
Styrets årsmelding for 2022 – Grimstad Sau og Geit. 

Styret i Grimstad sau og geit har i 2022 bestått av leder Carina Fiære, Bård H. Hansen 
(kasserer) og sekretær Kåre Blålid. 

Mye av dialogen i styret foregår via telefon. Styret har deltatt i fylkesårsmøtet og på 
lederdialoger for lokallagene (sms – Epost).  

Registrerte medlemmer pr 2022 er 27. (20 hovedmedlem, 2 husstand og 2 
æresmedlem, 3 støttemedlemmer)  

Ullinnsamling er blitt gjennomført som vanlig. En vår og en høst.. Innsamlingssted er 
på Felleskjøpet, i Grimstad. Melding sendes via SMS 

Ellers har det på gjeterhund siden, blitt arrangert en gjeterhund prøve I februar på 
Fjære i kl 1 og 3, som var fulltegnet med 22 deltagere. Tross snøvær, ble prøven 
vellykket, og det var mange fornøyde deltagere og tilskuere.  

Ellers tror jeg ikke det har vert så mye aktivitet på prøvefronten fra Grimstad sau og 
geit, med unntak av undertegnede, som har deltatt i NS, med Tindra, som fikk 9 NS 
poeng, dessverre bare nok til å bli 1 reserve til NM.  

Ellers har jeg observert att det er flere som har fått nye hunder i år, og det er bra!  

Det er ikke registret tap til rovvilt i Grimstad lokallag. Løshund er stadig mer krevende i 
beiteområder. 

Alle meldinger fra laget til medlemmene (informasjon og innkallinger) forgår via SMS 
og mail. Det er derfor viktig at medlemmene til enhver tid melder inn endringer på tlf nr 
og mail adr til sekretær. ( 94505946 / kb@sagvollen.no) 

Mye informasjon legges ut på lokallagets side på Facebook.  Det i dag 52 medlemmer 
der, og spesielt gjeterhundtreninger blir lagt ut. Siden fungerer bra, men den favner 
ikke alle. 

I flg statistikk hos Animalia er det 23 (1 ned) produsenter i Grimstad. Det leveres 1499 
lam (snitt på 62 / prod.). Middel slaktevekt er 20 Kg og en andel på 63 % stjernelam  

På vegne av styret 

Carina Fiære, leder 
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Forslag til arbeidsplan for 2023 

• Medlemsmøte: slakting og oppdeling av lam/sau 

• Medlemsmøte: beite og eng. Feltmøte 

• Medlemsmøte: fellessamlinger – trening av gjeterhund mm, helgekurs.  

• Organisere og arrangere: Gjeterhundprøver 

• Organisere ullhenting – vår/høst 

• Videreformidle informasjon av kurs og andre tilbud fra NSG osv, til lagets 
medlemmer (SMS/mail) 

• Gjennomføre nødvendige styremøter. 

 


