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Felleskjøpet pdf fil hel side

Sørg for god og allsidig fôring
Vårt Formelsortiment til sau og lam er av høy kvalitet og passer til alle fôringsbehov.
Formel Sau Ekstra
Vårt toppkraftfôr til sau fra ca. 8 uker
før lamming til beiteslipp. Har et høgt
protein (AAT)- og energiinnhold. Tilsatt ekstra E-vitamin for søyer med 3
lam eller mer, og metionin for mer levedyktige lam.

behovet for sau om vinteren. Tilsatt
metionin for mer levedyktige lam.
Formel Lam
Kraftfôr til lam fra fødsel. Har god
smakelighet og høgt innhold av AAT.
Egner seg godt til kopplam/grillam og
til lam på støttefôring, mens de går
sammen med mora og dier på beite.

Formel Sau
Til bruk for søyer og livlam fra innsett på høsten til beiteslipp. Gir godt
grunnlag for god melkeytelse. Tilsatt
metionin for mer levedyktige lam.

Husk å gi dyra mineral- og vitamintilskudd: Pluss Sau Pellets og Pluss Sau
Appetitt.

Formel Sau Intensiv
Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold. Dekker vitamin- og mineral

www.fkra.no | Telefon 99 43 06 40
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AKTIVITET FRAMOVER.
Vi satser på å ha litt aktivitet i laget, men med forbehold om endringer i forbindelse med
FHI sine retningslinjer.

Ullinnsamlingsdag på Felleskjøpet Varhaug

Lørdag 13.mars 2021. kl 10.00-13.00
Sør-Jæren Sau og Geit arrangerer ullinnsamling i år.
Nortura og Fatland stiller med lastebil. Her er alle garantert å få levere ullsekkene sine.
Felleskjøpet har lamme produkter på tilbud for medlemmer denne dagen. Vi ber alle holde
god avstand til hverandre.
Laget håper på en trivelig "ulldag" med godt sauadrøs med god avstand fra hverandre.
Vel møtt!

Grilldagen med heile familien på Bjelland bedehus
Søndag 30.mai 2021 kl 12.00 MERK DEG KLOKKESLETT OG DAG

Laget inviterer sine medlemmer og deres familier med store og små til grilldag ved Bjelland
bedehus. Nortura kommer for å grille lammeprodukt. Selv må medlemmene ta med
campingstoler, kopper og myggspray. #
%
$
" Av programmet ellers kan nevnes tipping av vekt
på lam, aktiviteter for barna, samt utlodning med fine gevinster. Håper du tar med familien og
kommer. Vel møtt!

LOGO fjøssystem halvside
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Internett og Facebook

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,
årsmeldingene, medlemsskrivene som sendes ut vår og høst, bilder og mye annet.
Hå gjeterhund nemnd har egen side her inne, hvor det ligger info om treningstider.
Du kan også holde deg orientert via facebook-sida «Sør-Jæren Sau og Geit». Her vil det
komme jevnlig info fra laget og aktuelle lenker gjennom hele medlemsåret.

Min side på NSG.

Laget vil begynne å sende ut info på e-post. Det betyr at alle medlemmer må oppdatere sin
kontakt informasjon på NSG sine sider.
Gå inn på Sør-Jæren sau og geit sin side. Trykk på «min side» på høgre side så kommer du
inn på innlogging. Trykk på ny bruker/glemt passord. Der får du informasjon om videre gang.

Medlemsverving

Hva er fordelene med å være hovedmedlem i NSG og Sør-Jæren sau og geit?
Apotekavtale med gode rabatter
Rabatt sjå Gjensidige
Utbetaling av revepremie
Blad fra sau og geit.
Medlemsblad fra Sør-Jæren to ganger i året
Sosiale møter med faglig påfyll
Erfaringsgrupper
Påvirkningskrav mot jordbruksforhandlinger
Gjeterhund trening og tevling
Sauebingo
Seminkatalog
Tilgang på juridisk hjelp
Tilbud om å delta på eier inseminering kurs
Tilbud om å delta på klippe kurs
Minner om fordeler om å være medlem og benytt dere av dem. Er det noe dere lurer på ta
kontakt med styret.
NSGs arbeid på vegne av norske saue- og geitebønder er avhengig av en stor og engasjert
medlemsmasse. Derfor oppfordrer vi alle til å delta i verving av nye medlemmer. Ta kontakt
med styret for å bli medlem eller vil verve.

Erfaringsgruppene

Er det noen medlemmer i laget som ikke er i erfaringsgruppene og har lyst å bli med, ta
kontakt med Cathrine Undheim. Det er plass til alle som har lyst å være med.
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Aase Landbruk
på lag med den
Jærske bonden
siden 1973
____

Me he alt innen
Traktor
Redskaper
Reklameplass Aase landbruk- Hel side Kompaktlaster
Rundballeriver
Fullforvogn
Dyrevogner
Dyrekasser
____

Store på Triangel og
HMV hurtig koblinger
____

Opningstider
08.00-16.00

Kjell Martin Aase 98 44 45 45

____

Erlend Haugland 90 50 22 09
Sjekk ut Aase Landbruk på Facebook
Vi har spennende nyheter, og konkurranser med flotte premier !!!

