Varhaug Misjonshus 27. januar 2015, med 55 personer til stede. I tillegg 
til vanlige årsmøtesaker og middag, ble det også behandlet to andre, store saker, 
nemlig utkastet til «NSGs lagslover» og spørsmålet om vi i årene framover skal kåre 
medlemmens værlam på kåringssjå, eller ved hjemmekåring. 
Den rådgivende avstemningen viste et resultat omtrent som forventet, og det ligger an 
til at man fortsetter med hjemmekåring de nærmeste årene.  
Det ble solgt lodd for kr. 10.000,-. Hovedgevinsten var også denne gang et kåra 
værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2015. Vinner ble 
Sveinung Haaland.  
 
Høringsuttalelse «Nye lagslover i NSG» 
Norsk Sau og Geits Lover for lands-, fylkes- og lokallag skulle opp til revidering i 
landsmøtet 18. - 19. mars 2015. En arbeidsgruppe hadde utarbeidet et høringsutkast til 
reviderte lagsloversom ble sendt ut til lokallag og fylkeslag med høringsfrist i februar 
2015. 
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Styret i Sør-Jæren Sau og Geit la saken fram for sine medlemmer på årsmøtet 27. 
januar 2015, og ønsket å høre medlemmenes syn på de ulike endringsforslagene før 
høringsuttalelsen ble avgitt. Under møtet kom det særlig kommentarer til paragraf 3, 
Medlemskap og paragraf 4, Medlemskontingent og kravene om at «alle som har dyr 
(sau og/eller geit og/eller gjetarhund) skal vere hovudmedlem.» 
Av ideer som ellers ble foreslått i sakens anledning, var at ungdom under 16 år som 
ønsker å delta på gjeterhundkurs eller -trening, burde slippe medlemskap i det heletatt, 
og kun betale kursavgift. 
Forslaget om å senke kravet til lokallagsrepresentanter i fylkesårsmøtet fra 50 til 25 
medlemmer per representant, ble også kommentert, da man fryktet at dette kunne føre 
til at fylkeslag med relativt få NSG-medlemmer ville få like stor innflytelse i NSGs 
årsmøte som fylker med mange flere medlemmer.  
På bakgrunn av innspillene utarbeidet styret i etterkant en høringsuttalelse som ble 
sendt inn til NSG via fylkeslaget. 
 
NB! Saken «Nye lagslover i NSG» ble ikke ferdigbehandlet under Landsmøtet i mars-
15. En ny utredning rundt «Landsmøte-/årsmøtefrekvens framover» er sendt på høring 
til fylkeslagene i desember 2015, med høringsfrist 1. mars 2016. 
 
Fylkesårsmøtet i RSG  
ble holdt på Quality Airport Hotell på Sola, 20. og 21. februar 2015. Sør-Jæren Sau og 
Geit var representert av Hanne-Elise Lindal, Kurt Herredsvela, Sven Lode og Anne-
Cath. Grimstad. 
I tillegg til vanlige årsmøtesaker var det flere gode foredrag, blant annet av Tony 
Barman, leder i Norilia og av Hallvard Ween, direktør i NHO Rogaland, sistnevnte 
under tittelen «Greier et samfunn å mobilisere menneskelig skaperkraft, kan alt skje». 
 
Sør-Jæren sau og Geit hadde meldt inn en sak med forslag om å endre sedvanen for 
styremedlemmenes geografiske sammensetning.  
Nestleder Torill Undheim gjorde det klart at styret ikke ønsker å gjøre endringer. 
Valgkomiteen står ifølge henne fritt til å velge styremedlemmer, og styret synes det 
fungerer godt slik som det er i dag. 
VEDTAK: Flertall for å støtte styret, mens 19 stemte for Sør Jærens forslag. 
 
