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                 Innkalling til 

ÅRSMØTE  
i Sør-Jæren Sau og Geit 

 
Sted: Varhaug Misjonshus 

Tid: tirsdag 29. januar 2013 

 kl. 19.00 Merk tiden! 
 

OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må  

være styret i hende senest 22. januar 2013 

        

 
Ca. 30 deltakere var med på kurs i heimeslakting på Lindal i oktober 2012 

 

MØT OPP PÅ ÅRSMØTET…. OG TA MED GODT MED 

KONTANTER! 

Hovedgevinsten under utlodningen blir også i år et kåra værlam 

av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2013. 
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Til sak 6, styrets forslag til arbeidsplan for 2013: 

 
 Vakthold ved Varhaug IL’s årsfest i januar 

 Ullinnsamling 

 Vårmøte i mars 

 Grillkveld i mai 

 Busstur i juni/juli? 

 Kåring i september 

 Oppfølgingskurs i heimeslakting i oktober 

 Sauabingo i oktober 

 Sauakafé med riskrem i desember 

 Medlemsverving 

 GJETARHUNDNEMNDA 

 Nybegynnerkurs 

 Hå-mesterskap 

 Faste treningsdager 

 

 

Til sak 7, Valgnemndas innstilling: 

 
Styret i 2012    På v. Valgnemndas innst. For 

Leder:  Eirik Skretting *         Hanne-Elise Lindal 1 år 

Styremedl.: Hanne-Elise Lindal *          Sven Lode  1 år 

Styremedl: Anne-Cath. Grimstad * Anne-Cath. Grimstad 2 år 

Styremedl: Henning Skeie    

Styremedl: Elin Fuglestad  * Elin Fuglestad  2 år 

Varamann 1: Sven Lode  * Kurt Herredsela 1 år 

Varamann 2: Odd Egil Bø  * Odd Egil Bø  1år 

Gjeterhund- 

Nemnda: Tore Mattingsdal      

  Kurt Herredsvela  

Arvid Årdal   * Arvid Årdal  2 år 

Emil Herredsvela * Emil Herredsvela 2 år 

Revisor: Mikal Siqveland  

  Otto Topdal  * Otto Topdal  2 år 

Varamann: Odd Arild Varhaug * Odd Arild Varhaug 1 år 

Valgnemnd: Morgan Åmodt * Gustav M . Håland 3 år 

Bernt S. Undheim     

  Jarl Nord-Varhaug 

 

Det nye styret velger utsendinger til fylkesårsmøtet  

 
 

Til sak 8, Godtgjørelse til styret: 
Godtgjørelse til styret  2012  Valgnemndas innst. for 2013 

 Leder:     Kr. 5000,-   Kr. 5000,-  

 Kasserer:    Kr. 2000,-  Kr. 2000,-  

 Sekretær:   Kr. 2000,-  Kr. 2000,- 
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ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2012 

Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00 

 
SAKLISTE  

 

 

Sak 1)  Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Sak 2)  Valg av møteleder og referent 

 

Sak 3)   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

 

Sak 4)  Godkjenning av årsmeldingen for 2012 

 

Sak 5)  Godkjenning av regnskapet for 2012 

 

Sak 6)  Arbeidsplan for 2013 

 

Sak 7)  VALG 

 

Sak 8)  Godtgjørelse til styret 

 

Sak 9)  Innkomne saker/ Eventuelt 

 

 

ELLERS: 

Innledning ved leder i Rogaland Sau og Geit, Magne Jakob Bjørheim, som redegjør 

for nyheter og aktuelt i organisasjonen. 

 

MIDDAG – Lammerull med tilbehør, kaffe og dessert. 

 

Utlodning (Husk å ta med godt med kontanter! Hovedgevinsten er også i år et kåra 

værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2013) 

 

Premieutdeling for de beste dyra på kåringsdagen 

 

ULL kan være GULL! Innledning ved Borghild Øyna, Norilia.  
Av temaer som tas opp: Pass på ulla før klipping! Forventet prisøkning på ull? Rask 

forbedring av ullkvaliteten ved bevisst avl. Hvordan ta ut påsettlam med god 

ullkvalitet?
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Årsmelding 2012 
for Sør-Jæren Sau og Geit  
 

Medlemstall 

Sør-Jæren Sau og Geit har pr. dato 146 medlemmer. Det er en økning på ett medlem 

fra i fjor. 

