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Kåringa 2012
Det blir heimekåring i Time dette året slik som fjor, og det blir både O-kåring
og kjøttkåring. Dommerne blir kurset i å kåre begge deler dette året.
Kåringa blir onsdag 19. og torsdag 20. september 2012. Gi beskjed hvis dere
bare kan én av dagene, slik at vi kan sette opp en mest mulig rasjonell kjørerute.
Påmelding skal gis til PC-ansvarlig, Stein Haugland, på tlf: 951 38 553
snarest, og absolutt siste frist er 17.september.
NB! Husk å rapportere inn høstvektene på lammene til sauekontrollen innen
10.september, slik at vi får dette med i siste indeksberegning.
Avtale om forkjøpsrett av værer mellom lag og veraring
Styret i Time Sau og Geit har en avtale med Time Veraring angående tilgang på
værer fra ringen for våre medlemmer. Vi har mange fine værer som får indeks
nå i høst, og blir klare for salg.
Det er allerede mange som har skrevet seg på lista. For påmelding kan dere
kontakte Geir Nielsen, tlf. 982 59 707 eller Jone Lende, tlf. 480 33 033.
Vi vil gjerne ha beskjed hvis noen ikke ønsker vær dette året, eller hvis man
ønsker andre egenskaper på værene.
Heimeslaktingskurs lørdag 6.oktober kl.10.00 ved Stian Espedal
Vi måtte flytte kurset til 6.oktober for ikke å kollidere med Bjerkreimsmarken.
Kurset blir hos Ståle Fjermestad i Fjermestadvegen 565.
Stian selger boltepistol og diverse kniver til gode rabatter under kurset. Kurset
er gratis, men vi må ha påmelding innen 28.september til Jone Lende på tlf.480
33 033. Det blir servert gratis grillmat fra Nortura under kurset.
Kom å bli med på en sosial og kjekk dag !!
Adresseendring eller mailadresse
Vi vil gjerne ha inn endring i postadresse. Og hvis du har fått e-mail eller ny emailadresse, så send dette inn til oss på denne e-mailadressen:
time.lokallag@sauoggeit.no
De som ikke har tilgang til internett, kan gi beskjed til Maria Undheim eller
Jone Lende om endringer.
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