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Årsberetning Feiring Sau og Geit 2011 

Styret har dette året bestått av:  

Leder: Mina S. Sjuve 

Sekretær: Torkild Wangen 

Kasserer: Alf Magne Bjørndal 

Styremedlem: Gudmund Svendby 

Styremedlem: Harald Nilsen 

 

Den årlige fagturen sammen med Hurdal Sau og Geit ble arrangert 10.mars. Til 

sammen 23 stykker deltok på turen som gikk til Gol. Vi besøkte både slakteriet 

(Nortura Gol) og ullstasjonen (Norilia Gol). Der fikk vi god omvisning og lunsj.  

 

Nok en tradisjon ble arrangert lørdag 4.juni. Felles for både sauelaget og 

beitelaget var sommergrilling ved Bladtjennet. Den ble større suksess enn noen 

gang med ca. 25 oppmøtte, noe som er rekord på de tre årene vi har arrangert 

denne familiekvelden. Grilling, sosialt samvær og bocciaturnering stod på 

agendaen.  

 

Laget har også sørget for felles innsamling av ull på grusplassen ved Flesvik.  

 

24. septbember ble ”Sau og Skau” arrangert for tredje gang på Fløygir. Laget var 

en av arrangørene og sørget bl.a. for demonstrasjon av praktisk bruk av 

gjeterhund, saueklipping, utstilling av sau, toving og fårikål i grytene på 

kjøkkenet. Mellom 200 og 300 personer var innom Fløygir denne dagen.  

 

Også i 2011 fikk Feiring og Hurdal Sau og Geit tildelt ansvaret for kiosken på 

kåringa av værlam 1. oktober. Festkomiteen tok ansvar for dette.  

Siste helga i oktober var 7 stykker fra lokallaget med Ringsaker Sau og Geit på 

fagtur til Rogaland. En meget bra tur. Årets sankefest sammen med Hurdal ble 

arrangert på Dalheim i Hurdal lørdag 12.november. Nok en gang var tilgrensende 

lokallag invitert og 60 personer deltok på festen. Veldig moro!  

 

Nytt av året er egen hjemmeside med adresse: www.nsg.no/akershus/feiring. 

Denne har siden opprettelsen i mars hatt ca. 2 800 treff. Ingen dårlig start. Dette 

vil bli en viktig kommunikasjonskanal fremover. Utfordringen er og hele tiden 

holde den oppdatert med hva som skjer i laget.  

 

Laget premierte også i 2011 beste besetning på kåring (både spæl og NKS). 

Premieringen ble gjort på årsmøtet for 2011. Høstmøtet ble arrangert 11.oktober 

på Valhall med godt oppmøte.  Eirik Kolbjørnshus fra Fatland var tilstede og 

pratet om Sauekontrollen og økonomi i saueholdet.  

Det har blitt gjennomført to ordinære styremøter i 2011. I tillegg har Mina og 

Marit (festkomiteen) vært i fellesmøter med Hurdal i forbindelse med planlegging 

av sankefest og kiosk på kåring.  

Laget har i 2011 hatt 36 medlemmer.  
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