
 

 

 

 

         
 

 

    Varhaug, februar 2018  
 

Medlemsskriv for Sør-Jæren Sau og Geit 

våren 2018 
 

 

 

Fellesmøte for erfaringsgruppene 
Vi arrangerer fellesmøte for alle erfaringsgruppene onsdag 21. februar 

2018 kl. 19.30 på Nærbø Bygdahus. Tema for dagen er 

«Sauekontrollen og avl i egen buskap».  

Rogalands representant i regionutvalget, Per Johan Lyse kommer og 

inspirerer oss.  

Møtet passer for alle3, og spesielt for nye brukere. 

Det blir servert pizza under møtet. 
 

 

Stormøte SørJæren og Time Sau og Geit 
Sør-Jæren Sau og Geit og Time Sau og Geit arrangerer felles stormøte på Undheim 

Samfunnshus onsdag 7. mars 2018 kl. 19.00.  

Tema for møtet er «BEDRE VELFERD FOR SAU OG BONDE?» 

  

Jon Olav Husabø fra Sogn tar for seg «Den gode sauen» 

Husabø gikk fra direktørjobb i Nortura til heltidsbonde på 

sau, med 500 lammeslakt i året.  

Arvid Reiersen fra Mattilsynet svarer på spørsmålet: 

«En inspeksjon midt i lamminga, er det mulig?» 

Praktiserende veterinær Atle Domke vil snakke rundt temaet 

«Virkeligheten hos bonden, og hva er velferd?»  

 

Det blir servert middag under møtet, og alle er hjertelig velkomne! 
Veterinær Atle Domke 



Ullinnsamlingsdag  
Sør-Jæren Sau og Geit arrangerer ullinnsamling lørdag 10. 

mars 2018 mellom kl. 10.00 og 12.00 på Felleskjøpet 

Varhaug.  

Nortura vil ha container stående, mens Fatland stiller med 

lastebil og tilhenger. Her er alle garantert å få levere 

ullsekkene sine. 

I tillegg har Felleskjøpet gode tilbud denne dagen, og gir 

blant annet 20 % avslag på spøna/spon (fra første balle), 

aktuelle varer/rekvisita til lamminga, og på 

brannslukningsapparat (både skum og pulver). 

Laget håper på en trivelig "ulldag" med godt sauadrøs.  

Vi serverer kaffe og noe å bite i. Vel møtt! 

 

 

Grillkveld på Bjelland bedehus 
Tirsdag 22. mai 2018 kl. 19.00 

Laget inviterer også i år sine medlemmer og deres 

familier med store og små til grillkveld ved Bjelland 

bedehus. Laget holder griller og mat. Selv må 

medlemmene ta med seg kaffe, campingstoler, kopper 

og myggspray. Det blir også anledning til å kjøpe 

mineralvann på stedet. Av programmet for øvrig kan 

nevnes tipping av vekt på lam, samt utlodning med fine 

gevinster. 
 

Sommer-busstur 
Eirik Skretting fortsetter som reiseleder for de 

populære sommerbussturene i regi av Sør-Jæren Sau 

og Geit. I år går turen til Oslo, med base på hotell i 

byen og utflukter til de fleste kjente turistattraksjoner 

i hovedstaden. Turen går i juli, men endelig tidspunkt 

er ennå ikke helt bestemt. Dagsprogrammet vil bli 

behørig kunngjort når det er klart.   
         Holmenkollen 

Kåring av værlam 
Kåringsdagen blir onsdag 26. september 2018, og det blir hjemmekåring, slik det har vært de 

siste åra. 

 

Sauabingo 
Alle medlemmer med venner og bekjente inviteres med dette 

til den årlige sauabingoen.  

Arrangementet foregår i Varhaugshallen lørdag 27. oktober 

2018 kl. 19.30. Bingo med flotte gevinster. Servering av varm 

mat. Dans til levende musikk.  

Bindende påmelding. Nærmere informasjon vil komme på 

medlemsskrivet til høsten og på våre nettsider. 



Internett 
Vi minner om våre internettsider:www.nsg.no/rogaland/soer-jeren, 

eller klikk deg inn via NSGs hovedside: www.nsg.no. 

Her finner du nyheter fra lokallaget, kontaktpersoner med telefonnummer og e-postadresse, 

egen gjeterhundside, årsmeldingene, medlemsskrivene som sendes ut vår og høst, bilder og 

mye annet.  

 

Facebook 
Du kan også holde deg orientert via facebook-sida «Sør-Jæren Sau og Geit». Her vil det 

komme jevnlig info fra laget og aktuelle linker gjennom hele medlemsåret. 