Vårmøte på Ualand 
ble arrangert onsdag 11. mars, denne gang på Ualand, Varhaug. 
Vel 60 personer deltok, og møtet startet i det nye sauhuset til Leif Arvid Årdal, der vi 
så vi på bygg og innredning.  
Etter en times tid forflyttet vi oss til den andre siden av Buevegen og Ualand 
forsamlingshus. Her ble det servert lapskaus, sponset av BLS, og Ingvild Luteberg 
Nesheim fra Norsk Landbruksrådgivning Rogaland snakket om mineralinnholdet i 
gras og grovfór. Geir Nielsen fra Bryne Landbruksservice informerte om aktuelle 
produkter. 
 
Vellykket ullinnsamling  
Godt 50 sauebønder møtte opp med biler og tilhengere fulle av ullsekker, da Sør-
Jæren Sau og Geit arrangerte ullinnsamlingsdag ved Felleskjøpet på Varhaug lørdag 
14. mars. Været var fint, og styremedlemmene stilte med både kaffe, brus og 
vafler/lapper, mens lossing og lasting av ulla pågikk. Fatland stilte med stor dyrebil, 
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mens Nortura hadde satt opp en container, og det manglet heller ikke på hjelpsomme 
hender for å få sekkene trygt ombord i de respektive mottak. Mottaket ble imidlertid 
så omfattende at det i også måtte lånes ekstra lagerplas til 100 sekker hos 
Felleskjøpet. 
I tillegg kjørte Eirik Skretting inn ull for medlemmer som leverer til Fatland, mens 
Helga og Bernt S. Undheim hadde mottak i form av Nortura-container. 

Det var godt vær og stort oppmøte da laget arrangerte ullmottak ved Felleskjøpet 
Varhaug lørdag 14. mars-15.  Foto: Kurt Herredsvela 

Koselig grillkveld 
Mellom 50 og 60 personer koste seg rundt grillene ved Bjelland bedehus da laget 
arrangerte grillkveld for medlemmer med familie onsdag 20. mai. 
Etter en regnfull dag på Jæren klarnet det opp i kveldinga idet sauefolket inntok 
uteplassen på 
Bjelland. Nortura 
stilte med et stort 
utvalg kjøttvarer 
som en erfaren 
grillgjeng tilberedte 
på lagets store 
gassgriller. Både 
grillmaten og 
tilbehøret smakte, 
og store og små 
spiste seg mer enn 
mette før loddsalget 
og tippinga av 
lammevekter startet. 
Kurt Herredsvela stilte med tre kopplam som hadde en samlet vekt på 55 kilo. Toralf 
Taksdal tippet nærmest, med 56 kilo. 
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Som vanlig en trivelig og avslappende kveld yrkesbrødre- og søstre imellom, etter en 
hektisk lammingsperiode. 

  

                     
Sau og Geit-tur til Røros 
Sør-Jæren Sau og Geits 26. sommerbusstur gikk til Røros og Midt-Norge i dagene 21. 
til 26. juli 2014. Som vanlig var vi mange «gamle kjente» som reiste på sauatur, men 
det var også noen nye med. Sjåføren var også ny, og ikke minst var det stas å få reise 
med selveste Oilers-bussen, en av de to spesialdekorerte bussene som Sverre Haga 
benytter for å frakte ishockey-publikum fra 
Jæren til DNB Arena og tilbake. 
Turen gikk østover langs sørlandske hovedvei, 
E39, og underveis spiste vi tradisjonene tro 
medbrakt niste ute i det fri. Målet for dagen var 
Holmenkollen Hotell, men på veien stoppet vi 
ved Galleri Engler i Tjodalyng ved Larvik. Her 
fortalte Inger Anne H. Klepsholm om gården, 
og om produksjonen av de populære Tiffany-
englene.  
 
I løpet av dag nummer to skulle vi ankomme Røros, men det var mye å oppleve før vi 
kom så langt. Første stopp var Løiten, hvor vi så enmannsforestillingen «En 
akevisitt». Forestillingen handlet om akevittens og brennevinets historie, og var blitt 

spilt mer enn 5600 ganger. Etter lunsj 
kunne vi se på og kjøpe lys i alle slags 
farger og fasonger fra Løitens lysstøperi. 
Så gikk ferden videre opp Østerdalen til 
Trysil, og videre opp Engerdal. Vi traff 
ikke Gjermund Eggen personlig, men 
kjørte forbi skikongen, der han stod på en 
sokkel utenfor kommunehuset.Vi 
overnattet på Røros Hotell, som ble basen 
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vår de nærmeste dagene. Neste morgen startet med guidet byvandring i Den gamle 
Bergstad og Røros kirke – også kalt Bergstadens Ziir. På ettermiddagen besøkte vi 
Ratvolden, forfatteren Johan Falkbergets fødested i Rugldalen, nå museum. 
 