 

Styret i 2011 har vært: 

Leder:  Eirik Skretting   

Nestleder: Hanne-Elise Lindal   

Kasserer: Henning Skeie   

Sekretær: Anne-Cath. Grimstad   

Studieleder: Elin Fuglestad    

Varamann 1: Sven Lode    

Varamann 2: Odd Egil Bø  

 

Leder Eirik Skretting ønsket å trekke seg fra vervet i november 2012, og oppgavene 

har etter den tid vært utført av nestleder Hanne-Elise Lindal. 

 

Styret har avholdt 4 ordinære og ett ekstraordinært styremøte og behandlet i alt 23 

saker. 1. varamann har møtt på 4 styremøter. Regnskapet føres av Hå Rekneskapslag. 

 

Årsmøte og jubileumsfest 

ble holdt på Varhaug Misjonshus 31. januar 2012, med stort oppmøte. 

19. januar 2012 var det 50 år siden det ble etablert eget lokallag av Norsk Sau og Geit 

i Hå. Laget hadde først navnet Varhaug Sau- og Geitalslag. I 1968 skiftet laget navn 

til Varhaug Småfelag, men i 1972 ble det gamle navnet tatt tilbake. I 1979 ble navnet 

endret til Sør-Jæren Sau- og geitalslag, da en del medlemmer i Ogna syntes Varhaug-

navnet var misvisende i forhold til medlemsmassen. Navnet Sør-Jæren Sau og Geit 

var et resultat av at hele organisasjonen forenklet navnet i 2005. 

 

      
Jubileumskake bakt av Audny Skretting Et knippe tidligere formenn i laget 
Foto: Bondevennen 

 

Fylkesårsmøtet i RSG  
ble holdt på Utstein Kloster Hotell AS Mosterøy 9. – 10. mars 2012. Fra Sør-Jæren 

deltok Eirik Skretting, Henning Skeie og Hanne-Elise Lindal. 
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Vårmøtet 

Nærmere 40 medlemmer og bekjente møtte opp da Sør-Jæren Sau og Geit arrangerte 

vårmøte på Brusand Bedehus tirsdag 20. mars 2012.  

Ragnvald Gramstad fra Norsk Landbruksrådgivning Rogaland innledet om 

produksjon av grovfór til sau. I tillegg ble det orientert om diverse nytt, blant annet fra 

årsmøtet i Rogaland Sau og Geit, der vår lokale Torill Undheim nå er innvalgt som 

nestleder i styret. Lapskaus-servering og gratis utlodning. 

 

Grillkveld med rekordoppslutning 

Mer enn 100 deltakere møtte opp da Sør-Jæren Sau og Geit arrangerte sin årlige 

grillkveld ved Bjelland Bedehus, Brusand, tirsdag 22. mai-12. Det varme, fine været 

var nok mye av årsaken. Folk satt sommerkledde rundt de to gassgrillene, mens de 

ventet på at maten skulle bli ferdig. 

Og varene smakte. Kun et par hamburgere var igjen da alle hadde spist seg mette. Og 

bruskassen ble tidlig tom. 

Som vanlig var det loddsalg etter maten, med en lang rekke gevinster gitt av det 

lokale næringsliv og laget selv. Og som seg hør og bør i et sådant miljø, så skulle det 

gjettes på den samlede vekta til Elin Fuglestads tre medbrakte kopplam. Riktig svar 

var 38 kilo, og lille June Gjersdal tippet helt riktig.  

 

Sau-og geit-tur til Voss 

Bussturen 2012 gikk til Voss og traktene omkring i dagene fra 17. til 21. juli. Mange 

kjente og noen nye var med, og som vanlig var Pål sjåfør. Tradisjonen tro hadde vi 

med oss rikelig med påsmurte rundstykker, som vi spiste i det fri på turens første dag. 

Målet var Park Hotel Vossevangen, hvor vi skulle bo de neste dagene. 

Bussen tok oss med på nye turer hver dag, og vi hadde egen guide med oss, som 

fortalte om historien rundt bygda Voss, og om kjente vossinger fra gammel til ny tid. 

 

Voss kyrkje - Vangskyrkja - gjorde inntrykk. Den er bygd i mur, ble oppført i 1277, 

har 460 sitteplasser og er nå fredet. Det eneste som er igjen av det opprinnelige 

mellomalderinventaret, er alteret av stein. Prekestolen i gjennomført renessansestil er 

antakelig fra før 1650, og døpefonten, en engel som senkes ned fra taket, er fra 1820. 

