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Innkalling til 
ÅRSMØTE 

i Sør-Jæren Sau og Geit 
 

på Varhaug Misjonshus 
tirsdag 28. januar 2020 kl. 19.00  

Merk tid og sted! 
 

OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må  
være styret i hende senest 22. januar 2020 

            

 
Norsk Nursery i Åseral i november- Jarl Nord-Varhaug med hunden Famous 

Grouse. Beste ekvipasjen fra Rogaland med sin 13 plass sammenlagt. 
 
 
 
Hovedgevinsten under utlodningen blir også i år et kåra værlam 
av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2019. 
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ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2019
Varhaug Misjonshus 28. januar 2020 kl. 19.00

SAKLISTE 

Sak 1) Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2) Valg av møteleder og referent
Sak 3) Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4) Godkjenning av årsmeldingen for 2019
Sak 5) Godkjenning av regnskapet for 2019

Innslag fra Bothild Åslaugsdotter Nordsletten
«Difor har småfenæringen framtida føre seg»

Innslag fra representant fra Rogaland sau og geit 
Arne Berge

Innslag fra Leif Matnisdal om Hå veraring

Innslag fra Elin Fuglestad om Team Ung

Sak 6)
Sak 7)

Sak 8)

Sak 9)

VALG (Se saksdokument) 
Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda 
(Se saksdokument) 
Arbeidsplan for 2020/2021  

Eventuelle innkomne saker 

MIDDAG Komle med sauekjøtt, kaffe og dessert 
OBS! Matallergikere bes ta kontakt med leder Elin 
Fuglestad (tlf. 47663613) et par dager i forveien for 
tilpasset mat.

PREMIEUTDELING for de beste værlamma 
høsten 2019 (Se årsmeldinga)

UTLODNING
(Vi tar kontanter, vipps og kort! Hovedgevinsten er også i år et kåra 
værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2019,
alternativt et gavekort på Felleskjøpet på kr. 3000,-.)

BESTILLING av lagets t-skjorter, gensere og jakker. T-skjorter kr. 100,-
, gensere 300, og jakker kr. 500,
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Sak. 6 Valgnemnda innstilling 
Styret 2019  Valg  Valgnemnda 

innstilling for 2020 
 

Leder Elin Fuglestad På valg  Elin Fuglestad 1 år 
Styre medlem Trond H Qvalbein På valg Trond H. Qvalbein 2 år 
Styre medlem Nikolai Valheim På valg Cathrine Undheim 2 år  
Styre medlem Elin V. Salte Ikke på 

valg 
  

Styre medlem Bjarte Vigre Ikke på 
valg 

  

Vara 1 Vibeke Aniksdal 
Ueland 

På valg Vibeke Aniksdal 
Ueland 

1år 

Vara 2 Cathrine Undheim På valg  Erlend Haugland 1 år 
Hå gjeterhund nemd 

  Valg Valgnemnda innstilling 
for 2020 

 

 Arvid Årdal Ikke på 
valg 

  

 Jarl Nord-Varhaug På valg  Jarl Nord-Varhaug 2 år 
 Kurt Herredsvela På valg Martin Fuglestad 2 år 
 Emil Herredsvela Ikke på 

valg 
  

Revisor 
Revisor Mikal Sikveland På valg Mikal Sikveland 2 år 
Revisor Otto Topdal Ikke på 

valg 
  

Vara revisor Odd Arild Varhaug  På Valg  Odd Arild Varhaug 1 år  
Valgnemda 

 Ingvar Nærland Ikke på 
valg 

  

 Olaug Sikveland Ikke på 
valg  

  

 Karl Martin 
Mattingsdal 

På valg Lene Topdal 3 år 
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Til sak 7, Godtgjørelse til styret og gjeterhund nemnda 
Godtgjørelse til styret 2019 Valgnemnda innstilling for 

