Innkalling til

ÅRSMØTE
i Sør-Jæren Sau og Geit
på Varhaug Misjonshus
tirsdag 30. januar 2018 kl. 19.00
Merk tid og sted!
OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styret i hende senest 23. januar 2018

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 2018.
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ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2018
Varhaug Misjonshus 30. januar 2018 kl. 19.00

SAKLISTE
Sak 1)
Sak 2)
Sak 3)
Sak 4)
Sak 5)
Sak 6)
Sak 7)
Sak 8)
Sak 9)

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og referent
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenning av årsmeldingen for 2017
Godkjenning av regnskapet for 2017
Arbeidsplan for 2018/2019
Arbeidet i Hå veraring v/leder Leif Matnisdal
VALG
Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda
Endringer i regelverket for søknad om
produksjonstilskudd.
Innledning ved Halldor Gislason, jordbrukssjef i Hå

MIDDAG av lam, kaffe og dessert
OBS! Matallergikere bes ta kontakt med leder HanneElise Lindal (tlf. 41567044) et par dager i forveien for
tilpasset mat.
PREMIEUTDELING for de beste værlamma
høsten 2017
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 2018,
alternativt et gavekort på Felleskjøpet på kr. 3000,-.)
BESTILLING av lagets t-skjorter og jakker

TIL INFORMASJON:
Gjeterhundkurs med Jo Agnar Hansen
23.-25. februar 2018. Pris: 2000 kr.
Deltakerantallet er begrenset til maks 8 ekvipasjer, og det
er et krav at hunden allerede er god nok til å gå en
middels klasse 2-prøve.
Påmelding til Arvid Årdal innen 1. februar 2018.
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Til sak 6, styrets forslag til arbeidsplan for 2018/2019:















Erfaringsgrupper
Medlemsskriv i februar 2018
Ullinnsamling i mars
Vårmøte/ungdomsmøte i mars
Grillkveld i mai
Busstur i juni/juli?
Medlemsskriv i september
Kåring i september
Sauabingo i oktober
Julemøte i desember
Dugnad ved Varhaug IL’s årsfest i januar/februar 2019
Årsmøte januar 2019
Medlemsverving
GJETARHUNDNEMNDA (Grunnkurs, Hå-mesterskap, treningetc.)

Til sak 8, Valgnemndas innstilling:
Styret i 2016
Leder:
Styremedl.:
Styremedl:
Styremedl:
Styremedl:
Varamann 1:
Varamann 2:
GjeterhundNemnda:

På v.
Hanne-Elise Lindal *
Kurt Herredsvela
*
Anne-Cath. Grimstad
Henning Skeie
*
Elin Fuglestad
(*)
Ole Morten Stokland *
Odd Egil Bø
*

Tore Mattingsdal
*
Kurt Herredsvela
*
Arvid Årdal
Emil Herredsvela
Revisor:
Otto Topdal
Mikal Siqveland
*
Varamann: Odd Arild Varhaug *
Valgnemnd: Karl M. Mattingsdal
Kristoffer E. Ueland
Margunn Ueland
*
Utsendinger til fylkesårsmøtet m/vara:

Valgnemndas innst.for 2018
Elin Fuglestad
1 år
Trond H. Kvalbein 2 år
Nikolay Valheim
Ola Grødem
Elin Viktoria Salte
Odd Egil Bø

2 år
1 år
1 år
1 år

Jarl Nord-Varhaug
Kurt Herredsvela

1 år
2 år

Mikal Siqveland
Odd Arild Varh

2 år
1 år

Ingvar Nærland
3 år
Styret ber om fullmakt til å velge

Til sak 9, Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda:
Godtgjørelse til styret
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige styremedlemmer + 1. vara:
Leder i gjeterhundnemnda:
Øvrige medlemmer i nemnda:

2017
Kr. 6000,Kr. 2000,Kr. 2000,Kr. 1000,Kr. 3000,Kr. 1500,-

Valgnemndas innst. for 2018
Kr. 8000,Kr. 4000,Kr. 4000,Kr. 2000,Kr. 5000,Kr. 2500,-

Forsidebildet:
Arvid Årdal med Lyda, nr. 2 i Nordisk mesterskap for unghunder 2017
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Glimt fra driftsåret 2017:
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Årsmelding 2017
for Sør-Jæren Sau og Geit
Medlemstall
Sør-Jæren Sau og Geit hadde ved årsskiftet 2017/2018 i alt 175 medlemmer. Det er en
økning på 15 medlemmer fra i fjor.

