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Årsberetning 2010 
 
Styret har dette året bestått av: 
Leder: Mina S Sjuve, Sekretær: Frank Svendby, Kasserer: Alf Magne Bjørndal, 
Styremedlem: Torkild Wangen, Styremedlem: Harald Nilsen, 1. Vara: Kjell Ola Dahl, 2. 
Vara: Hanne Hilde 
 
Felles innsamling av ull har også i år vært i regi av laget. Følgende datoer ble det 
gjennomført: 9. februar 2010 (høstull for 2009), 18.mai 2010 (vårull 2010) og 18. januar 
2011 (høstull 2010).  
 
Den årlige fagturen sammen med Feiring Beitelag og Hurdal Sau og Geit ble arrangert 
20. mars 2010 og gikk til Rendalen. Der besøkte vi leder i Hedmark Sau og Geit, Kjetil 
Granerud. Det var 40 deltagere på turen, derav 19 fra Feiring. Hele 12 medlemmer fra 
Feiring ble med på turen til Skottland i regi av Akershus Sau og Geit. Det var også 7 
deltagere fra laget på fagsminaret/årsmøtet til Oppland Sau og Geit som ble arrangert i 
Vågå.  
 
5. juni arrangerte laget grillkveld ved Bladtjernet. Ca. 15 stykker fra Feiring og Hurdal 
møtte til en hyggelig kveld som ble avsluttet med bocciaturnering mellom lagene.  
 
I 2010 ble Feiring og Hurdal Sau og Geit tildelt ansvaret for kiosken på kåringa av 
værlam 2. oktober. Medlemmer av begge lag stilte og gjorde jobben med godt resultat. 
Samme dag deltok Mina Sjuve på NM i Saueklipping i Åndalsnes. Det ga førsteplass i 
juniorklassa.  
 
3.oktober ble ”Sau og Skau” arrangert for andre gang på Fløygir. Laget var en av 
arrangørene og sørget bl.a. for demonstrasjon av praktisk bruk av gjeterhund, 
saueklipping, utstilling av sau, toving og fårikål i grytene på kjøkkenet. Til tross for 
begredelig regnvær hele dagen var bortimot 200 personer innom (nesten like mange som i 
fjor).   
 
For første gang var Feiring med å arrangere Hurdals tradisjonsrike sankefest. Resten av 
Akershus samt lokallagene på Toten ble invitert. Til sammen 60 deltok på festen som ble 
arrangert på Fløygir. Tilbakemeldingene var svært gode.  
 
Premieringen etter kåring ble sett på som positivt i fjor og videreført dette året. Beste 
besetning på kåring (både for spæl og NKS) stakk av med premien, dvs. høyeste 
gjennomsnittlige poengsum for alle kåra dyr.  
 
Mina Sjuve har representert laget i møter angående prosjektet ”Sau og Skau” på Feiring 
Skole. Dette prosjektet videreføres i 2011. I forbindelse med seminsesongen arrangerte vi 
felles bestilling og pakke med semin. Hverdager kom pakka med bussen, mens på helg 
ble den henta på Staur.  
 
Det har blitt gjennomført tre ordinære styremøter samt et felles styremøte med lokallaget 
i Hurdal. Høstmøte ble arrangert 11.oktober på Valhall med godt oppmøte.  Laget har i 
2010 hatt 35 medlemmer.  
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