2020 
Leder:  8000kr 9500kr 
Kasserer: 4000kr 5500kr 
Sekretær: 4000kr 5500kr 
Øvrige styremedlemmer + 
1. vara: 

2000kr 3000kr 

Leder i gjeterhund nemnda: 5000kr 6500kr 
Øvrige medlemmer i 
nemnda 

2500 kr 3500kr 

UTSENDING TIL FYLKESÅRSMØTE M/VARA 
Styret ber om fullmakt til å velge 

 
Til sak 8, styrets forslag til arbeidsplan for 2020/2021: 
• Erfaringsgrupper 
• Medlemsskriv i februar 2020 
• Ullinnsamling i mars  
• Dugnad ved Varhaug IL’s årsfest 
• Vårmøte i mars 
• Grillkveld i mai 
• Busstur i juni/juli? 
• Medlemsskriv i september 
• Kåring i september 
• Ev. arrangement i samarbeid med ungdomsskoler m/slakting/tilberedning av 

lammekjøtt 
• Sauabingo i oktober 
• Julemøte i desember 
• Årsmøte januar 2021 
• Medlemsverving 
• Hå gjeterhund nemd-treninger, hå mesterskap. 
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Årsmelding 2019 
for Sør-Jæren Sau og Geit  
 
Medlemstall  
Sør-Jæren Sau og Geit hadde ved årsskiftet 2019/2020 i alt 170 medlemmer.  
 
Styret i 2019 har vært: 
Leder:    Elin Fuglestad    
Nestleder:   Nikolay Valheim   
Kasserer:   Trond Helge Qvalbein  
Styremedlem:   Bjarte Vigre 
Studieleder:   Elin V. Salte   
Vara 1:   Vibeke Aniksdal Ueland 
Vara 2 /Sekretær:  Cathrine Undheim 
   
Styret har avholdt 5 ordinære styremøter, og behandlet i alt 32 saker i henhold til 
protokoll. Vara 1 og Vara 2 har møtt fast på styremøtene siden vara 2 tok på seg 
jobben med sekretær. Regnskapet føres av Hå Rekneskapslag SA. 
 
Lederens ord 
Takk for et fantastisk år. 
2019 var et travelt år, heldigvis var været litt bedre enn året før og jeg håper flere var 
litt heldigere med avlingen i 2019, slakteriene melder om god kvalitet på lammeslakt, 
og takket være programmet matsjokket ble kjøtt av sau satt i fokus. 
 
Det gleder meg at det er godt oppmøte på medlemsmøtene, og nå har Sør-Jæren sau 
og geit sammen med Time sau og geit. Totalt 7 erfaringsgrupper, det tyder på at det 
finnes mange engasjerte sauebønder som er sultne på mer kunnskap. 
 
Hå gjerterhundnemd har hatt mye aktivitet i år med flere tevlinger, blant annet 
Nordisk mesterskap og Norgesserien. Fantastisk flinke folk, kjempebra opplegg. Så 
vil jeg benytte anledningen til å gratulere vår egen Arvid Årdal med plassen på 
landslaget. 
NM i saueklipping og ullhåndtering ble arrangert på Varhaug. 
Sør-Jæren, Nærbø, Time, Sandnes og Gjesdal sau og geit gikk sammen og laget 
«tidenes NM». For en opplevelse. Tusen takk til alle der som gikk dugnad, jeg er 
utrolig stolt over engasjementet, jeg trengte ikke be noen om å gå dugnad, de som 
gikk dugnad fra oss meldte seg selv til de vaktene de ønsket. Jeg er overveldet og 
imponert.  
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Årets sauebingo var som vanlig en suksess, med rekordmange gjester og nytt band. 
Sauebingoen ble nøye gjennomgått for å lage et bedre arrangement og laget sitter 
igjen med en god fortjeneste. 
Takk for et fantastisk år, måtte 2020 by på mye positivt.  
Hilsen Elin Fuglestad 
 
Årsmøtet 2019  
Ble holdt på Varhaug Misjonshus 29. januar 2019 kl. 19.00, 
med rundt 60 personer til stede. I tillegg til vanlige 
årsmøtesaker og middag, innledet Veraringens leder, Leif 
Matnisdal om ringens arbeid det siste året, og endringer av 
krav til ringmedlemmenes registreringer. Ken Lunn nytilsatt 
som organisasjonssjef i NSG gikk gjennom en 
spørreundersøkelse om «Hvordan ønsker vi framtidas 
NSG?». Hovedgevinsten gikk til Anne-Cath Grimstad.  
 
Elin Fuglestad ble valgt til ny leder i laget. Elin Salte ble 
valgt videre, Bjarte Vigre, Vibeke Aniksdal Ueland og 
Cathrine Undheim kom inn som nye.  
 