Styret i 2017 har vært:3q2323
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Studieleder:
Varamann 1:
Varamann 2:

Hanne-Elise Lindal
Kurt Herredsvela
Henning Skeie
Anne-Cath. Grimstad
Elin Fuglestad
Ole Morten Stokland
Odd Egil Bø

Styret har avholdt 3 ordinære styremøter i 2017, og behandlet i alt 23 saker i henhold
til protokoll. 1. varamann har møtt fast på styremøtene. Regnskapet føres av Hå
Rekneskapslag.

Årsmøtet
Ble holdt på Varhaug Misjonshus 31. januar 2017 kl. 19.00, med 75 personer til
stede. I tillegg til vanlige årsmøtesaker og middag, innledet Veraringens leder, Leif
Matnisdal om ringens historie og tilknytning til NSGs
landsomfattende avlsorganisasjon, og om hvordan
arbeidet blant de 15 medlemmene drives i dag.
I tillegg var det, som vanlig, utlodning med mange
flotte gevinster fra våre sponsorer. Hovedgevinsten var
også i år et kåra værlam av høy kvalitet fra et av
veraringens medlemmer høsten 2017. Vinner ble Bjørn
Høyland. I alt ble det solgt lodd for rundt 12.500
kroner denne kvelden.

Stor interesse for erfaringsgruppene
Mer enn 40 interesserte møtte opp da Sør-Jæren Sau og Geit inviterte til oppstartmøte
for «erfaringsgrupper» i bygdahuset på Nærbø mandag 6. februar. Til sammen hadde
over 60 sauebønder i Hå og
Time meldt seg interessert i
initiativet fra Rogaland Sau og
Geit, der målet er å få enda
flere av medlemmene med i
aktivt engasjement og sosialt
fellesskap. Det har nemlig vist
seg at særlig de unge
medlemmene ikke er så lette å
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få med på de tradisjonelle medlemsmøtene rundt omkring.
Tiltaket blir organisert som et prosjekt, der deltakerne går sammen i samtalegrupper
på 8-10 personer. Gruppene velger selv tid og sted for sine møter, og ikke minst
hvilke tema som til enhver tid skal tas opp. Fylkeslaget har satt opp en liste over
ressurspersoner innen de fleste felt som angår sauenæringa, slik at man kan invitere en
innleder/rådgiver/samtalepartner som passer til det temaet man ønsker å belyse den
aktuelle kvelden. Man tar utgangspunkt i egen gård, og søker å få i gang diskusjoner
ut fra faglige erfaringer. Ideen er at gruppene skal leve så lenge medlemmene ønsker
det.
Oppstartmøtet på Nærbø ble ledet av leder i Sør-Jæren Sau og Geit, Hanne-Elise
Lindal, mens fylkeslaget stilte med varamedlem i styret, Kjell Åge Torsen. I løpet av
kvelden ble det etablert 6 ulike grupper.
Prosjektet har fått 36.000 kroner fra Fylkesmannens budsjettpost «Kompetansemidler
i landbruket»

Fylkesårsmøtet i RSG 2017
Årsmøtet til Rogaland Sau og Geit ble holdt på Clarion Hotel Air, Sola 17.-18.
februar. Det var det denne gang 19 utsendinger som ikke hadde vært på RSG sitt
Årsmøte før. Dette er ny giv, noe styret i RSG mener er resultat etter arbeidet med å
få til en levende organisasjon.
Det var en del spørsmål som kom fram på Årsmøte som avslørte at enkelte
lokallagsledere ikke har sendt informasjon videre til sine medlemmer. Eksempler på
dette er informasjon om Fjelldagane, Mattilsynet, Erfaringsgrupper, Samarbeid med
Geitenæringa, Gjeterhund, Smårasene, og Vereringene. Deltakere fra Sør-Jæren:
Hanne-Elise, Kurt, Elin og Ole Morten (kun lørdag). Bernt Undheim tok Ole Mortens
plass under møtet på fredag.

