
 

 

Tønsberg, 15.september 2021 

 

Værlamkåring i Vestfold 
 

Vestfold sau og geit inviterer til værlamkåring  

 

søndag 3. oktober 2021 kl 0900 

 

På Jarlsberg Travbane, Tønsberg 

 

Kåring og påmeldingsinformasjon 

NSG har generelle regler for kåring av sau som gjelder for alle arrangører av kåring og for 

utstillere av værlam. I tillegg har hver enkelt rase sine egne kåringsregler. Informasjon om 

dette finner dere på nsg.no. 

Nytt i 2021 er at gårder som har eller har hatt geit etter 15. september 2021, ikke kan delta på 

kåringssjå for sau. Slike besetninger kun kan kåre på gårdskåring for bruk i egen besetning. 

 

Påmelding til Torhild Sisjord, tlf. 90204121, e-post: torhild.sisjord@nortura.no innen 1 oktober. 

2021. Du kan også melde inn selv  https://www.saueavl.nsg.no/ 

 

Eier av lam som stilles til kåring må være medlem av NSG 

Værlammet som skal stilles til kåring må være registrert i Sauekontrollen senest dagen før 

kåringsdagen med korrekte opplysninger om ørenr, rase, kjønn, fødselsdato, mor (ørenr. og 

rase, far (kåringsnr eller ørenr og rase), høstvekt og høstveiedato. 

Produsenten tar selv ut kåringsskjemaer på de lammene som skal kåres, kvelden før. 

 

Det blir kåring av risbiter av Gammelnorsk spælsau til slutt.  

 

Praktisk info 

Kåring starter kl 0900. De som har værer til kåring må ha med lettgrinder til egne værlam og 

ha de klar i bingen innen kl 0900. Man må ha med strø til egen binge og rydde etter seg når 

kåringssjet er ferdig.  

Alle deltakere på kåringssjå må levere egenerklæring ved oppmøtet. Skjema finner du på nsg 

sine sider (følglink over). 

Kåringsskjema leveres til torhild Sisjord når dyra er på plass i bingen.  

Det vil være to dommere; en som dømmer NKS og en som dømmer smårasene. 

Premiering og utdeling av rosetter skjer rett etter endt dømming av alle dyr. 

 

Mat og drikke 

Det vil bli servert gratis mat og drikke; fårikål og vafler. 
 
Salg av kåra værer og værlam 

Terje vil i år, som i fjor, legge ut lister over kåra værer og værlam til salgs både fra værringen 

og fra andre. Følg med på nsg.no - Vestfold, info kommer. 
 

 

Vi ønsker alle velkomne til kåringssjå både de som har værlam til kåring, de som trenger 

værlam til egen besetning og de som bare har lyst til å se.  
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