Erfaringsgruppene lever videre 
Det har blitt startet nye grupper i oktober og mange har lyst å være med. Vi 
samarbeider med Time sau og geit. Vi er ca 7 grupper og om lag 98 personer med nye 
og gamle i de forskjellige grupper. Vi har søkt fylkesmannen for midler og fikk 
innvilget 20.000 som skulle bruke på foredragsholdere, Time sau og geit legger i en 
pott tilsvarende Sør-Jæren sau og geit, Det har vi fordelt likt på gruppene uansett hvor 
mange personer de er i gruppene. Sør-Jæren og Time hadde et fellesmøte i år når nye 
grupper ble startet. Ellers har det vært 5-6 møter i 2019 på de gruppene.  
 
Dugnad for Varhaug IL 
6 medlemmer fra Sør-Jæren stilte som dugnadsgjeng under Varhaug Ils årsfest 16. 
mars 2019. Her tok de på seg oppgaver som servering, rydding og vakthold. Innsatsen 
gav oss gratis leie av Varhaugshallen under vår Sauabingo, der dugnadsgjengen hadde 
fribillett. Frivillige medlemmer var Tron Bø, Eirik B. Serigstad, Monica Fuglestad, 
Margunn Ueland, Elin Fuglestad og Nikolay Valheim. Tusen takk for hjelpen. 
 
Årsmøte Rogaland sau og geit 2018 
I år var det Sør-Jæren sau og geit som var vertskap, men for å få plass til alle på hotell 
ble årsmøtet holdt på Scandic Stavanger, forus 15-16.februar 2019 
Utsendinger fra Sør-Jæren var Elin Fuglestad, Bjarte Vigre, Vibeke A. Ueland og 
Anne Kari Oltedal. 
Program Fredag 15. februar: 
Elin Fuglestad ønsket velkommen og fortalte litt om aktiviteten i Sør-Jæren, ordfører i 
Hå, Jonas Skrettingland åpnet årsmøtet og fortalte litt om Hå kommune. 
Leder i Rogaland sau og geit innledet årsmøtet. Årsmelding, regnskap og budsjett ble 
gjennomgått, posten for revepremier ble økt 100 000,-til 150 000,- 
Rune Haugseng var foredragsholder og snakket om «Hvordan gjøre hverandre gode» 
tankevekkende og motiverende foredrag. 
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Geir Skadberg fra fylkesmannen orienterte – må ha fokus på god dyrevelferd i 
Rogaland, fylkesmannen er positiv til sauenæringa i Rogaland. 
Cathrine Stabel Eltervåg fra fylkesmannen orienterte- fordeling og ansvarsområder 
hos fylkesmannen ang rovviltforvaltning, Rogaland er eneste fylke med prioritert 
beitelandskap i hele fylket. 
Gjennomgang av arbeidsplanen til Rogaland sau og geit- mange varierte aktiviteter 
fordelt på hele fylket. 
Program Lørdag 16.februar: 
Anne Kari Leiråmo Snefjellå, styremedlem i Norsk sau og geit- informasjon om 
organisasjonen og interesseområder. 
Innlegg fra bondelaget, Ole Martin Eikeland- vi må støtte hverandre på tvers av 
organisasjonene, sammen er vi sterke. 
Innlegg fra Nortura, regionleder for tillitsvalgte Willy Finnbakk- kan vi fortsette som 
før, Det handler om å tjene penger, markeds-ubalanse koster penger, rett dyr til rett tid 
vil spare mye penger, over 100 000 dyr stemmer ikke overens med innmeldt/slaktet 
dyr hvert år, gjelder flere dyreslag. 
Jakob Vetrhus, leder i Rogaland gjeterhund lag- viktig med gjeterhund kurs. 
Ønsker du å lese hele referatet ligger alle referat tilgjengelig nsg.no-rogaland-referat. 

Ullinnsamlingsdag  
Lørdag 09. mars 2019 arrangerte vi ullinnsamling på Felleskjøpet Varhaug, der 
Nortura og Fatland hadde lastebil. Det ble som vanlig en trivelig "ulldag" med godt 
drøs.  
Det ble levert inn denne dagen 753 sekker med ull fra totalt 38 besetninger. Dette er 
veldig bra og laget får 0,83 øre kiloet for innlevert ull.  Det er også vært container hos 
Bernt Undheim fra Nortura og der kom det inn 295 sekker med ull fra totalt 15 
besetninger, Alle medlemmer må huske å si de er medlem av Sør-Jæren når de leverer 
utenom innsamling og container.  
 