Utsendinger til RSG sitt Årsmøte for første gang. Foto: RGS
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Vårmøte på Vigrestad

Årets vårmøte ble holdt på Vigrestad lørdag 4. mars 2017. Første del var hos Bernt og
Helga Undheim, der det var demonstrasjon av og oppsetting av HT-gjerde. Senere
forflyttet vi oss til Knut Åge Gjersdal for å se på det nye sauhuset hans. Her ble det
servert varm mat, og det var god anledning til hyggelig sauadrøs med yrkeskolleger og
annet kjentfolk.

Stort oppmøte på ullinnsamlingsdagen
Hele 44 sauebønder møtte opp med biler og tilhengere fulle
av ullsekker, da laget arrangerte ullinnsamlingsdag ved
Felleskjøpet på Varhaug lørdag 11. mars 2017.
Både Fatland og Nortura/Prima var tilstede med bil og
container, og i alt ble det levert inn 883 sekker med ull. 19
produsenter leverte 337 sekker til Nortura/Prima, mens 25
produsenter kom med 546 sekker til Fatland-bilen.
De frammøtte ble servert kaffe og varme lapper med syltetøy,
som Elin Fuglestad stekte på plassen, etterhvert som folk
spiste. Dagen ble nok et vellykket medlemstreff i Sør-Jæren
Sau og Geits regi.

Grillfolket trosset regnet
Været var ikke det beste, men like fullt møtte det opp nærmere 50 personer i stort og
smått da Sør-Jæren Sau og Geit arrangerte sin årlige grillkveld tirsdag 23. mai.
Litt ekstra klær var det som skulle til for den harde kjerne av medlemsmassen, som
ikke ville gå glipp av hverken god mat eller hyggelig selskap i år heller. Siri Kvam
Haugland fra Nortura stilte med både lammekjøtt, pølser, karbonader og spareribs, og
med hjelp av Kurt Herredsvela fra lokallagsstyret, var serveringsfatene fulle av
velduftende grillmat da arrangementet startet kl. 19.00. Med råkostsalat, potetsalat,
hamburger- og pølsebrød som tilbehør, var det ingen grunn til å måtte gå sultne hjem.
Og folket flokket seg rundt serveringsbordet, og likte tydeligvis det de fikk.
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Som seg hør og bør på et medlemsmøte i Sør-Jæren Sau og Geits regi, var det også i
år lagt opp til loddsalg med mange flotte gevinster gitt av det lokale næringsliv. Salget
gikk strykende og innbrakte et solid tilskudd til lagskassa.

Stor stas var det også da turen kom til tipping av lammevekter. Kurt hadde tatt med
seg tre av årets kopplam i tilhengeren, og konkurransen gikk ut på å tippe riktig
sammenlagtvekt på disse. Store og små betraktet dyra i hengeren, før de skrev anslått
vekt og navnet sitt på lappen og puttet den i innsamlingsboksen. Som vanligt var det
stor spredning på tipsene. Hele fem deltakere var under en kilo fra rett svar, men bare
én hadde helt riktig svar, nemlig 46 kilo. Toralf Taksdal kunne dermed motta
premien, - et gratis adgangskort for hele familien til Jærmuseet.

