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MEDLEMSTALL

2020 2019 2018 2017

Hovedmedlem 36 30 30 31

Herav
støttemedlem/husstandsmedlem

5 2 1 1

LAGETS REPRESENTASJONER
Jan-Erik og Lars deltok i hovedkomiteen for fårikålfestivalen.

MØTER OG AKTIVITETER
1. Årsmøte for 2019 ble avholdt på skysstasjonen i Ringebu. Matservering og besøk av

Jonny Mathisen fra OSG.

2. Tor Håkon og Lars deltok på regionmøte i OSG 22. januar på Lillehammer.

3. Ullevering 20. februar.

4. 22.-23. februar deltok Jan-Erik og Lars på årsmøte i OSG, denne gangen på Øyer.

Her fikk vi tildelt prisen for det tredje beste lokallaget i Oppland.

5. 6.-8. mars ble lammekongress arrangert i Tromsø i regi av Nortura, NSG og Norsk

Landbruksrådgiving. Dette var i  grevens tid før Norge ble stengt ned på grunn av

covid-19. Flere fra Ringebu deltok. En sosial helg med faglig påfyll.

6. Ullevering 26. juni.

7. Utmarkskaffe i Åsdalen 16. august med kaffe og biteti. Framvisning av ny sanke- og

beredskapskve.

8. Værlamkåring den 26. september. Denne gangen i ridehallen på Stav grunnet dårlig

vær. Flere fra Ringebu deltok.

9. I uke 40 var det Fårikåluke og lørdag den 3. oktober deltok vi med tilstedeværelse og

framvisning av sau. Vi delte stand med Ringebu Bonde- og småbrukarlag, her kokte

vi kaffe og hadde varme på bålpanne. Et vellykket samarbeid.



10. Fåvang Sau og Geit inviterte til fjøsmøte den 29. oktober hos Camilla og Tore

Segelstad. Tema var nytt fjøs, klauvhelse, ull og diverse fra Pål Kjorstad.

11. Fåvang Sau og Geit inviterte til høstmøte i Fjelltun den 5. november. Her var tema

grovfôr og seminkatalog. Det ble servert mat, kaffe og kaker.

På grunn av korona pandemien ble det naturlig nok et stille år. Vi håper situasjonen bedrer

seg.

GJETERHUND
Midt-Gudbrandsdal gjeterhundklubb (MGG) er et aktivt lokallag for Fronskummunene,

Ringebu og Fåvang. Flere i Ringebu med gjeterhund har meldt seg inn som støttemedlem i

RSG, dette setter vi pris på.

I 2020 arrangerte MGG fylkesmesterskap på Fåvang. Flere lokale deltok med gode

resultater.

FRA STYRET
2020 ble et rart år  for alle. Vi har valgt å forholde oss rolige, ikke gjennomføre aktiviteter

som kan føre til økt smitte. Vi så oss nødt til  avlyse fjøsmøte på Nordgard Haugstad og

lammekaffe i april/mai. Håper 2021 kan bli et år der vi kan gjenoppta disse aktivitetene.

Flere hadde litt problemer med å få tak i saueklipper i høst, spesielt de som har benyttet

utenlandske klippere. Korona eller ei så oppfordrer vi til å bruke norske klippere, og helst

lokale.

Det er artig å se at medlemstallet øker, både hovedmedlem og støttemedlem. Styret har

jobbet med dette siste årene og det ser ut til å ha gitt resultater.