Koselig grillkveld på Bjelland 
Tirsdag 14.mai.2019 arrangerte laget sin årlige grillkveld ved Bjelland bedehus, og 
været var virkelig på vår side.  
65 stk store og små møtte fram for å smake på grillmaten fra Fatland v/ Tore Oftedal. 
I tillegg til god mat, hyggelig drøs, og aktiviteter for barna var det også utlodning av 
flotte gevinster fra våre sponsorer, samt gjetting av samlet vekt på 4 medbragte 
kopplam fra Trond Helge Qvalbein. Vinner av tipping av vekt var Martin Fuglestad.  
 
Sau og geit turen 2019 
16-21.juli til Loen, Lillehammer, Telemark 
Me starta tirsdag morgen med Einar som sjåfør. Fjordline skulle gå fra Tananger kl 
07.00. Båten gikk innaskjærs så vi fikk se mye. Vi kom til Bergen 12.30 og reiste 
nordover. I Jølster var vi innom Audhild Vikens Verstove. Så over Utviksfjellet, 
møtte Nordfjorden, gjennom Utvik, Innvik, Olden før vi kom fram til Loen og 
Loenfjord hotell.  
Onsdag hadde vi med en lokalguide i Norfjord. Han fortalte om folk og plasser på ein 
kjekk måte. Var innom Sægestadsenteret, et nyåpna vikingmuseum. Høydepunktet var 
Loen skylift, den tok oss opp 1011 meter. På toppen var det kafe, utkikksposter og 
turstier. Fallskjermshoppere har et paradis der.  
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Torsdag kjører vi Strynfjellet til hele Norges bakeri i Lom. Videre til Heidal Ysteri. 
Der fikk vi høre om nedlegging av Tine meieri, og oppstart av Heidal Ysteri for å laga 
merkevarer Heidalsost. Vi fikk lunsj med smaksprøver og vi kunne kjøpe prim og 
annet fra utsalget. Så bar det til Lillehammer og overnatting i en gammel kornsilo, 
som var gjort om til hotell. 
Fredag fikk vi omvisning og lunsj på Maihaugen. Så gikk turen mot Gjøvik, 
Totensiden av Mjøsa og handlestopp på Hadeland glassverk. Videre via Sundsvolden, 
Drammen, langs Eikern, gjennom Notodden til Akkarhaug og Norsjø Hotell. 
 
Lørdag gikk vi om bord i M/S Telemarken, og sluses fra Ulefoss til lunsj i Lunde. Så 
viser eks. fruktdyrker Torstein Lindheim oss Gvarv, og kaffi og handel hos Gvarv 
frukt og bær. 
Søndag reiser vi hjemover via Drangedal, Gautefallheia, Treungen til Dølamo. Vi 
reiste innom Galleri Hillestad. Det er et galleri, bruktkunst og sølvvare utsalg. Der 
hadde vi også vår siste middag sammen. Så var det bare å komme oss heimover.  
Vi hadde en kjekk tur ilag med kjekke folk.  
Takk for laget og den 30.turen.  
Eirik Skretting.    
 
Nordisk mesterskap.  
Det ble i år arrangert på Brusand i regi av hå gjeterhund nemd.  
Sør-Jæren sau og geit med flere medlemmer stilte i kiosken hele helgen og det ble et 
godt salg. Alle inntekter vil gå til Sør-Jæren sau og geit. Mer info om Nordisk se 
årsmelding hå gjeterhund nemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kåring av værlam 
i Hå foregikk i form av hjemme kåring onsdag 25. september 2019. Her ble det 
bedømt i alt 150 lam fra 15 besetninger, hvorav 125 lam ble kåra. 6 lam ble kåra på 
dispensasjon, og 19 lam ble vraka.  
I tillegg til det som vart kåra på gardskåringa stilte 3 stk ifra Hå på Gjesdal sin kåring.   
1 Fuglestabrokete frå Rolf Willy Fuglestad fikk same poengsum som det beste frå Hå 
201941796 10 9  9 10 10 sum 48 
De beste lamma etter kåring:   
OBS! Ulike raser bedømmes etter ulike kåringsregler. Derfor er poengsummene 
sjelden sammenlignbare. 
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Rase Kårings-
nummer 