6 dager på Golsfjellet
Sommerturen 2017 gikk til Golsfjellet og Storefjell Høyfjellshotell fra 18. til 23. juli.
Denne gangen talte vi 34 deltakere, og flere nye var kommet til. Som alltid på disse
bussturene, hadde vi ferdamat med oss til den første dagsreisen.
Turen gikk over Hardangervidda, og flere var spente på hvordan det hadde gått med
nydyrkinga på høyfjellet siden sist vi
var der.
Etter frokost neste dag kjørte bussen
til Eidsbugarden, hvor vi gikk
ombord i M/B Bitihorn, og fulgte
Nord-Europas høyestliggende båtrute
til Bygdin. Det ble en riktig frisk tur,
og det lå nysnø i fjellsidene, som vi
kunne se reinsdyra «bade» i. Etter
båtturen kjørte vi innom Beitostølen
og besøkte Lyskapellet, som i år
2000 ble vigslet av biskop Rosemarie Køhn. Kapellet var reist etter ønske fra og
midler gikk av Anna og Erling Stordal.
Dag tre tok vi turen gjennom Hemsedal til Lærdal og videre gjennom verdens lengste
biltunnell til Aurland. Der fikk vi omvisning på Aurland skofabrikk, og anledning til å
kjøpe den tradisjonelle Aurlandsskoen med plass til en tiøring i læret over vrista.
Senere dro vi videre til Flåm og tok den legendariske Flåmsbanen opp til Myrdal, før
vi skiftet tog og fulgte Bergensbanen til Gol. Her var det i mellomtiden blitt et
fantastisk sommervær med 30 grader i skyggen.
På turens fjerde dag, fredag, besøkte vi Hol Ysteri, der Tim Stenberg fra Hovsheras
fortalte oss om drifta og produksjonene ved meieriet. I tillegg vanket det smaksprøver,
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samt anledning til å kjøpe med ost hjem. Senere på dagen var vi innom
fabrikkutsalgene til knivfabrikken Brusletto & co og verktøyprodusenten Brødrene
Øyo, begge på Geilo.
Bussturens nest siste dag var viet Langedrag Naturpark på Tunhovd, der vi fikk
omvisning og kunne være med på mating av de mange dyra. Samtidig ble det framført
en ridderturnering, der både hester og ryttere opptrådte i fullt middelalderutstyr.
Søndag var hjemreisedag. Turen gikk tilbake over Hardangervidda. Nede i Kinsarvik
var vi innom fabrikkutsalget til Hardangerbestikk AS, før vi kjørte hjem til Jæren
samme vei som vi kom opp. Takk til alle som var med, og som gjorde turen til en god
og gild opplevelse.
Audny Skretting

Kåring av værlam
i Hå foregikk i form av hjemmekåring onsdag 27. september 2016,
Her ble det bedømt i alt 152 lam, hvorav 127 ble kåret.
I tillegg ble det kåret 22 lam fra Hå under kåringssjået i Gjesdal.

Premiering etter gårdskåringa i Hå:
Kåringsnr.

Rase Oppdretter

poeng

Lam med høyest
samlet poengsum

201740814

NKS Bernt S. Undheim

Lam med høyest dommerpoengsum:
Norsk Kvit Sau
Kvit Spæl

201740138
201740842

Kurt Herredsvela
Hanne-E. Lindal

Andre raser
Rygja

201740829

Ragnvald G Håland (44)

167

28
27

Beste eksteriør/bruksegenskaper:
3 lam fikk 10 på bruksegenskaper under årets kåring i Hå.
Premien går til 201740171 (10,8,10,10)
Svartfjes Tore Mattingsdal
Beste risbitvær
i Hå i 2016:

201640960

NKS Bernt S. Undheim

141

RSG’s ledermøte
ble holdt på Hjelmeland i dagene 20. – 21. oktober 2017. Fylkesleder Bjørn Høyland
oppsummerte driftsåret og pekte på utfordringene i næringa, både lokalt og sentralt.
Rolf Gjermund Fjeldheim redegjorde for totalmarkedet og situasjonen på sau,
prognosen for neste år og gav en vurdering av markedstrender for kjøtt generelt og
sau og lam spesielt.
Styreleder i NSG, Kjell Erik Berntsen, hadde også tatt turen til Rogaland, og snakket
om de sakene NSG som særlig opptok NSG for tiden, og hvordan man hadde tenkt å
angripe utfordringene.

9

Arnhild Skjørestad tok for seg de nye kåringsreglene, der det blant annet er blitt
strengere krav i forhold til marg i ull på NKS. Det er også gjort forandringer på
kåringsreglene av smårasene, samt endringer i enkelte raser på kriteriene - rasepreg.
Bonde Olav Husabø fra Sogn og Fjordane kåserte rundt framtidas avlsarbeid i
næringa, og RSG-leder Bjørn Høyland betraktet det samme fra sitt ståsted.
Under møtet var det også satt av god tid til lokallagenes og veraringenes time, der
utsendingene redegjorde for aktivitetene lokalt.