 

              
Døpefonten i Vangskykja  Torger Lomeland svir smalahove på gammelmåten 
Foto: Kari Undheim 

 

Besøket hos Ivar L. Løne på Smalahovetunet Voss, var også uforglemmelig. Det er en 

familiebedrift som produserer smalahove og pinnekjøtt for salg hele året. Ivar har 

vært med på å svi smalahover etter slakting hjemme på gården siden han var liten, 

men det var først på 1960-tallet han begynte å selge dem til andre. I starten svidde de 

av ulla på gammelmåten, over ilden i smia. Nå brukes propan. Etter omvisningen av  
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gjestene frå Jæren, serverte Ivar Løne herlig rømmegrøt og spekemat, og fortalte fleire 

gode historier. 

 

I løpet av de neste dagene var vi både innom et gammelt skiferbrudd, et museum, og 

Bømoen - en tidligere militærleir som ligger ved utløpet av Raundalen, og som Hæren 

etablerte som ekserserplass for Sogn bataljon i 1898-99.  

Videre besøkte vi Stalheim hotell innerst i Nærøyfjorden, som ble åpnet første gang 

15. mai 1885. Og for å komme dit, kjørte vi opp Stalheimskleiva, en av de bratteste 

veiene i Nord-Europa, bygd i perioden 1842-1846. Veien slynger seg halvannen 

kilometer i 13 hårnålssvinger mot toppen. 

På fjordcruiset fra Gudvangen til Flåm, var vi innom Undredal, ei særprega og koselig 

bygd midt på fjordstrekningen. Vi fikk også sett den nye langrenns- og 

skiskytterarenaen i Voss. 

Bussen kjørte høyt og lavt, på smale og svingete veier. Og utrolig nok kom vi fram til 

”Vossabia” på Vethe gård også. Her driver Renate Lunde og familien med birøkt og 

honningproduksjon. I tillegg har hun utviklet en serie med naturlige hudpleieprodukt, 

der honning og bivoks er blant hovedingrediensene. Vi fikk se og lukte på både oljer 

og kremer, og en herlig saft av ”ugras”. 

 

Utenom fellesturene, altså på ”fritida”, kunne vi på egen hånd ta en tur med 

gondolbanen opp til Hanguren, 660 m.o.h. På utsiktskafeen har man panoramautsikt 

over Vossevangen og fjella rundt. Videre kunne vi bade i sjøen eller basseng, handle 

bestikk eller ullklær, se på hangglidere, eller gå på ”Operataket”. Noen deltok også i 

en lokal quiz-konkurranse, og kom på 3. plass. 

Takk til ALLE for en kjempegild tur! 
Audny Skretting 

  

Jubileumsutflukt med Ørsdølen 

Lørdag 25. august arrangert Sør-Jæren Sau og Geit gratis jubileumsutflukt for 

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

Bjerkreim. Rundt 50 personer hadde møtt opp ved Odlandstø da båten la fra kai kl. 

10.00.  

Været var fint, og det ble en flott båttur innover vatnet. Målet var Dyrskog, en av de 

mange nedlagte og veiløse gårdene langs vatnet. Her tok vi turen opp til tunet, hvor vi 

kunne nyte den fantastiske utsikten over vatnet og tidligere tiders møysommelige 

arbeid som ligger bak dagens kulturlandskap i den bratte lia. Nede i havna nedenfor 

gården grillet vi medbrakte råvarer, før vi igjen gikk om bord og lot oss frakte tilbake 

til bilene i Odlandstø. 

           
Grilling på kaia ved Dyrkog.         Turdeltakerne samlet foran stua på Dyrskog. 
Foto: Kari Undheim 
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Kåring av værlam 

i Hå foregikk i form av hjemmekåring onsdag 26.september 2012. 

 

Resultater fra Kåringa:  

  

     Kåringsnr. Rase Oppdretter          poeng 

Lam med høyest  

samlet poengsum   201241113 NKS Leif Matnisdal 184  

       

Lam med høyest dommer- 

poengsum:        

Norsk Kvit Sau   201241033     NKS Martin Siqveland 37  

     201241092  NKS Martin Fuglestad 37 

 

Andre raser  

(Fuglestadbrogete, Blæsete, Dorset, Kvit Spæl, Farga Spæl og Svartfjes) 

Det ble kåret 12 Fuglestadbrogete,  

6 Blæsete, 7 Kvit Spæl, og 12 Svartfjes. 

Premie for beste lam her går til  20124105 Svartfj. Bernt S. Undheim  39 

(10-9-10-10) 
  

Høyeste dommerpoeng etter eksteriørbedømming:   

5 lam fikk 10 på kropp under årets kåring i Hå. 