 

Ny leder 
Under årsmøtet 30. januar 2018 ble store deler av styret byttet ut med nye 

tillitsvalgte. Tidligere styremedlem og studieleder Elin Fuglestad ble valgt 

som ny leder i Sør-Jæren Sau og Geit. 

 

 

 

 

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit i 2018: 
Leder:   Elin Fuglestad   476 63 613 elinfuglestad@gmail.com 

Nestleder:  Nikolay Valheim  977 54 994 nikolayvalheim@gmail.com 

Kasserer:  Trond Helge Qvalbein 488 91 711 thqvalbein@hotmail.com 

Sekretær:  Anne-Cath. Grimstad  915 36 622 acg@nsg.no 

Studieleder:  Ola Grødem   930 26 224 olagrodem@yahoo.no 

Varamann 1:  Elin V. Salte   982 24 494 e-haugstad@hotmail.com 

Varamann 2:  Odd Egil Bø   908 53 345 is-bo@online.no 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gjeterhund- 

Kontakt: Arvid Årdal   911 52 104 arvidardal@gmail.com 

Revekontakt: Gustav M. Håland  406 12 033 

 

 

Profilartikler 
Vi minner om våre profileffekter i form av klesplagg med lagets 

logo på. Vi bruker M. A. Tjemsland AS på Vigrestad som 

leverandør, og her har vi valgt å gå for tre klesplagg; en brun t-

skjorte, en svart t-skjorte og en lun grå-svart jakke med glidelås.  

Vi har kjøpt inn et lite lager av alle plagg, slik at den som ønsker 

det kan få kjøpt på medlemsmøter og andre arrangement. 

Pris: 

T-skjorter: kr. 100,- per stk.  

Jakker: kr. 500,- per stk. 



Aktiviteter i regi av gjætarhundnemnda: 
 

Gjeterhundprøve klasse 1 
Søndag 4. mars 2018 arrangerer Hå gjeterhundnemnd gjeterhundprøve i klasse 1  

hos Emil Herredsvela i Fuglestadvegen 350 på Brusand. Konkurransen starter kl. 10.00. 

Påmelding til Arvid Årdal på tlf. 911 52 1004 innen 2. mars 2017. 

 

Gjeterhundkurs 
Hå Gjætarhundnemnd arrangerer også i år kurs for nybegynnere 

og andre i bruk av gjeterhund. Kurset er for medlemmer i Norsk 

Sau og Geit.  

Første kurskveld er onsdag 20. juni 2018, og undervisningen 

foregår hos Martin Siqveland, Elgane 110, Varhaug. Instruktører 

er Tore Mattingsdal og Arvid Årdal. Kurset går over 7 uker, og 

avsluttes med en åpen prøve i klasse 1 og 2 den 8. august. Her får 

bl.a. de ferske gjeterhundførerne anledning til å forsøke å få 

hunden godkjent i klasse 1. Sted for prøven blir annonsert senere. 

Påmelding til Arvid Årdal på tlf. 911 52 104 innen 15. juni 2018.  

 

Fellestrening  

Hå gjætarhundnemnd arrangerer felles 

treningskvelder/-dager ut over sommeren, høsten 

og vinteren, der stedet og sauene går på omgang. 

Den første fellestreningen starter i slutten av 

juni, og de fortsetter hver mandag fra kl. 18.00 

gjennom juli og august. September er det 

treningsfri på grunn av sanking. Fra og med 

oktober er fellestreningen lagt til lørdag 

formiddag fra kl. 10.00, og fortsetter fram til 

lamming. 

 

Gjenstående treningsdager denne våren er: 

Hos kontakt  Dato 

Svein Varhaug  tlf. 95922639  17/2  

Sveinung Håland  tlf. 92622296  24/2  

Tore Matningsdal  tlf. 48157530  3/3  

Emil Herredsvela  tlf. 97182977  10/3  

Arvid Årdal  tlf. 91152104  17/3  

Ragnv G.Håland tlf. 95875573  24/3 

 

For tid og sted fra juni, se etter hvert på våre lokale nettsider: www.nsg.no/rogaland/soer-

jeren/ eller på Rogaland gjeterhundlags nettsider. 

 

Hå-mesterskap i bruk av gjeterhund 2018 
Klubbmesterskapet er planlagt arrangert i slutten av oktober 2018. Prøven er åpen for alle, 

og det vil bli konkurrert i klasse 1 og 2. 

Nærmere informasjon blir kunngjort i Bondevennen og på våre nettsider. 