Me snakkes sjå
Aasen
Aase Landbruk

Kvålveien 6
4392 Sandnes
www.aaselandbruk.no
sentralbord 46 81 51 28
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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 disse klesplagg; en
svart og grå t-skjorte, en lun grå-svart jakke med glidelås og god blå genser med hals til
voksne og hettegenser til barn.
Vi har lager og ønsker du noen produkter gi en lyd til styret så fikser vi det#
%
$
"
Pris:
T-skjorter: kr. 100,- per stk.
Gensere: kr. 300,- per stk.
Jakker: kr. 500,- per stk.
Kaffekrus: kr 120,- per stk.
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– for livskraftige dyr med god tilvekst.

Truleg det beste:

Sortimentet til sau
Fiskå Mølle sitt fôrsortiment
gir full dekning av protein,
energi, vitamin og mineral.

Kraftfôr til sau og påsettlam Tilskuddsfôr til sau og livlam

Kraftfôr til slaktelam og kopplam

Paring til ca 1 mnd før
lamming

Sauefôr Drektig,
Sau/Lam Appetitt

Premium Drektig Sau,
TOPLICK Sau, Saltslikkestein

-

2-4 veker før lamming

TopLac® Sau, Sauefôr,
Sau/Lam Appetitt

Premium Drektig Sau,
TOPLICK Sau, Saltslikkestein

-

Lamming til beiteslepp

TopLac® Sau, Sauefôr,
Sau/Lam Appetitt

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

Lam Beite

I beiteperioden

-

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

Lam Beite

Frå august til paring

Sau/Lam Appetitt

TOPLICK Sau
Saltslikkestein

Lam Beite
Sau/Lam Appetitt

Fiskå mølle hel side

TOPLAC® SAU
•
•
•
•

SAUEFÔR DREKTIG

Svært konsentrert energi og proteinrik
Meir mjølk i juret gir betre lammetilvekst ved
store kull
Ekstra E-vitamin for livskraftige lam
Brukast frå 2 veker før lamming

•
•
•

SAU/LAM APPETITT
•
•

SAUEFÔR
•
•
•

Høgt proteininnhald gir god lammetilvekst
Tilpassa fiberinnhald gir gode magar
Beste val dersom innefôring etter lamming
overstig 3 veker

FISKÅ MØLLE AS
Tlf. 51 74 33 00

FISKÅ MØLLE
ETNE AS
Tlf. 53 77 13 77

Ekstra vitamin og mineral
Organisk selen og masse vitamin E
3-5 hekto dekkjer behovet

Smakleg og fiberrik
Innefôring: «All-round» fôr til alle dyr

LAM BEITE
•
•

FISKÅ MØLLE
TRØNDELAG
Tlf. 73 85 90 60
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Svært fiberrikt fôr gir gode magar på beite
Perfekt i kraftfôrautomatar

FISKÅ MØLLE
FLISA
Tlf. 62 95 54 44

www.fiska.no

Gjeterhund.

Treningsliste 2021/2022
Sveinung Håland Tlf:92622296

07/6

09/10

22/1

Tore Mattingsdal Tlf:48157530

14/6

16/10

29/1

Emil Herredsvela Tlf:97182977

21/6

23/10

05/2

Arvid Årdal

Tlf:91152104

28/6

30/10

12/2

Knut Åge Gjersdal Tlf:92689714

05/7

06/11

19/2

Bernt Undheim

Tlf:93280296

12/7

13/11

26/2

Kjell Mattingsdal Tlf:48125420

19/7

20/11

05/3

Terje Mattingsdal Tlf:97427317

26/7

27/11

12/3

Karl J. Mattingsdal Tlf:47262524

02/8

04/12

19/03

Ola Grødem

Tlf:93026224

09/8

11/12

26/3

Glenn Tore Risa

Tlf:41532671

16/8

18/12

Kurt Herredsvela Tlf:97586027

23/8

08/1

Ove Borgenvik

30/8

15/1

Tlf:91773973

Mandag

kl. 18.00

Lørdag

kl. 10.00
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Styret i Sør-Jæren Sau og Geit i 2021:
Leder og sekretær: Cathrine Undheim

932 85 660

Nestleder

Trond Helge Qvalbein

488 91 711

Kasserer:

Erlend Haugland

905 02 209

Styremedlem:

Vibeke A. Ueland

924 64 650

Styremedlem:

Odd Kristian Håland

908 54 287

Vara 1:

Juanita Håland

916 29 815

Vara 2

Tore Mattingsdal

481 57 530

Leder

Jarl Nord-Varhaug

styret.sauoggeit@gmail.com

faktura.sauoggeit@gmail.com

Hå Gjeterhund nemnd

Gustav M. Håland

917 67 649

Reve kontakt

jarlnordvarhaug@gmail.com

406 12 033

Laget har fått egen e-post.