En ny dag opprant, og turen gikk til Trondheim på en heller kjølig sommerdag. 

Gradestokken viste bare 2 
plussgrader, men vi fikk likevel 
en flott dag i Midt-Norges 
hovedstad, med besøk både i 
Nidarosdomen, og generell 
omvisning i Trondheim by. På 
tilbaketuren var vi ute på 
Selbusjøen med M/S Jøvra og 
besøkte Selbu Husflid med sitt 
utvalg av husflidsprodukter, og  

ikke minst selbuvotter. 
På bussturens 5. dag vendte vi nesa sørover igjen, over fjell og daler i flott natur. 
Østerdalen, Folldal, Dovrefjell, Dombås og via Otta mot Vågå. Her hadde vi håpet å 
treffe jærbuen Arvid Mæland, men han var på bryllupsreise med sin Inger-Marie 
Haaland. Vi så imidlertid gården hans, Klones, og det nye sauhuset som han holdt på 
å bygge. Kjentmannen på stedet sa at nå er det ikke lenger noen som snakker om 
været i Vågå, bare om Arvid Mæland. 
 
Bussturens siste natt ble tilbragt langt til skogs, på Ranten hotell i Nesbyen i 
Hallingdal. Neste morgen begynte v i på siste etappe hjem. Turen gikk langs 
Tunnhovdfjorden, gjennom Numedalen, Veggli, Vestfjorddalen og Rjukan mot 
Rauland. På Haukelividdda traff vi Rogalands største geitebonde, Jan Haslemo, som 
hadde tusen geiter på stølen der. 
Her laget han geitost og 
geitepølse, som vi både fikk 
smake og kjøpe. Med oss. Selv 
om det var midt på sommeren, 
var det fortsatt snø å se i fjellet 
flere steder. Fra Haukeligrend 
kjørte vi ned Setesdalen til 
Valle, hvor vi spiste 
avskjedsmiddag, før ferden 
hjem over Brokke-Suleskar og 
Sirdal. 
Tusen takk for en «jille tur i 
lag»!     Geitebonde Jan Haslemo 
Audny Skretting 
 
Kåring av værlam 
i Hå foregikk i form av hjemmekåring onsdag 23. september, der 109 værlam ble 
kåra, og 3 lam ble vraka. I tillegg stilte 15 lam av ulike raser fra Hå under kåringssjået 
i Gjesdal 3. oktober.  
Det ble i alt kåret 70 NKS-lam, 8 Kvit Spæl, 1 Gammelnorsk spæl,7 Farga spæl, 16 
Fuglestadbrogete, 6 Blæsete, 19 Svartfjes og 3 Dorset under de to kåringene. 
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Her laget han geitost og 
geitepølse, som vi både fikk 
smake og kjøpe. Med oss. Selv 
om det var midt på sommeren, 
var det fortsatt snø å se i fjellet 
flere steder. Fra Haukeligrend 
kjørte vi ned Setesdalen til 
Valle, hvor vi spiste 
avskjedsmiddag, før ferden 
hjem over Brokke-Suleskar og 
Sirdal. 
Tusen takk for en «jille tur i 
lag»!     Geitebonde Jan Haslemo 
Audny Skretting 
 
Kåring av værlam 
i Hå foregikk i form av hjemmekåring onsdag 23. september, der 109 værlam ble 
kåra, og 3 lam ble vraka. I tillegg stilte 15 lam av ulike raser fra Hå under kåringssjået 
i Gjesdal 3. oktober.  
Det ble i alt kåret 70 NKS-lam, 8 Kvit Spæl, 1 Gammelnorsk spæl,7 Farga spæl, 16 
Fuglestadbrogete, 6 Blæsete, 19 Svartfjes og 3 Dorset under de to kåringene. 



