
Hedmark Sau og Geit    
Felles styremøte med gjeterhund laget og værringen 02.03 

Til stede: Per Joar Nesthun, Martin Mostue, Erling Birger Semmingsen, Jon Gunnar Karterud, 

Magne Horten, Ingar Eide, Ola Flaten, Jo Agnar Hansen, Agnete Fauskrud. 

 

Sak 29/5- Presentasjon av arbeidet i hvert lag 

5 stykk i styret, Jo Agnar, Malin Krokmoen, Henry Alse, Ole Henrik, Kate 

Ukentlig forespørsel etter kurs, problem med arrangører. Fjoråret ble det gitt tilskudd til arrangører, 

og dette ga høyere aktivitet. Hovedinntekt på å arrangere fylkesmesterskap og ?? Som deretter går 

ut i tilskudd for å arrangere gjeterhund kurs rundt omkring.  

 

Værringen består av 6 avdelinger. God økonomi i værringen per nå. Salg av elitevedder og tilskudd til 

gentester er hovedinntekt. Per nå selges ca 50% av eliteveddene. Utfordring med videre salg av 

elitevedder da Per Lindholt har gått ut av styret og det er ønske om annen bestillingsløsning på 

vedder. Her ønskes innspill på hvordan det skal løses.  

Værringen har sendt inn brev til avlsutvalget i NSG, hvor de stiller seg kritisk til at det kun er 

fortynningsvæska som er problemet med tilslag på semin. Tilslaget har vært dalene over en lengre 

periode. Det sendes nå et nytt skriv.  

Per Joar supplerer med at HSG tok opp saken på årsmøte i NSG, med spørsmål om foringsregime ol. 

 

Etter at gentestinga er etablert, er det nå snakk på at Staur ønsker å ta inn seminvedder ved 1,5 års 

alder.  

 

Sak 30/5- Felles samarbeid fremover  

-Gjeterhundlaget har egen facebook side, og det er ønskelig at de deler mer via Hedmark Sau og Geit 

sin egen facebookside sånn at flere kan se hva som foregår, og se at det er aktivitet i gjeterhundlaget.  

 

-I forbindelse med ledermøte etterspør vi medlemmer om det er vilje for å stille i ukedager.  

 

Martin Mostue foreslår tidligere salg av elitevedder/b værer, dette krever tidligere rapportering fra 

værringene. Og forsøke å behjelpe med transport fra nord til sør. Gi ansvaret til ringene for salg? 

Enkelte vedder kan vi selge med sikkerhet, mens andre må vente i påvente av indekskjøring.  

Ønske om å bruke salg igjennom nsg.no. Gjerne med bilder av veddene.  

Agnete tar kontakt med Kariannne Kjelstrup om et eventuelt oppsett med bilder og info om vedder 

som skal selges. Spørreskjema ang ønsker med trekninger. 1,2 og 3 ønske.  

Møte med værringen snarest for videre planlegging av dette.  

Foreslå på ledermøte at det i lokallagene tas en kaffe og kake og tar en titt på b vedder som er 

kommet ut for salg.  



Agnete vil nå fungere som sekretær i Værring 30 i tillegg til den nåværende sekretær jobben i HSG.  

 

 

Sak 31/5- Årsmøte, Spitsbergseter 

 

HSG styret ønsker at gjeterhundlaget og værringen skal være med på årsmøte og seminar helg.  

Det vil skape et større engasjement og vi kan gjøre mer ut av at vi alle samles på en felles arena.  

Årsmøter er åpent for alle, men vedtekter sier sitt om hvem som skal stemme. Vi håper på større 

deltakelse fra Hedmark i tiden fremover. 

Tema for seminaret blir beite.  