Bruks- 
egenskap 

Bein- 
stilling 

Ull 
kvalitet 

Rasepreg o-
indeks 

Sum  Eier 

Høgest sum 
NKS 201940969 

 
10 9 10  143 172 Steinar Kartavold  

Høgest dommerpoeng 
NKS 201940969 

 
10 9 10  143 172 Steinar Kartavold  

NKS  201941099 
 

10 9 10  130 159 Bernt S. Undheim 

Høgest sum 
Kvit 
spel  

201941106 
 

10 9 7  127 151 Bernt S. Undheim 

Høgest dommerpoeng 
Kvit 
spel  

201941113 
 

9 9 9  119 146 Terje Mattingsdal 

Kvit 
spel 

201941105 
 

9 8 10  122 149 Bernt S. Undheim 

Svartfjes 201941133 
 

9 8 10 10  37 Tore Mattingsdal 

Svartfjes 201941063 
 

9 8 10 10  37 Bernt S. Undheim 

Svartfjes  201941067 
 

9 8 10 10  37 Bernt S. Undheim 

Rase Kårings-
nummer 

Bruks- 
egenskap 

Bein- 
stilling 

Ull 
Kvalitet 

Ull 
mengde 
 

Rase-
preg 

Totalt Sum 
dom
mer  

Eier 

Farga 
spel  

201941195 
 

10 9 8  9 9 146 45 Henning 
Skeie 

Farga 
spel 

201941075 
 

10 9 6 10 10 142 45 Tor Eldar 
Undheim 

Farga 
spel  

201941126 
 

9 8 9 9 10 155 45 Tore 
Mattingsdal 

Rygja 201941166 10 8 9 10 10  47 Glenn Håland  
Suffolk 201941073 

 
8 9 8  8  33 Bernt S. 

Undheim  
Dorset 201940970 9 9 8 9 10  45 Kurt 

Herredsvela 
Dorset 201940965 9 8 9 9 10  45 Leif 

Matnisdal 
Fuglesta
dbrokete 

201941140 9 10 10 9 10  48 Kjell 
Mattingsdal 

Beste risbitver-  
201840949 Storegull, Indeks 137 og oppdretter Sivert Mattinsdal  

Dette var lammet med høgest sum i fjor under kåring.  
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Premien går til  
 
Lam med høgest samla poengsum:         NKS-201940969- Steinar Kartavold 
Lam med høyest dommerpoengsum:      NKS- 201940969- Steinar Kartavold 
Lam med høyest dommersum:                Kvit spel-201941106- Bernt S Undheim 
Andre raser:                                              Fuglestadbrokete-201941140 Kjell Mattingsdal 
Beste lam på eksteriør/bruksegenskap:  Rygja 201941166 Glenn Håland 
Beste risbitt-                                               NKS 201840949 Sivert Mattinsdal 

 
NM i saueklipping 
Dette ble arrangert på Varhaug 04-05 oktober 2019. Arrangører for dette var Time, 
Sandnes, Gjesdal, Nærbø og Sør-Jæren sau og geit. Kjempe arrangement, godt 
oppmøte med dugnadsfolk både før, under og etter arrangementet. Fra Sør- Jæren sau 
og geit stilte det flere gode dugnad personell. Tusen takk for innsatsen. Det ble lagt 
ned mye tid for de som var i komiteen og flere titallstimer på dugnadsfolk. 
Arrangementet ble vellykket og et godt samarbeid mellom alle lagene. Fra styret i 
Sør-Jæren var Elin Fuglestad, Nikolay Valheim og Cathrine Undheim med i 
komiteen. Det ble et overskudd som gikk alle lagene til gode. (Dette vil komme på 
regnskapet 2020.)  
 
RSG’s ledermøte 
18- 19. oktober 2019 på Grand Hotell Eigersund. 
Vertskap i år var Sokndal og Heskestad sau og geit, leder Mette Karin Rovik ønsket 
velkommen og gav ordet videre til ordfører i Sokndal. 
Bothild Åslaugsdotter Nordsletten snakket om  
«Hvorfor er småfenæringa ei framtidsretta næring?» 
Med et brennende engasjement for klimaet, synsvinkel utenfra næringen og redaktør i 
bondevennen kom det frem en del gode poeng om næringen. 
Vi ble etterpå delt i grupper der vi skulle diskutere blant annet hvordan vi skulle 
håndtere en del av utfordringene næringen har og hvordan organisasjonen kan bli 
bedre. 
Etter hvert delte vi oss i grupper ledere, smårasene og veraringene. 
Rogaland gjeterhund lag ble diskutert, framtidens organisering av gjeterhund arbeidet. 
Leder i RGL la frem litt av årets aktiviteter og fremtidsplaner. 
Arnhild Skjørestad hadde en oppsummering fra kåring, etterlyser nye dommere fra 
Sør-Jæren regionen. 
RSG har økt fokus på jordbruksforhandlingene, ønsker mer innspill fra lokallagene og 
jobber aktivt for å få mer engasjement rundt jordbruksforhandlingene. 
 
