
STYREMØTE RING 41 20/10-11 PÅ STAUR GÅRD 

 

Tilstede: Tobias Stubrud, Kjell-Ivar Bergehagen, Hans Petter Vaberg, Gudmund Skotte og 
Terje Bakken 
 
 
Sak 8: Kåringene 
 Årets kåringer var lagt opp som tidligere år med 18 sjå rundt omkring i fylket. 1127 
lam ble stilt til kåring mot 1144 i 2010, 865 ble kåret mot 878 i 2010. Herav er det 52 lam 
som er kåret på dispensasjon, det meste av disse er pels. Grunnen til det er nye kåringsregler 
for pels som stiller krav til at lammet må ha minimum 110 i indeks og lokkpoeng på 4. 
Pels til kåring er økende og det er viktig at avlsutvalget har en tett dialog med pelssaulaget 
foran neste års kåringssesong i forhold til planlegging. 
Ellers så ser vi at i en del områder uten ring begynner det å bli stilt lite dyr, dette er også noe 
en må se på før neste sesong. Viktig at vi har et tilbud om gardskåring og at det blir godt 
informert om dette. 
  
Sak 9: Avkomsgranskingene 
 Færre værer med indeks etter 2.høstkjøring i år, noe som skyldes en dårlig 
beitesesong og utsatt slakting. 
Når det gjelder bestillinger av værer så har det vært noe mindre på NKS så langt i år, mens 
alle granske spæl er solgt. 
 Forslag om en medlemsavtale, dette med bakgrunn i at det er behov for å ha klarere 
regler for innrapportering av våropplysninger og høstvekter. Forslaget som leder hadde 
utarbeidet: 

- Som medlem i ringavdeling forplikter jeg meg til å sette meg inn i de til enhver tid 
gjeldende regler for værringer og følge de vedtak som blir fattet 

- Videre forplikter jeg meg til å bidra til granskingen ved å rapportere til sauekontrollen 
de data som kreves og til de frister som settes av NSG 

Styret mente det var behov for mer presisering av tidsfrister i avtalen og kom med følgende 
forslag: 

- Våropplysningene skal være registrert til første indekskjøringen i juli dvs. sommer 1. 
- Høstvektene skal være registrert til den første høstkjøringen av indeksene dvs. høst 

1. 
 
Avtalen, med styret forslag til tilføyelser legges frem på medlemsmøtet fredag den 21/10. 
 
Sak 10: Planlegging og gjennomføring av medlemsmøtet fredag den 21/10, 65 stk. påmeldt. 
 
 
 
 
Møtet hevet!         


