
RINGEBU SAU OG GEIT 
ÅRSMELDING 2019 

 

 

STYRET 2019 
 

Leder: Jan-Erik Brenden 

Nestleder og sekretær: Lars Rudi 

Kasserer: Tor-Håkon Berget 

Styremedlemmer: Kristian K. Granheim og Jan Arvid Larsen 

 

Valgkomité: 1. Ole Martin Dalbakk 

2. Ole Harildstad 

 

 

 

Styret har hatt 4 styremøter. Ellers har styret hatt kontakt per telefon og epost. 



MEDLEMSTALL 
 

 2019 2018 2017 2016 

Hovedmedlem 30 30 31 35 

Herav 
støttemedlem/husstandsmedlem 

2 1 1 1 

 

 

LAGETS REPRESENTASJONER 
Jan-Erik, Kjell Erik, John Erik, Tor-Håkon og Lars deltok i hovedkomiteen for 

fårikålfestivalen.  

MØTER OG AKTIVITETER 
1. Ringebu Sau og Geit fikk sin egen nettside. Denne brukes som informasjonskanal til 

lagets medlemmer og andre interesserte. 

2. Laget er registrert i brønnøysundregisteret. 

3. Årsmøte for 2018 ble avholdt på Hev den 1. februar 2019 med matservering og 

sauehistorier fra Jon Ødegård. 

4. 22.-24. februar deltok Jan-Erik og Lars på OSG sitt årsmøte på Gol. 

5. 19. mars var det fjøsmøte hos Kristian Granheim. Servering av kaffe og vafler. Faglig 

innlegg av Mari H. Berge, Odd Steinar Granheim og Knut Evensen. 

6. Lagets medlemmer var invitert av Øyer/Tretten Sau og Geit til vårmøte på Stav. Flere 

gode faglige innlegg om rovvilt, gps-bjøller, beredskapsplan og smittesluse. 

Servering av suppe, kaffe og kaker. 

7. 22. mai ble det invitert til lammekaffe på Kafé Vaala. Noe labert oppmøte men trivelig 

å treffe kolleger etter ei travel tid i fjøset. 

8. Ullevering 14. juni ved Ringebu Kommune sitt tekniske lager i Tollmoen. 



9. Søndag 11. august var det utmarkskaffe i Ramshytta. Uhøytidelig møte med kaffe og 

biteti. 

10. Værlamkåring på Fåvang 28. september. Flere fra Ringebu deltok med sine 

utkårede. 

11. Fårikålfestivalen i Ringebu 5 oktober. Klypping av sau, gjeterhund og andre 

aktiviteter i parken. Fårikål på Annis for dugnadsgjengen. 

12. Fjøsmøte hos Per Arne Brenden og Guro Romsås den 14. oktober. Tor Formo og 

Hans Hjelstuen bidrog med faglig påfyll. Servering av kaffe og vafler. 

13. 26. oktober var det feiring av Fåvang sitt 70 års jubileum på Tromsvang. 

Matservering, taler og live musikk la grunnlaget for en vellykket feiring. 

14. 4. november arrangerte Fåvang Sau og Geit høstmøte på Tunet kro. Innlegg av 

Ragnhild Sperstad (beitebruksplan), Pål Kjorstad og gjennomgang av 

seminkatalogen ved Hans Hjelstuen. 

15. Tur til Staur for å se på seminværer. 

 

Det har vært mange gode aktiviteter gjennom året, flere av 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 
Vi kan se tilbake på et aktivt år med flere gode møter og aktiviteter. Nytt for året var 

lammekaffe og utmarkskaffe. Ingen store folkemengder under noen av disse aktivitetene, 

men de vil være på programmet også i 2020. 

 

Medlemstallet er stabilt, noen har kommet og noen har gått. Vi jobber videre for å øke 

medlemstallet. 

 

 


