
   Medlemsskriv mai-2011 
 
GRILLKVELD PÅ BJELLAND BEDEHUS  
tirsdag 24. mai 2011 kl. 19.00 
Sør-Jæren Sau og Geit inviterer også i år sine medlemmer og deres familier med store 
og små til grillkveld, også denne gang ved Bjelland bedehus. Laget holder griller og 
mat. Selv må medlemmene ta med seg kaffe, campingstoler, kopper og myggspray. 
Det blir også anledning til å kjøpe mineralvann på stedet. 
Av programmet for øvrig kan nevnes tipping av vekt på voksen sau med lam, samt 
utlodning med fine gevinster. 
 
Medlemsrabatt på småfemedisin 
Rogaland Sau og Geit har vært i forhandlinger med Apotekene i Rogaland for å få til 
en rabattavtale for medlemmene ved kjøp av medisiner til småfe. Det har resultert i at 
medlemmene i Sør-Jæren SG nå får 5-10 prosent rabatt på bl.a. parasitt-preparater på 
Apotek-1 både på Nærbø og Bryne, mot å vise medlemskortet. 
 
Søndagstur – gamle Vestlandske hovedveg 
Søndag 26. juni  blir det felles utflukt i det fri, nærmere langs gamle Vestlandske 
hovedveg. Vi møtes på parkeringsplassen ved Ogna bedehus kl. 10.00, og fyller opp 
noen biler som kjører til Hellvik, til den sørligste enden av dette kulturhistoriske  
vegstykket. Her parkerer vi og går vegen over heia tilbake til Ogna. 
Underveis har vi kafferast og grilling, men mat og drikke må deltakerne selv pakke 
med i sekken.  
De som parkerer på Ogna må være de andre sjåførene behjelpelig med å hente bilene i 
Hellvik. 
 
Sommertur 
Årets sommertur går til Sørlandet i tidsrommet 19. til 24. juli.  
Første stopp på bussturen er Lindesnes fyr, med omvisning og historisk tilberedt lunsj. 
Middag og overnatting første kveld er på Clarion Tyholmen hotell i Arendal. 
Onsdag 20. juli vies gardsbesøk hos ekteparet Ann Iren og Thorvald, som forteller om 
drifta   . Deretter nyter vi en deilig lunsj i Eldhuset, basert på produkter fra gården. 
Tilbake i Arendal, har man ettermiddagen til egen disposisjon, og middag på hotellet 
om kvelden. 
Torsdag 21. juli kjører vi til Nes Jernverk, der vi får spennende omvisning og 
påfølgende lunsj. Tilbake ved hotellet har deltakerne tid til en liten pause, før vi går 
ombord i M/S Nidelv og får en flott båttur i skjærgården. Middag ombord. 
Fredag 22. juli går turen til Lindland Natur, en spennende, men ukjent perle, der vi 
kan besøke både kapellet og prinsessedoen, samt se på de mange installasjonene som 
omhandler kjærligheten, døden, troen og livet i sin alminnelighet. Lunsj i kapellets 
hage, og middag på hotellet om kvelden. 



Lørdag 23. juli sjekker vi ut og forlater hotellet kl. 10.00. På vegen hjem stopper vi på 
Møvig Fort for omvisning. Lunsj på Lyngdal Inn. Beregnet ankomst Stavanger kl. 
19.00. 
 
Pris kr. 4850,- per person, inkludert overnatting og alle måltider (unntatt på båtturen). 
Påmelding skjer til Eirik Skretting på tlf. 51430694 / 95208599 og fristen er satt til 
utgangen av mai måned. 
 
 
Nytt fra gjætarhundnemnda: 
 
Tevlingsteori med Kristian Kleppe 
Hå Gjætarhundnemnd arrangerer ”tevlingsteori” med gjeterhunddommer Kristian K. 
Kleppe på Bjelland Bedehus, Brusand, 26. mai kl. 19.00. Det har blitt gjort en del 
endringer i regelverket de siste par årene, som kan være gode å få med seg for dem 
som skal gå gjeterhundprøve med hunden sin. Møtet er åpent for alle. 
 
Gjeterhundkurs 
Hå Gjætarhundnemnd arrangerer også i år kurs for nybegynnere og andre i bruk av 
gjeterhund. Kurset starter hos Arne Ege Håland på Nærbø 15. juni 2011, og går over 8 
uker.  
Pris: kr. 1000,- pr. deltaker. 
Påmelding til Glenn Tore Risa, tlf. 415 32 671 eller på e-post: gle-ris@online.no 
innen 10 . juni. 
 
Treningskvelder 
Hå gjætarhundnemnd arrangerer felles treningskvelder, der stedet og sauene går på 
omgang. Følgende timeplan gjelder ut over sommeren, høsten og vinteren: 
 
Navn/sted Dato Dato Dato Telefon 
Hanne Elise Lindal 25/6 22/10 11/2 415 67 044 
Glenn Tore Risa 27/6 29/10 18/2 415 32 671 
Svein Varhaug 4/7 5/11 25/2 959 22 639 
Sveinung Håland 11/7 12/11 3/3 926 22 296 
Tore Matningsdal 18/7 19/11 10/3 481 57 530 
Emil Herredsvela 25/7 26/11 17/3 971 82 977 
Arvid Årdal 1/8 3/12 24/3 911 52 104 
Ragnvald G. Håland 8/8 10/12 31/3 95875 573 
Knut Åge Gjersdal 15/8 17/12  926 89 714 
Torill Undheim 22/9 7/1  957 92 107 
Kjell Matningsdal 29/8 14/1  481 25 420 
Terje Mattingsdal 1/10 21/1  974 27 317 
Ola Håland 8/10 28/1  911 52 108 
Jarl Nord-Varhaug 15/10 4/2  917 67 649 
 
Treningstider: Mandager fra kl. 18.00, lørdager fra kl. 10.00 
 
Styret 