Sauabingoen 2019 
Arrangementet foregikk i Varhaugs hallen lørdag 26. oktober 
2019, med rundt 370 deltakere. Som vanlig startet det hele med 
Bingo med flotte gevinster. Deretter var det servering av varm 
mat. Dansen startet til musikk av et nytt band fra året og det var 
veldig vellykket. Stemningen var god, og arrangementet gav en 
god inntekt til lagskassa. 
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Regionmøte i november 
20. november deltok Elin Fuglestad, Cathrine Undheim, Elin Salte, Bjarte Vigre, 
Nikolay Valheim fra styret i Sør-Jæren på regionmøte på Bjelland bedehus sammen 
med styremedlemmer i Nærbø Sau og Geit, Time Sau og Geit, Hå veraring og Time 
Veraring. Regionleder fra Rogaland sau og geit Arne Berge var med, og 
representanten fra vår region inn i valgnemnda til RSG Ådne Undheim. 
På programmet stod informasjonsutveksling, årsmøtene i lokallaga, gjeterhund 
arbeidet, kompetansebevis, valgkomiteens arbeid med kandidater til fylkeslagsstyret, 
samt årsmøtet i fylkeslaget. 
 
Kommunikasjonssamling  
Arrangerte av Rogaland bondelag, det var noen ledige plasser så lokallagstyrene i 
Rogaland sau og geit fikk tilbud om å bli med. 28. november 2019 på Clarion hotell 
Stavanger. 
Elin Fuglestad reiste fra Sør-Jæren sau og geit. 
Program for dagen: 
-Tor Øyvind Skeiseid- daglig leder i Ryfylke livsgnist 
  - hvordan få media til å skrive positivt om landbruket 
 - næringen må selv ta grep å fremme de positive sidene ved landbruket 
- Anders Høgalmen- rådgiver i Norsk olje og gass 
 - fokusere på det positive ved næringen vår. 
 - folkeopplysning, fortelle den riktige versjonen av Norsk landbruk 
- Lars Vangen- Leder for kommunikasjonsavdelingen til Senterpartiet på stortinget. 
 - ta en kopp kaffe med folk, oppføre seg folkelig å ikke ovenfra og ned. 
 - Vi må styre landbrukspolitikken, klimadebatten, være premisset. 
- Lise B. Jacobsen- kommunikasjonssjef i Norges bondelag 
 - hvordan møte pressen og ytringer på sosiale medier. 
 - være relevant for forbruker. 
 - tydelige, forståelige og troverdige å fortelle hva vil. 
 - det vi sier, skriver må være fakta! Ikke flyte inn i en synsediskusjon. 
 
Sauecafe med riskrem. 
42 personer møtte opp da laget arrangerte sitt årlige sauecafe med riskrem på Bjelland 
bedehus onsdag 4. desember. Medlemsmøtet hadde fokus på det sosiale, og 
programmet for kvelden var informasjon fra laget, innspill til jordbruksforhandlinger 
og quiz som Elin F hadde laget. Alle ble delt inn i lag og to av lagene hadde 18 av 20 
rette. Imponerende. Premie til de beste lagene. Riskremen med rød saus, kaffen og 
småkakene smakte som alltid veldig godt. Kjekke kveld med mange av medlemmene 
i laget.  
 
Profilartikler 
Vi har også i 2019 solgt en del profileffekter i form av klesplagg med lagets logo på. 
Vi har tre ulike klesplagg; en grå t-skjorte, en svart t-skjorte og en lun grå-svart jakke 
med glidelås. 
Plaggene er blitt kjøpt inn etter behov, og er solgt for henholdsvis kr. 100,- (t-
skjortene) og kr. 500,- (jakkene).  
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Gaver/pokaler til 4H
Sør-Jæren Sau og Geit har som vanlig overført kr. 500,- i driftsstøtte til alle fire 4H-
klubber i Hå. I år var det ingen som hadde valgt sau som oppgave. 