Styret: styret.sauoggeit@gmail.com
Faktura epost: faktura.sauoggeit@gmail.com

Reklameplass landkreditt bank halvside

Peder Skåre
Distriktssjef Sørvest
peder.skare@landkreditt.no
Tlf. 911 01 528

Bondens egen bank
Vi tilbyr gode bank-, fond- og forsikringstjenester for landbruket.
Ta kontakt med Peder for en prat om finansiering.
Les mer på Landkreditt.no
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ÅRSHJUL SØR-JÆREN SAU OG GEIT. 2021
MÅNED
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli / august
September
Oktober
November
Desember
Januar

AKTIVITET
Årsmøte

DATO
26.01

Vårmøte
Ullinnsamling

Avlyst
13.03

Grilldag Bjelland

30.05

Hjemme kåring av
værer
Sauebingo

23.09
30.10

Sauecafe med riskrem 08.12
Årsmøte
25.01.2022

Pass på at lamma får nok råmelk.
Melkepumpe
for sau
du hos oss!
Reklameplass
BSLfår
halvside
LYKKE TIL MED
ÅRETS
LAMME-SESONG
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GRATIS UNDERSØKELSE AV DØDE SAUER OG GEITER
ved NMBU Veterinærhøgskolen
Seksjon for småfeforskning og husdyrhelse, Høyland, Sandnes

Vårsemesterets undervisning av veterinærstudenter i sykdommer på småfe nærmer seg ved
Veterinærhøgskolen, Høyland, Sandnes.
Seksjonen trenger undervisningsmateriale i hele perioden fra mandag 1.mars til og med
28.mai 2021, med unntak av påskeuka (29.3-5.4). Undersøkelsene i denne perioden er gratis for
småfeeierne.
Døde dyr kan leveres direkte fra produsent, men avtal gjerne levering på forhånd (Tlf. 67 23 29 00).
Leveringsadresse: NMBU, Svebastadveien 112, 4325 Sandnes (Gamle Høyland Prestegard, like
ved Høylandskirken). Eventuell innsendelse av syke dyr må skje gjennom den lokale veterinæren,
som i aktuelle tilfeller tar kontakt med NMBU Veterinærhøgskolen, Sandnes.

Kontaktperson: Snorre Stuen, seksjonsleder

Reklameplass Granberg garveri halvside- logo

FS rundballehekk
– gir minimalt fôrspill
Med dobbel rist og tett bunn er FS rundballehekk
en hygienisk løsning som gir mindre fôrspill.
Kjegleformet bunn gjør at ballen «deler» seg,
og dermed blir det ingen gjenstående rester
av ballen som sauen ikke får tak i, og vi får god
utnyttelse av grovfôret.
• 28 eteplasser
• Tett bunn (fungerer fint til kraftfôr)
• 1,90 m diameter utvendig ring
og 1,65 m innvendig ring
• Totalhøyde 1,25 m

www.fjossystemer.no
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Kraftfôr til slaktelam og kopplam

-

Sau,
tslikkestein

-

Sør-Jæren Sau og Geit takker for støtten fra:

Lam Beite
Lam Beite
Lam Beite
Sau/Lam Appetitt

DREKTIG

vitamin og mineral
nisk selen og masse vitamin E
ekto dekkjer behovet

APPETITT

HåVeraring

eg og fiberrik
ôring: «All-round» fôr til alle dyr

E

fiberrikt fôr gir gode magar på beite
t i kraftfôrautomatar
Peder Skåre
Distriktssjef Sørvest
peder.skare@landkreditt.no
Tlf. 911 01 528
www.fiska.no

SKÅ MØLLE
LISA
f. 62 95 54 44

Bondens egen bank
Vi tilbyr gode bank-, fond- og forsikringstjenester
for landbruket. Ta kontakt med Peder for en prat om
finansiering.
Les mer på Landkreditt.no

ø

En mild
og& god ost
H Øen
Haugstad AS

- Gulvstøp
- Monteringer
er en storslåttForskaling
himmel
og ved
grønne marker på Jæren,
Tlf: 911 18 754 - 977 16 436
ver Ystepikene sitt eget ysteri på Varhaug. Her skapes
knallgode oster produsert på kumelk fra egen gård.
Kvitskimmel. En mild og litt kremaktig ost, men med fast

Jærgarden
Kvalbein

Returadresse: Sør-Jæren sau og geit v/ Cathrine Undheim, Kviavegen 42,4365 Nærbø.

og livlam

Sau,
tslikkestein

