
 

 

Tønsberg, 22.sept. 2022 

 

Værlamkåring i Vestfold 
 

Vestfold sau og geit inviterer til værlamkåring  

 

søndag 2. oktober 2022 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.  

Viktig info om påmelding: 

• Påmelding til Torhild Sisjord, tlf. 90204121, e-post: torhild.sisjord@nortura.no innen 29. 

september 2022. 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. 

 

Praktisk info 

• Kåring starter kl 0900.   

• I år blir Risbitvurdering på GNS værer gjennomført først.  

• Binger: 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. 

• Transport av dyr på kåringsdagen må være forsvarlig iht Mattilsynets krav. 

• Dyra må komme tørre til kåring. 

• Kåringsavgift er kr 180,- pr kåra værlam. 

 

Premiering 

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

 

Mat og drikke 

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

Vestfold sau og geit vil i samarbeid med Terje Gjærsø 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.  

https://www.nsg.no/sau/karing-sau/
mailto:torhild.sisjord@nortura.no
https://www.saueavl.nsg.no/
https://www.nsg.no/vestfold/


 

 

Det vil selvfølgelig også være mulig å markedsføre og gjøre avtaler om kjøp av kåra værlam 

mellom sauebesetninger på kåringsjået. Vi oppfordrer alle til å tenke igjennom på forhånd 

hvilke dyr man ønsker å tilby for salg      .  
 

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.  
 
Styret 