Premien går til   201241067  NKS Terje Mattingsdal    37  

(10-9-9-9)  

 

Beste risbitværer i Hå i 2012:  201141610  Steinar Kartevold 136 

     201141138 Bernt S. Undheim 136 

 

 

RSG’s formannsmøte  
Hanne-Elise Lindal og Eirik Skretting deltok fra Sør-Jæren Sau og Geit under 

ledermøtet i Rogaland Sau og Geit på Egersund Hotell 12. og 13. oktober 2012. 

Sauabingoen ble avlyst 

På grunn av en tragisk ulykke som berørte flere av våre medlemmer, vedtok styret i et 

ekstraordinært møte få dager før arrangementet å avlyse årets Sauabingo. 

Arrangementet skulle ha vært avholdt i Varhaugshallen lørdag 27. oktober. 

Sauabingoen er et årvisst arrangement for lagets medlemmer og deres venner, som 

vanligvis samler rundt 200 personer. De som alt hadde meldt seg på, ble kontaktet 

med beskjed om avlysningen. Det var ikke aktuelt å utsette arrangementet, så neste 

Sauabingo i regi av Sør-Jæren Sau og Geit blir i oktober 2013. 
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Sauakafé med riskrem   

33 medlemmer fant veien til Bjelland Bedehus tirsdag 4. desember, da laget som 

vanlig arrangerte førjulstreff med riskrem. Møtet startet med diverse informasjon fra 

styret og dets arbeid. Så var det riskem og rød saus, kaffe og kaker. Hanne-Elise og 

Elin hadde kokt rikelig, så alle fikk spist seg mette på godsakene. 

Kveldens faglige innslag var det tilførselsleder småfe i Nortura, Siri Kvam Haugland 

som stod for. Hun orienterte om årets lammesesong, som har vært svært god, sett fra 

bøndenes side. Hun redegjorde også for det framlagte forslaget om å legge om 

markedsordningene for lam, fra målprismodellen til volummodellen. 

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG  
Avlsavelingen i NSG sendte i november ut et høringsnotat om framtidig organisering 

av avlsarbeidet i organisasjonen. Sør-Jæren Sau og Geit diskuterte høringsnotatet på 

et medlemsmøte i begynnelsen av desember. Her framkom det en rekke innspill i 

forhold til de ulike alternativene i dokumentet. 

13 av våre medlemmer er med i ring 137 Hå veraring, og styret i lokallaget ønsket i 

hovedsak å slutte seg til synspunktene som veraringen har landet på i sakens 

anledning. Både høringsdokumentet fra avlsavdelingen og svaret fra Sør-Jæren ligger 

på lagets nettsider. 

Gaver/pokaler til 4H 

4H-klubbene Svala, Sjøglimt og Solglimt fikk i 2012 kr. 500,- hver fra Sør-Jæren SG, 

som støtte til drifta. Elin Fuglestad var til stede på høstfesten til Sjøglimt 4H, og 

overrakte pokal fra laget til et 4H-medlem med sau som oppgave.  

 

Skuddpremier på rev 

Det er utbetalt skuddpremie for til sammen 28 rever i Hå i 2012. Det er fire færre 

rever enn i fjor. Laget betaler kr. 450,- pr. dyr, mens kommunen i tillegg supplerer 

med kr. 150,- pr. dyr, altså til sammen kr. 600,- per rev. 

 

Profilartikler 

Sør-Jæren SG har fortsatt et lager av t-skjorter i assorterte størrelser som kan kjøpes 

for kr. 100,- per stykk. 

 

Innspill til jordbruksforhandlingene 2012 

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit behandlet saken på sitt møte 15. desember 2011, og 

meldte inn følgende forslag til krav foran jordbruksforhandlingene våren 2012: 

 

1. Lammetilskottet flyttes til en annen økonomisk pott, slik at det ikke kommer 

på toppen av dyretilskottet, og derfor blir borte for de største saueholderne 

fordi maksbeløpet overskrides. 

2. Beitetilskottet foreslås økt med 20 kroner pr. dyr, både for innmarks- og 

utmarksbeiting. 