Sauabingoen 2017
Ble arrangert lørdag 28. oktober 2017 kl. 19.30.
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.

Profilartikler
Vi minner om våre profileffekter i form av
klesplagg med lagets logo på. Vi har valgt å gå
for tre ulike klesplagg; en brun t-skjorte, en
svart t-skjorte og en lun grå-svart jakke med
glidelås.
Plaggene vil bli kjøpt inn to ganger i året, etter
bestillling. Det er vedtatt følgende priser for
plaggene:
T-skjortene: kr. 100,- per stk.
Jakkene: kr. 500,- per stk.

Sauakafé med riskrem
Mer enn 40 medlemmer møtte da laget inviterte til julemøte og
uformelt ”sauadrøs” på Bjelland bedehus på Brusand onsdag 6.
desember 2017. Det var servering av riskrem og småkaker og
informasjon fra laget.
I tillegg var produsentkontakt for storfe og lam hos Prima Jæren,
Leif Håkon Korsbø, med oss og snakket om «Økonomi og
praktisk sauedrift».

Hanne-Elise ble årets superverver
NSG trenger alle de medlemmene de kan få, og
arrangerer årlig en vervekampanje, der de beste
medlemsververne i landet premieres. I 2017 ble det totalt
vervet 285 personer av 114 ulike ververe i
organisasjonen, hvorav 195 nye medlemmer har
innbetalt kontingent og er godkjente vervinger.
For andre gang ble vår egen leder Hanne-Elise Lindal
kåret til NSGs superverver i 2017, med 10 nye vervede
medlemmer. Hun vil derfor bli invitert til NSG årsmøte
14.mars 2018 der hun vil motta en spesiell gave for sin
iherdige innsats.
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Nordens nest beste
Nordens nest beste gjeterhund under 3 år befinner seg i Hå.
Arvid Årdal (se årsmeldingens forside) stilte til start med Lyda i Nordic Nursery
Sheepdog Championship (nordisk mesterskap for unghunder under 3 år) i Danmark 4.
og 5. november, hvor han tok en flott andreplass.

Gaver/pokaler til 4H
Sør-Jæren Sau og Geit har som vanlig overført kr. 500,- i driftsstøtte til alle fire 4Hklubber i søndre del av Hå. I alt fire 4H-medlemmer hadde valgt ”sau” som oppgave i
2017, og alle fikk overrakt en pokal fra NSGs lokallag i forbindelse med høstfesten i
sin klubb.

Skuddpremie på rødrev
Det er utbetalt skuddpremie for til sammen 31
rever i Hå i 2017. Det er 15 færre rever enn
året før.
Jakttiden er fra 15. juli til 15. april. 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, og alle fire føtter må følge
med når reven skal registreres.

Følg med på nettsidene og facebooksiden
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.
Den tidligere facebooksida til ungdomsgruppa er gjort om til side for hele laget, og
bærer navnet «Sør-Jæren Sau og Geit»
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Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2017
Hå Gjætarhundnemnd har i 2017 hatt følgende sammensetning etter at
Nærbø Sau og Geit har trukket seg ut av denne tidligere felles nemnda:
Leder:
Tore Mattingsdal
Sekretær:
Kurt Herredsvela
Kasserer:
Emil Herredsvela
Styremedlem: Arvid Årdal
Nemda har hatt 3 styremøter og behandla 8 saker i henhold til protokoll.
Tore, Bernt og Arvid deltok på årsmøtet til Rogaland Gjeterhundlag.

Gjeterhundtevling klasse 1
ble arrangert hos Arvid Årdal 5. mars 2017.
9 ekvipasjer stilte til start, og 7 hunder fikk godkjent gjeterhundprøve.
Dommer var Arvid Årdal.
1. plass:
2. plass:
3. plass:

Karl Martin Mattingsdal med Rex, 83 poeng.
Karl Martin Mattingsdal med Maren av den Håland, 83 poeng.
Tore Mattingsdal med Bamse, 80 poeng.

