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STYRET 2018 
 

Leder: Jan-Erik Brenden 

Nestleder og sekretær: Lars Rudi 

Kasserer: Tor-Håkon Berget 

Styremedlemmer: Kristian K. Granheim og Jan Arvid Larsen 

 

Valgkomité: 1. Rolf Ivar Jordbruen 

2. Ole Martin Dalbakk 

3. Kirsten Skjelle 

 

 

Styret har hatt 2 styremøter. Ellers har styret hatt kontakt per telefon og epost. 



MEDLEMSTALL 
 

 2018 2017 2016 2015 

Hovedmedlem 30 31 35 34 

Herav husstandsmedlem 1 1 1 1 

 

 

LAGETS REPRESENTASJONER 
Jan-Erik, Kjell Erik, John Erik og Tor-Håkon deltok i hovedkomiteen for fårikålfestivalen. Vi 

hadde representanter som var med å arrangerte NM i saueklypping på Kvam, Jan-Erik satt i 

hovedkomiteen.  

MØTER OG AKTIVITETER 
1. 14. mars var det fjøsmøte hos John Erik på Nigard Vestad. Her var det bra oppmøte 

med om lag 30 stk tilstede. Hans Hjelstuen og veterinær Mari Berge bidro med faglig 

innhold. Enkel traktering med kaffe og biteti. Vi takker Jon Erik for at vi fikk avholde 

møtet hos han. 

 

2. 21. mars var det busstur til Alvdal med gjeterhundoppvisning / fjøsbesøk på Tronslien 

gård og fjøsbesøk med matservering på Søberg gård. 

 

3. 9. april var det vårmøte på Tunet kro sammen med Fåvang og Øyer/Tretten med ca. 

60 oppmøtte. Tema var GPS-bjøller ved Marit Mjøen Solem fra Findmy, dyreveldferd 

ved Marie Skavenes fra Mattilsynet og opplegg med kopplam ved Tor-Håkon Berget.  

 

4. Fåvang sau og geit inviterte til lammekaffe på tunet kro 26. april og 9. mai.  

 



5. Lørdag 29. september var det kåringsdag på Fåvang. Her stilte det 20 utstillere med 

148 lam hvorav 103 ble kåra.  

 

6. Første helga i oktober var sau og geit representert under fårikålfestivalen i Ringebu 

og NM i saueklypping på Kvam. Vi hadde et fint opplegg i kaupanger med blant 

annet framvisning av ulike saueraser, ullbinge for de minste og 

gjeterhundoppvisning.  

 

Flere medlemmer var med å arrangerte NM på kvam. Tor-Håkon deltok og kapret en 

fin bronsjeplass i senioklassa (beste norske bak to utlendinger). Lokallaga i 

Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Fåvang har gått sammen og kjøpt gulv, grinder og 

scene. Utstyret lagres foreløpig på Kvam og planen er å leie ut utstyret til andre 

arrangører, blant annet Jæren 2019. Gjennomføringen av mesterskapet var vellykket 

og komiteen ser på muligheter for å gjennomføre VM i Norge. Komiteen har i den 

forbindelsen arrangert tur til VM i Frankrike sommeren 2019. 

 

7. 22. oktober var det fjøsmøte i nytt fjøs hos familien Krogsveen på Fåvang. Faglig 

innspill fra Kjetil Lien, Mari Berge og Hans Hjelstuen. Fokus på fôring, utplukk av 

livlam, dyrehelse og ull. Kaffe og biteti. 

 

8. Det ble arrangert seminkurs på Fåvang 26. oktober. Dette var et samarbeid mellom 

Ringebu, Fåvang og Øyer/Tretten. Teoridel ble avholdt på Tunet kro og praksisdel 

hos Tore Krogsveen. Instruktør på kurset var veterinær Are Krogh. 

 

9. 5. november var Ringebu med å arrangerte høstmøte på Tunet kro. Fagsjef i Norilia 

Stein Terje Moen snakket om ull og ullhåndtering. Sindre Myhrsveen og Bård 

Nordrum snakket om klypping av sau og hva som kreves av bonden når klyppere 

kommer til gards. Hans Hjelstuen gikk gjennom seminkatalogen. 

 

Det har vært mange gode aktiviteter gjennom året, de fleste aktivitetene er i samarbeid med 

andre lokallag - som oftest Fåvang.  



GJETERHUND 
Gjeterhundarbeidet er underlagt NSG som er raseklubb i Norge for de to gjeterhundrasene 

border collie og working kelpie. NSG har således ansvaret for avlsarbeidet for disse rasene. 

Midt-Gubrandsdal gjeterhundklubb (MGG) er et lokallag for Fronskummunene, Ringebu og 

Fåvang. Gjeterhundmiljøet i Ringebu er blomstrende med flere nye medlemmer siste åra og 

det er flere unge hunder som trenes opp. MGG har fellestreninger stort sett gjennom hele 

året. Her er det åpent for alle med gjeterhund eller interesse for gjeterhund å møte opp. 

Aktiviteten kan følges på facebook om man søker på MGG. Vi har flere lokale instruktører og 

minst en av disse er alltid på trening slik at oppmøtte skal få råd og veiledning om de ønsker 

det. Treningene gir gode muligheter for sosialisering både for fører og hund. Ikke nøl med å 

ta kontakt med noen i gjeterhundmiljøet om du går med tanker om å skaffe deg gjeterhund.  

 

FRA STYRET 
Driften av Ringebu Sau og Geit går sin vante gang med tradisjonelle møter og aktiviteter 

som blant annet vår- og høstmøte. Vi i styret har sett på nedgangen av antall medlemmer og 

har gjort tiltak for å rekruttere medlemmer. Vi vil fremover jobbe for at Ringebu skal være et 

aktivt lokallag med aktive medlemmer. Vi må heller ikke glemme at vi er et sau- og 

geitalslag. Brorparten av medlemsmassen driver med sau men i 2018 hadde vi ett medlem 

som driver med geit. 

 

Ringebu Sau og Geit ønsker å være med på å skape et godt småfemiljø i Ringebu. 

 