 10 

Da flere av de såkalte smårasene kåres etter egne kriterier og kåringsregler, er ikke 
poengsummene nødvendigvis sammenlignbare. 
 
Premiering etter kåringa:   
 
     Kåringsnr. Rase Oppdretter          poeng 
Lam med høyest  
samlet poengsum   201540969 NKS Leif Matnisdal 175 
       
Lam med høyest dommer- 
poengsum:        
Norsk Kvit Sau   201540976  Martin O. Fuglestad 36 
Kvit Spæl    201541025  Bernt S. Undheim 36 
 
Andre raser  
Blæsete sau    201541004  Kurt Herredsvela 44 
 
Beste eksteriør:   
2 lam fikk 10 på kropp under årets kåring i Hå. 
Premien går til   2015440689 FB Kjell Mattingsdal 

  
Beste risbitvær 
i Hå i 2015:   Filops-Åmot 201441181 NKS Sivert Mattingsdal 
 
 
RSG’s formannsmøte  
Bernt S. Undheim deltok fra Sør-Jæren Sau og Geit under Rogaland Sau og Geits 
ledermøtet på Scandic Maritim Haugesund, 16.-17. oktober 2015. Av sakene kan 
nevnes:  
Utmarksbeite i Rogaland v/ beiteforsker Yngve Rekdal, NIBIO, (Norsk Institutt for 
Bioøkonomi). 
Endring av kåringsregler 2016 v/ kåringsansvarlig Per Johan Lyse 
Væreringenes og lokallagas time 
«Frykten for den siste olje» v/ Håvard Førland.  
Kva er nok for å være lykkelig? Kåseri med buskap om at man kan ha det godt uten 
mye penger. 
Utmarksbeite på Kvitsøy, v/ Kristian Pallesen 
Økonomi overskotslam v/ Olav Håvardsholm 
 
Sauabingoen 2015 
Ble arrangert lørdag 31. oktober 2015. Arrangementet foregikk som vanlig i 
Varhaugshallen, med rundt 300 deltakere totalt, noe som gav et godt overskudd til 
lagskassa. Sauabingobandet «Lausdrift» spilte til dans. 
Stemningen var god, og det var rikelig med mat. Som tidligere hadde vi særdeles god 
hjelp i de innleide «Uelandsjentene».  
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Profilartikler/klær 
Styret har i løpet av høsten vurdert innkjøp av profileffekter i form av klesplagg med 

lagets logo 
på. Logoen 
er i løpet av 
siste år blitt 
modernisert.
Man har 
landet på M. 
A. Tjemsland 
AS på 
Vigrestad 
som 
leverandør.  
Her har man 
valgt å gå for 
tre nye 
klesplagg; en 
brun t-
skjorte, en 
svart t-
skjorte og en 

lun grå-svart jakke med glidelås. Plaggene er foreløpig kjøpt inn i et begrenset opplag, 
og styremedlemmene vil være iført disse plaggene under årsmøtet i januar 2016 for å 
vise dem fram. Medlemmene vil så få anledning til å prøve klærne, og eventuelt foreta 
bestilling i løpet av årsmøtekvelden. 
Styret har vedtatt følgende priser for de nye plaggene: 
T-skjortene: kr. 100,- per stk.  
Jakkene: kr. 500,- per stk. 
 
Revy/Julebord 
Styret i Sør-Jæren Sau og Geit og medlemmene i gjætarhundnemnda i Hå deltok på 
revy/julebord ved Undheim Samfunnshus fredag 27. november 2015 
 