Klasse 3-tevling sammen med Time
13. mai arrangerte vi, i samarbeid med Time Sau og Geit, tevling for ekvipasjer som
skulle stille til start i Norgesserien, og som ikke hadde godkjent prøve i klasse 3
tidligere. 6 hunder stilte til start, og 5 av disse fikk godkjent prøve.
Konkurransen foregikk hos Sven Kverneland, og dommer var Hartvig Johnsen.

Nybegynnerkurs på Elgane
12 nybegynnere og noen mer erfarne stilte til kurs hos Olaug Varhaug Siqveland på
Elgane den 21. juni. Mange takk til Olaug, som stilte sau og plass til disposisjon.
Instruktører var Tore Mattingsdal, Arvid Årdal og Jarl Nord-Varhaug.
Som avslutning på gjeterhundkurset arrangerte vi 16. august en
gjeterhundtevling i klasse 1 og 2 hos Tore Siqveland på Vigrestad. Dommer var
Arvid Årdal. I klasse 1 stilte 12 ekvipasjer til start, hvorav 6 oppnådde godkjent
prøve. Martin Siqveland fikk her godkjent prøve på hund for første gang.
I klase 2 stilte 19 ekvipasjer til start.
Resultat klasse 1
1. plass:
Kurt Kristensen med Morko
79 poeng.
2. plass:
Jarl Nord-Varhaug med Timmy
77 poeng.
3. plass:
Martin Siqvaland m/Maren av den Håland 67 poeng.
Resultat klasse 2
1. plass:
Glenn Nodland med Groesfaen
91 poeng.
2. plass:
Jan Tore Brattebø med William
91 poeng.
3. plass:
Glenn Nodlandl med Llangwm M 89 poeng.

Håmesterskapet 2017
Håmesterskapet i bruk av gjeterhund ble arrangert hos Emil Herredsvela
22.oktober, med Kjell Helland som dommer.
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10 hunder stilte til start i kl.1 og 4 av disse oppnådde godkjent gjeterhundprøve.
I kl. 2 stilte 19 hunder til start.
Resultat klasse 1:
1. plass :
Arvid Årdal med Lyda
2. plass:
Emil Herredsvela med Odd
3. plass:
Jarl Nord-Varhaug med Timmy

98 poeng.
84 poeng.
80 poeng.

Resultat klasse 2:
1. plass:
Arvid Årdal med Juni
96 poeng.
2. plass:
Arvid Årdal med Meg
94 poeng.
3. plass:
Tore Mattingsdal med Lucy 87poeng.

Nordens nest beste
Nordens nest beste gjeterhund under 3 år befinner seg i Hå.
Arvid Årdal stilte til start med Lyda i Nordic Nursery Sheepdog Championship
(nordisk mesterskap for unghunder under 3 år) i Danmark 4. og 5. november, hvor
han tok en flott andreplass.

13 nye godkjenninger
13 nye hunder har fått godkjent prøve på tevlinger Hå Gjætarhundnemnd har arrangert
i løpet av 2017.

Arvid i Prøvenemnda
Arvid Årdal er valgt inn som en av 3 representanter i prøvenemnda under
Gjeterhundrådet i NSG. Prøvenemnda har hovedansvaret for Norgesserien, og alle
oppgaver tilknyttet gjeterhundprøver i regi av NSG.

Gratis deltakelse for egne medlemmer
Alle ekvipasjer fra Hå fikk stille gratis til start i tevlingene vi arrangerte i 2017, som
takk for god hjelp gjennom året.

Fylkesmesterskap og Norgesserie
Hunder fra Hå har i år deltatt i både i fylkesmesterskapet, Norgesserien og
Fatlandcup.

Trening
Det har vært ukentlige treningsdager og -kvelder i regi av Hå gjeterhundnemnd fra
juni til mars, med bra oppmøte.

Utleie/salg
Vi minner om at vi har en rekke bøker og filmer om gjetarhundarbeid for utlån.
Gjeterhundfløyter kan kjøpes av Arvid Årdal.

Takk for hjelpa
Hå gjætarhundnemnd takker alle som har stilt seg selv, sauer og arena til disposisjon
for det lokale gjeterhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlinger og treninger i 2017.
Vi vil også takke alle våre gode sponsorer, som har støttet oss med premier til
tevlingene.
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