Skuddpremie på rødrev
Det er utbetalt skuddpremie for til sammen 31
rever i Hå i 2019. Det er 16 mindre rever enn
året før.
Jakttiden er fra 15. juli til 15. april. Sør-Jæren
Sau og Geit sammen med Rogaland 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 Facebook siden
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.
På Facebook heter siden «Sør-Jæren sau og geit.»

Vi har VIPPS og betalingsautomat.
Sør-Jæren Sau og Geit har vipps. Nr 525460.

Sør-Jæren Sau og Geit vil takke sponsorer og samarbeidspartnere
gjennom året som har gått.

Nortura
Prima Jæren
Aniksdal Maskin
Felleskjøpet FKRA
Fjøssystemer AS – Nærbø  
Olav Risa, Nærbø   
Eik-senteret – Varhaug 
Coop extra Vigrestad
AB Rør AS
Ogna Installasjon     
Jærprint AS
Herredsvela Transport
AK-Maskin Nærbø
Rosendal Maskin Rogaland
Hårr Betong

Jæren Sparebank
Esso Varhaug 
BLS-Bryne
Kverme Gard
Jærgarden Kvalbein 
Fatland Jæren 
Hølland gård 
Hå Veraring
Coop marked Brusand 
Haaland bilverksted
Jæren veterinærservice
NOT (Norsk overflate teknikk)
Øen og Haugstad 
Fuglestad bruk 
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Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2019 

 
Hå Gjætarhundnemnd har i 2019 hatt følgjande samansettning: 
 
Leiar:        Arvid Årdal 
Sekretær:     Kurt Herredsvela 
Kasserar:     Emil Herredsvela 
Styremedlem: Jarl Nord Varhaug 
 
 
Nemda har hatt 2 styremøter og behandla 4 saker i henhold til protokoll. 
Vi deltok på årsmøtet til Rogaland Gjeterhund lag. 
 
Gjeterhundkurs i februar  
Gjeterhundkurs over 4 dager med 17 deltagere, instruktører 
var Jarl, Arvid og Tore. 
 
Gjeterhundtevling klasse 3 den 20.mai på Varhaug 
Vi hadde 2 tevlinger samme dag, 9 deltakere stilte til start og 8 hunder fikk poeng nok 
til å kunne bli med i Norgesserien, dommar var Hartvig Johnsen og Arvid Årdal. 
 
Gjeterhundtevling klasse 1 og 2 den 26 juni på Bøe 
12 hunder stilte til start i klasse 1 og 3 fikk godkjent gjeterhund prøve for første gang. 
I klasse 2 stilte 24 hunder til start. 
 
Nordisk Mesterskap klasse 3 med deling og skilling 9. til 11. august på Kvalbein 
43 hunder stilte til start fredag og lørdag i veldig utfordrende værforhold, 
henteavstanden var ca 400 meter. Dommer var D.Lyttle fra Irland. 
I finalen på søndag stilte dei 16 beste hundene sammenlagt etter dei 2 første dagene. 
Norge tok alle dei 7 første plassene i finalen og vinneren var Torbjørn Jaran Knive 
med Bea. 
 
Norgesserietevling klasse 3 med deling og skilling 17. og 18. august på Kvalbein 
59 hunder stilte til start begge dagene, dommer var Jo Agnar Hansen. 
Henteavstanden var ca 300 meter begge dagene og tevlinga foregikk på et beite 
nede ved havet så værforholdene var litt utfordrende. 
 
Resultat lørdag 17.                    Resultat søndag 18.      
 
1 Iris / Jane Espevoll   98p             1 Iris / Jane Espevoll   102p 
2 Djerv`s Y / Rune Landås 98p        2 Djerv´s G / Rune Landås  98p 
3 Mac / Arvid Årdal   97p              3 Kali / Jan Tore Brattebø  96p 
 
Gjeterhundtevling klasse 1 og 2 på Fuglestad 14. desember 
På grunn av mange påmeldte til Håmesterskapet arrangerte vi en tevling for alle 
utanfor Hå på lørdagen, dommer Arvid Årdal. 
8 hunder i klasse 1 og 13 i klasse 2. 
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Håmesterskapet 2019 på Fuglestad den 15 desember 
Håmesterskapet i bruk av gjeterhund hos Emil Herredsvela, dommar Hartvig Johnsen. 
17 hunder stilte til start i klasse 1og 20 i klasse 2 . 
 
