
Årsmelding Løten og Vang Sauavlslag 2007
Styret har bestått av: Vara
Leder: Per Lindholt 1 Hallgeir Aas
Nestleder Oddgeir Fallet 2006 2  Anne Birgit Larsen
Kasserer Øystein Knutsen 2003 3  Frank Lunde
Sekretær Synøve Aaserud 2005
Studieleder Per Arne Bekkevoll 2006

Revisorer:
Herleik Nylund og Marianna tomter

Avlsutvalg:
Øystein Knutsen Leder
Olav Landheim
Per Gunnar Kaveldiget

Rovdyrutvalget. Nedlagt
Per  Olav Storbæk
Arne Nilsen

Gjeterhundutvalg:
Thor Magnus Fjæstad Leder.
Olav Landheim
Liv Anne Kaveldiget.

Valgkomite:
Knut N. Løvlien. Leder
Ulf Skårholen
Ingrid Lekve

Medlemmer:
2007 2006
66 73    fordelt på 45 hovedmedlem, 18 familiemedlem og 3 æresmedlemmer.

Dette er en nedgang på 7. Noen av disse sluttet med sau i fjor og er derfor etterslep.

Representasjon i fylkeslaget:
Knut Narve Løvlien Fylkesstyret (Fritatt for tjeneste nå)
Jon Gunnar Karterud Leder av avlsutvalget Kåringsdommer

Samarbeidsutvalget for Sauekontrollen
Per Lindholt Rovdyrutvalg fylket.
Liv Anne Kaveldiget Kåringsdommer
Øystein Knutsen Kåringsdommer

Representasjon landslaget:
Ingen

Styremøter:
Det er i perioden avholdt 7 styremøter, mange sammen med beitelaget.

Årsmøte:
Årsmøtet ble avholdt på Budor i Løten den 26 januar 2007. 31 medlemmer møtte.
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Andre møter:
Vårmøte  28/03 Svartbekkkroa i Elverum. I år ble vi invitert av Elverum. Tema oppforing av kopplam.

Høstmøte på Rosenlund Park i Løten. Øyvind Gurandsrud var invitert til å fortelle om et år i sauehuset
og hans praktiske løsninger. Vi gikk også gjennom lagssaker. Elverum var invitert. Det ble servert
helstekt lam.

Årsmøte i HSG. på Scandic i Hamar. I år var det vi som stod som vertskap. Det var sørgelig svakt
frammåte fra lokallaget.

Arrangementer:
Seterstevne Ulven spiste for så vidt opp dette i år. Det var ikke energi igjen til å arrangere noe.

Kåring ble avholdt hos Marianne Tomter den 22 september, det ble stilt 88 dyr, fra 10 besetninger, det
ble kåret 51, 3 av disse var spel. Dette var litt mer enn behovet og noen NKS lam ble frigitt, mens
det for spel ble i minste laget i fylket.
Sløyfekåring NKS nr 1 kvit sløyfe 200713560 Per Lindholt nr 2 Rød sløyfe 200713511 Per Gunnar
Kaveldiget nr 3 blå sløyfe 200713539 Roar Reiersen
Spel 1 kvit 200713540 Roar Reiersen, 2 rød 200713518 Morten Ødegård
Det ble servert lammegryte, og solgt kaffe, kaker og brus til kostpris
En takk til Marianne for lån av fjøs og avlsrådet for god gjennomføring og bevertning.

Informasjon:
Det er gått ut 2 infoskriv fra styret uten om møteinnkallinger. I alt 5. Melding om ulllevering og rovdyrinfo
sendt ut som tekstmelding. Beiteinfo ligger nå på lagets nettside.

Kurs
Ingen kurs i år.

Gjeterhundutvalget.
Vi har hatt nok ett år med liten organisert aktivitet.

Avlsutvalget:
Utvalget har hatt 2 møter om utplukk til ring og utplukk av eliteværer, samt avdelingens drift.
Øystein var på årsmøtet til værringene. Hedmark har før hatt mange ringer, men er nå samlet i en ring
Værring 30, og de tidligere ringene er nå avdelinger under denne. Et medlem er i år ekskludert fra avdeling
21. for ikke og ha overholdt regler for værringene og frister, denne saken er anket fra medlemmet og enda
ikke avgjort. Det er avholdt et medlemsmøte sammen med avd 28 Ringsaker der regionkonsulent for sau
Terje Bakken pratet.
Det ble gransket 15 værer, 9 av disse ble slaktet med lav indeks, (her har vi en jobb og gjøre)
3 ble tatt igjen som eliteværer og dissehadde en gledelig oppgang på ca 10 indekspoeng sett i forhold til
fjorårets eliteværer, den beste i år er 200613459 Bra-Kvæstad fra Jon Gunnar Karterud med 141 i
indeks.
Det er i år utleid 18NKS og 2 spel kåralam Laget har i alle år leid inn en spelelite, denne har de siste åra
blitt så lite brukt at laget mener det er bedre gi litt tilskudd til inseminasjon på spel. Det er organisert
felleshenting av fersksæd fra Staur som fungerer fint, og det rettes en stor takk til Finn Åge Løvlien for
innsatsen.
Det oppfordres til bruk av semin da det er her mulighetene for stor avlsframgang ligger, og mange lykkes
godt med bruk av fersksæd

Annet:
Besøk lagets hjemmeside på  http://nsg.no/hedmark/lvs for ferske nyheter og oversikt over møter og andre
arrangementer. Det er lagt ut møtereferat og her finner du registrering av beiting, beitestatistikk og beitenytt
som alle kan være med å skrive. Direkte adresse:lindholtdata.no/lvs. Du finner også peker fra HSG og
NSG sine hjemmesider.

Konklusjon
Aktiviteten har vært bra og laget har tilfredsstillende økonomi.
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