Riskrem på Bjelland 
35 medlemmer møtte opp da laget 
inviterte til sauemøte med 
gløgg, riskrem, kaffe og småkaker på 
Bjelland bedehus på Brusand tirsdag 
8. desember 2015. 
De frammøtte ble møtt med gløgg i 
døra da de kom, og man kunne ane 
en viss jule-modus allerede fra staten 
av møtet. 
Ådne Undheim fra Felleskjøpet 
snakket om fóring/kraftfor til sau, 
fóringstrategi i vinter og oppfóring fram til lamming, mens Bernt S. Undheim viser 
bilder fra de siste års Fjelldager, og fortalte hvor gildt og interessant dette opplegget 
er. 
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Gaver/pokaler til 4H 
Sør-Jæren Sau og Geit har som vanlig overført kr. 500,- i driftsstøtte til alle tre 4H-
klubber i søndre del av Hå. I alt to4H-medlemmer hadde valgt ”sau” som oppgave i 
2015, en i Svala 4H på Varhaug (Ingvild Sæland Topdal) og en i Sjøglimt 4H på 
Brusand (Anne Mari Sander), og begge fikk overrakt en pokal fra NSGs lokallag.  
 
Skuddpremie på rødrev 
Det er utbetalt skuddpremie for til 
sammen 58 rever i Hå i 2015 Det er 39 
flere rever enn året før.  
Jakttiden er fra 15. juli til 15. april. 
Som en del av dette totalantallet inngår 
imidlertid uttak av et revehi, etter at 
laget søkte kommunens viltforvalter 
om, og fikk innvilget, uttak av to 
revehi i kommunen i 2015.  
Sør-Jæren Sau og Geit betaler kr. 450,- 
i skuddpremie pr. dyr, mens Hå 
kommune i tillegg supplerer med kr. 
150,- pr. dyr, altså til sammen kr. 600,- per rev. For å få utbetalt premien må revene 
registreres hos lokallagets revekontakt, Gustav M. Håland. Styret bestemte i 2015 at 
alle fire føtter må følge med når reven skal registreres.  
 
Ungdomsgruppas Facebook-side 
Vi minner om at Ungdomsgruppa i Sør-Jæren Sau og Geit har egen Facebook-side, og 
at mange er aktive i diskusjonene her. Enda flere ønskes med. 
 
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. 
 

Takk for støtten 

 
 

Takk til bedrifter og privatpersoner for gevinster til utlodning 
under årsmøte og grillkveld. 
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Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2015 
 
Hå Gjætarhundnemnd  
har i 2015 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:        Tore Mattingsdal 
Sekretær:      Kurt Herredsvela 
Kasserer:      Glenn Tore Risa 
Styremedlem:   Arvid Årdal  
Styremedlem:   Emil Herredsvela 
 
Nemda har hatt 3 styremøter og behandlet 8 saker i henhold til protokoll. 
Nemnda var også representerte under årsmøtet til Rogaland Gjeterhundlag. 
 
Gjeterhundkveld på 
Bjelland Bedehus 
Torsdag 19. mars ble det arrangert 
en sosial kveld for lagets og andre 
gjeterhundinteresserte hvor vi 
informerte om hvilke planer 
nemnda hadde for året. 16 personer 
deltok, og det ble servert pizza og 
brus.  
 
Nybegynnerkurs 
Årets nybegynnerkurs foregikk hos Martin Siqveland på Elgane over totalt 8 
ukentlige kvelder fra onsdag 24. juni, og samlet 15 engasjerte deltakere.  
Instruktører var Tore Mattingsdal, Arvid Årdal, Jarl Nord-Varhaug og Svein Varhaug. 
 
Gjeterhundtevling klasse 1 og 2  
8. august 2015 arrangerte vi gjeterhundtevling i klasse 1 og 2 som avslutning på 
nybegynnerkurset. Konkurransen foregikk hos Emil Herredsvela på Brusand, med 
Jakob Gjerde som dommer. 
Været var flott, og arrangementet samlet mye publikum, som storkoste seg ved 
tevlingsbanen denne kvelden. 
17 ekvipasjer stilte til start i klasse 1, hvorav 5 klarte godkjent gjeterhundprøve. 
I klasse 2 stilte 34 ekvipasjer til start. 
 