Resultat klasse 1: 
1 Tessi / Tore Mattingsdal    96 p.          
2 Dexter / Arvid Årdal       95 p.          
3 Loke / Karl Johan Mattingsdal  92 p.            
 
Resultat klasse 2: 
1 Mac / Arvid Årdal             92 p.  
2 Balder / Karl Johan Mattingsdal  91 p. 
2 Mocca / Arvid Årdal          91 p. 
3 Lucy / Tore Mattingsdal       90 p. 
 
VM 2020 
Arvid Årdal er kvalifisert for VM 2020 og for landslaget til Norge i 2020  
dette på bakgrunn av resultater han har oppnådd gjennom året. 
 
FM/NM 
Flere hunder frå Hå har i år deltatt i Fylkesmesterskap, Norgesserie, NM og 
Fatlandcup. 
 
Trening 
Me har hatt vekentlige treninger frå Juni til Mars med bra frammøte. 
 
Utleie/salg 
Vi minner om at vi har ei rekkje bøker og filmar om gjætarhundarbeid 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 gjeterhund miljøet i forbindelse med kurs, tevlingar og treninger i 2019. 
Vi vil også takke alle våre gode sponsorer, som har støttet oss med premier til 
tevlingene. 
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Sør-Jæren Sau og Geit takker for støtten fra: 
 

      Nortura    

 

   

Jæren Sparebank     
 
Esso 

Varhaug 
 
 

 BLS-Bryne             
 

Fjøssystemer AS – Nærbø    
 
Olav Risa, Nærbø 
 

  Eik-senteret – Varhaug  

 

 Coop extra Vigrestad 
 

 
Mæland Rør AS     Hå Veraring 

 

Jærprint AS   Skretting AS 
 

Haaland bilverksted 
 

Jæren veterinærservice 
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 BLS-Bryne             
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Olav Risa, Nærbø 
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 Coop extra Vigrestad 
 

 
Mæland Rør AS     Hå Veraring 

 

Jærprint AS   Skretting AS 
 

Haaland bilverksted 
 

Jæren veterinærservice 
 

Varhaug Servicenter A/S
Godkjent bilverksted • 51 43 02 33

Flotte nisser fra 259,- pr. stk.

Alle julevarer 

÷20%
byttepatron

149,-

JulegAvetips
799,-
inkl. patron

Varhaug Servicenter A/S
Godkjent bilverksted • 51 43 02 33

Flotte nisser fra 259,- pr. stk.

Alle julevarer 

÷20%
byttepatron

149,-

JulegAvetips
799,-inkl. patron

Varhaug Servicenter A/S
Godkjent bilverksted • 51 43 02 33

Flotte nisser fra 259,- pr. stk.

Alle julevarer 

÷20%
byttepatron

149,-

JulegAvetips
799,-
inkl. patron

kullsyremaskin 
fra aGa, finnes i hvit og sort.

Varhaug Servicenter A/S
Godkjent bilverksted • 51 43 02 33

Flotte nisser fra 259,- pr. stk.

Alle julevarer 

÷20%
byttepatron

149,-

JulegAvetips
799,-
inkl. patron

Mæland Rør as
Rørleggeren i nærheten

Haaland bilverksted
Jæren veterinærservice

Skretting AS
Hå Veraring

Olav Risa, Nærbø

Vigrestad

Varhaug

�
�
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149,-

JulegAvetips
799,-
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kullsyremaskin 
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Varhaug Servicenter A/S
Godkjent bilverksted • 51 43 02 33

Flotte nisser fra 259,- pr. stk.

Alle julevarer 

÷20%
byttepatron

149,-

JulegAvetips
799,-
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REG. INSTALLATØR 

Haaland bilverksted AS

Jæren veterinærservice AS Olav Risa, Nærbø

Hå Veraring

Kverme Gård

Vigrestad

Brusand

Jærgarden
Kvalbein

<<Navn>>
<<Adresse1>>
<<Postnr>>, <<Poststed>>
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Forskaling - Gulvstøp - Monteringer

Tlf: 911 18 754 - 977 16 436