3. Målprisen opp 5 kroner, begrunnet med økte produksjonskostnader. 

4. Tilskottet til organisert beitebruk økes kraftig, slik at det for eksempel for 

Rogalands vedkommende vil resultere i en endring fra kr. 11,- til kr. 30,- per 

dyr. Begrunnelsen er økte kostnader til arealleie og tilsyn. 

5. Saueholdere i oppstartfasen, og bønder som har sykdomssanert eller hatt 

store rovdyrtap, bør få tilskott på åringene første året. 
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Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2012 
Hå Gjætarhundnemnd har i 2012 hatt fylgjande samansetning: 

Leiar:  Tore Mattingsdal 

Sekretær: Kurt Herredsvela 

Kasserar:  Glenn Tore Risa 

Styremedlem: Arvid Årdal 

Styremedlem: Emil Herredsvela 

 

Nemnda har hatt 3 møter og behandla 15 saker i henhold til protokoll. 

Me var representerte på årsmøtet til Rogaland Gjætarhundlag. 

 

Nybegynnarkurs 

15 deltakarar. Kurset føregjekk hos Martin Siqveland over 8 kveldar. 

 

Kommunecup 

Me arrangerte vår del av cupen 15. august hos Tore Mattingsdal. Vi vant 

kommunekampen i år og fikk vandrepokalen til odel og eige. Kommunekampen 

mellom Hå, Time og Bjerkreim blir avviklet. 

 

Håmeisterskap 

Håmeisterskapet i bruk av gjætarhund var hos Jarl Nord-Varhaug på Fuglestad 29. 

desember. Dommar: Torkjel Mauland. 

 

Resultat klasse 1: 

Karl Martin Mattingsdal/Tui 89p. 

Terje Mattingsdal/Labe 84p. 

Georg Fredrik Ueland/Ffley 81p. 

 

Resultat klasse 2: 

Arvid Årdal/Winther  96p. 

Tore Mattingsdal/Kid  91p. 

Arvid Årdal/Vår  88p. 

 

 

          
Karl Martin og Tui   Arvid og Winther 
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Norgesserie 

Me arrangerte Norgesserietevling 11. og 12. august hos Ola og Tore 

Siqveland,Vigrestad. Dommar var Kristian Kleppe. 54 hunder stilte til start begge 

dager. Kjempebra vær og bra med publikum. 

 

FM/NM 

Hundar frå Hå har delteke i Fylkesmeisterskap, NM, Norgesserien og Fatlandcup. 

Arvid Årdal og Winther kom på 6 plass i NM. 

 

Instruktørkurs 

Me arrangerte instruktørkurs hos Arvid Årdal 16-18 november. 6 deltakere, instruktør 

Marianne Byrkjeland. 

 

Trening 
Me har hatt vekentlige treningar frå juni til mars med bra frammøte. 

 

Bøker og filmar 
Vi minner om at nemnda har ei rekke bøker og filmar om gjætarhundarbeid for utlån. 

 

Takk for hjelpa 
Hå gjætarhundnemnd takkar alle som har stilt seg sjølve, sauer og arena til disposisjon  

for det lokale gjætarhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlingar og treningar i 2012. 

 

For Hå gjætarhundnemnd 

Kurt Herredsvela 

 

Regnskap for Hå gjætarhundnemnd 
Inntekter 2012 

 

2011 

     Gjetarhundkurs 19291,00 
 

16485,00 

Tevlinger 
 

10767,00 
 

10690,00 

  
31553,00 

  Renter 
 

252,00 
 

229,00 

     

  
61863,00 

 
27404,00 

     

     Utgifter 
    

     Annonser 
 

2100,00 
 

2847,00 

Premier 
 

7580,00 
 

2403,00 

Startkontingent 2250,00 
 

4850,00 

Lettgrinder 
    Div utg 
 

1000,00 
 

300,00 

Gebyr 
 

20,00 
 

24,00 

FM 
    Kurs 
   

3200,00 

  
12950,00 

 
13624,00 

     Overskudd 
 

48913,00 
 

13780,00 
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Sør-Jæren Sau og Geit takker for 

støtten fra: 
 

      Nortura    

 

  

 

   
 

 

           BLS-Bryne             

 

   

Fjøssystemer AS - Nærbø 
 
 

      Eik-senteret - Varhaug 

 

    
Mæland Rør AS     Hå Veraring 

 

 

Jærprint AS  R. Skretting AS 
 


