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GRILLKVELD PÅ BJELLAND BEDEHUS  
tirsdag 22. mai 2012 kl. 19.00 

Sør-Jæren Sau og Geit inviterer også i år sine medlemmer og deres familier med store 

og små til grillkveld ved Bjelland bedehus. Laget holder griller og mat. Selv må 

medlemmene ta med seg kaffe, campingstoler, kopper og myggspray. Det blir også 

anledning til å kjøpe mineralvann på stedet. 

Av programmet for øvrig kan nevnes tipping av vekt på lam, samt utlodning med fine 

gevinster. 

 

Medlemsrabatt på småfemedisin 
Rabattavtalen som Rogaland Sau og Geit har forhandlet fram med Apotek1 i fylket 

gjelder fortsatt. Apotekene i vårt område har nå fått medlemslista vår. Det betyr at du 

kan be veterinæren skrive på resepten at du er medlem og derfor skal ha rabatt, og så 

sjekker apoteket dette mot medlemslista. Man oppnår også rabatt mot å vise gyldig 

medlemskort (med kvitteringsstripe). 

 

Sommertur til Voss 
Årets busstur går i år til Voss og omegn i uke 29 (17. – 21. juli 2012). 

Se vedlagte program. 

 

Vaksinering mot toksoplasmose 
Denne høsten foreligger det tilbud om å vaksinere livlamma mot toksoplasmose 

(kattesjuke) foran neste års lammesesong. Vaksineringen vil foregå siste uke i 

september, og krever nøye planlegging. Bindende påmelding til veterinær Marit 

Johanne Apeland, tlf. 488 91 570 innen 1. august 2012. 

 

Jubileumsutflukt med Ørsdølen 
Lørdag 25. august arrangerer laget gratis jubileumsutflukt for medlemmer med 

familie med ”M/K Ørsdølen” på det 17 km lange Ørsdalsvannet i Bjerkreim. 

Oppmøte ved Odlandstø kl. 10.00. 

Båten går inn til Dyrskog, en av de mange nedlagte og veiløse gårdene langs vatnet. 

Her tar vi turen opp til tunet, hvor vi kan nyte den fantastiske utsikten over vatnet og 

tidligere tiders møysommelige arbeid som ligger bak dagens kulturlandskap i den 

bratte lia.  

På tilbaketuren legger vi til i havna ved Lauperak, der vi griller medbrakte råvarer. 

Båten har begrenset kapasitet, så ”først til mølla” osv. 

Påmelding innen 19. august 2012 til Hanne-Elise Lindal, tlf. 415 67 044. 

 



Økt skuddpremie på rev 
Sør-Jæren Sau og Geit har besluttet å øke skuddpremien på rev med kr. 150,-. 

Sammen med premien fra kommunen betyr det at lokale jegere nå får totalt kr. 600,- 

per rev tatt i Hå i 2012. 

 

Kurs i hjemmeslakting 
Lørdag 20. oktober 2012 arrangeres det kombinert hund- og slaktedag på Lindal. 

Dagen startet med gjeterhundtrening kl. 10.00.  

Fra kl. 11.00 til 11.30 blir det servering av nytilberedt grillmat, kaffe og mineralvann. 

Kl. 12.00 starter kurs i hjemmeslakting ved slakter Stian Espedahl fra Nortura Forus. 

Espedahl vil instruere og demonstrere slakting og bruk av riktig utstyr. Videre vil han 

ta for seg flåing, skjæring/partering og behandling av kjøttet. Under kurset blir det 

også salg av slakteutstyr og boltepistol. 

 

Nytt fra gjætarhundnemnda: 
 

Gjeterhundkurs 

Hå Gjætarhundnemnd arrangerer også i år kurs for nybegynnere og andre i bruk av 

gjeterhund. Kurset starter hos Martin Siqveland på Elgane onsdag 20. juni 2012, og 

går over 8 uker.  

Pris: kr. 1000,- pr. deltaker. 

Påmelding til Glenn Tore Risa, tlf. 415 32 671 eller på e-post: gle-ris@online.no 

innen 15. juni. 

 

Norgesserie i Hå 

Hå gjetarhundnemnd står som lokal arrangør for Norgesserieprøver 11. og 12. august 

2012. Tevlingene foregår hos Ola og Tore Siqveland på Vigrestad. Påmelding via 

NSGs  nettsider. Alle ønskes velkommen som publikum. 

 

Treningskvelder.  

Hå gjætarhundnemnd arrangerer felles treningskvelder/-dager ut over sommeren, 

høsten og vinteren, der stedet og sauene går på omgang. Den første fellestreningen er 

mandag 25. juni, og de fortsetter hver mandag fra kl. 18.00 gjennom juni, juli og 

august. September er det treningsfri på grunn av sanking. Fra og med oktober er 

fellestreningen lagt til lørdag formiddag fra kl. 10.00. For sted, se etter hvert på våre 

lokale nettsider under www.nsg.no eller på Rogaland gjeterhundlags nettsider: 

www.rglgjeter.no.: 
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