Resultater klasse 1: 
1. Arvid Årdal med Meg    83 poeng. 
2. Kurt Kristensen med Frøya      76 poeng. 
3. Linn Kristin Flaten med Billie Je  70 poeng. 
4. Olav Nygård, Vikeså, med Ben 67 poeng 
5. Maj L. Knudsen, Dalen, m/Frost 63 poeng 
 
Resultater klasse 2: 
1. Arvid Årdal med Vår     93 poeng. 
2. Arvid Årdal med Juni           89 poeng. 
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3. Linn Kristin Flaten med Hillbilly  88 poeng. 
4. Tore Mattingsdal med Lucy 87 poeng 
5. Tore Mattingsdal med Kid  87 poeng 
 
Fylkesmesterskap på Auestad 
Hå gjætarhundnemnd stod som arrangør av fylkesmesterskapet i bruk av gjeterhund i 
Rogaland 2015. Tevlingen fant sted hos Eirik Auestad 15. august, der det ble 
konkurrert i klasse 3 med deling og en henteavstand på 400 meter. Dommer var Jon 
Sand. Arrangementet ble på alle måter vellykket, takket være mange gode 
medhjelpere, selv om været ikke var med oss denne dagen. 
Alle deltakere fra Hå fikk dekket startkontingenten av Hå gjætarhundnemnd. 
 
Arvid Årdal med Vår ble Fylkesmester med 102 poeng. Andreplassen gikk til 
Sverre Kvinnesland med Heather,101 poeng, mens nummer tre ble Jan Tore Brattebø 
og Meg, også 101 poeng. 
 
Hå-mesterskapet 2015 
Håmesterskapet i bruk av gjeterhund ble arrangert hos Arvid Årdal 25. oktober, med 
Jakob Gjerde som dommer. 
14 ekvipasjer stilte til start i klasse 1, hvorav 6 oppnådde godkjent gjeterhundprøve. 
I klasse 2 stilte 32 ekvipasjer til start. 
Alle fra Hå fikk stille gratis til start som takk for god hjelp gjennom året. 
 

  
 
Resultat klasse 1: 
1. Arvid Årdal med Meg            70 poeng 
2. Karl Martin Mattingsdal med Ina   63 poeng 
3. Svein Varhaug med Sally         60 poeng 
4. Svein Varhaug med Sally   60 poeng  
5. Martin Siqveland med Nora  56 poeng 
6. Karl Martin Mattingsdal med Duran 52 poeng 
7. Sveinung Haaland med Era  47 poeng  
8. Martin Fuglestad med Jølle  44 poeng 
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Resultat klasse 2: 
1. Arvid Årdal med Vår         86 poeng 
2. Tore Mattingsdal med Kid    77 poeng 
3. Arvid Årdal med Juni         72 poeng 
4. Bern Undheim med Jan   65 poeng 
5. Kjell Magnus Mattingsdal med Evita 62 poeng 
 
 
Andre tevlinger 
Hunder og førere fra Hå har i år deltatt både i Fylkesmesterskap, Norgesserie og 
Fatlandcup. 
 
Fellestrening 
Hå gjætarhundnemnd har hatt ukentlige fellestreninger fra juni til mars (opphold 
under lamminga) med bra frammøte 
 
Bøker og filmer 
Vi minner om at vi har en rekke bøker og filmer om gjeterhundarbeid til utlån.  
 
Takk for hjelpa 
Hå gjætarhundnemnd takker alle som har stilt seg selv, sauer, og arena til disposisjon 
for det lokale gjetarhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlinger og treninger i 2015. 
 
Vi vil også takke alle våre gode sponsorer som har støttet oss med premier til 
tevlingene. 
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SØR-JÆREN SAU OG GEIT 
takker for støtten fra:

I-m
ek

VARHAUG
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Sør-Jæren Sau og Geit takker for 
støtten fra: 
 
 
Coop extra Vigrestad 
 
Olav Risa, Nærbø 
 

Hølland gård   
 
 
Mæland Rør AS     Hå Veraring 

 

 
Jærprint AS  R. Skretting AS 
 
 
 
 

VIGRESTAD

HÅ VERARINGOLAV RISA, NÆRBØ

SØR-JÆREN SAU OG GEIT 
takker for støtten fra:


