Kvikne Sau og Geit

ÅRSMELDING 2012
Styret:

Leder

Mona M. Arntzen

Nestleder

Bjørnar Balstad

Kasserer

Odd Jarle Skogstad

Leder gjeterhundnemda

Jon Erling Arntzen

Styret har gjennom året hatt 3 styremøter i tillegg til en del telefonmøter.

Organisasjon:
Mona og Jon Erling Arntzen deltok på årets årsmøte i Hedmark Sau og Geit, der
landbruksmeldinga fikk mye oppmerksomhet. Det ble også noen endringer i styret.
Leder

Hege Eithun Brendryen

Nestleder

Øystein Sørby

Styremedlem

Martin Mostue

Styremedlem

Øystein Knutsen

Styremedlem

Ola Dagfinn Gløtvold

Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2011 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga; i noen
fylker er det litt nedgang fra 2010. I 2011 hadde NSG 11.243 medlemmer fordelt på
18 fylkeslag og 379 lokallag. I tillegg kommer 335 direktemedlemmer og abonnenter,
dvs. totalt 11.578 medlemmer/ abonnenter. Tilsvarende tall for 2010 var 11.901, slik
at nedgangen har vært på 2,7 %
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Aktiviteter gjennom året.
Det er forsøkt å gjennomføre et klippekurs på Kvikne, men det var liten interesse.
Hvis noen ønsker et kurs i 2013 kan vi prøve å få til det. Ta kontakt.
Fra 21. juni 2012 har det vært mulighet for å trene egne gjeterhunder på Sæter Gård.
Hver torsdag klokken 19.00. Det har vært lite respons, men vi skal fortsette med
dette også i 2013.
Minner også om jervejaktkurs i januar 2012. Se hjemmesiden.

Styrets arbeid.
Styret har jobbet mye med nettsiden til Kvikne Sau og Geit. Denne er også lagt ut på
Kvikne.no, under foreninger. Vi oppfordrer alle kan bruke denne siden aktivt, her vil
all informasjon bli lagt ut.
Vi har også fått egen mailadresse: kvikne.lokallag@sauoggeit.no
Vi håper at alle medlemmene vil benytte denne når de vil ha kontakt med oss i styret.
Vi kommer til å sjekke mailboksen minimum en gang i uken.

Kvikne sau og geit er nå registrert i Enhetsregisteret.

Styret har også pratet om å gjenoppta Beitedagen. Vi håper at flest mulig vil støtte
opp om dette, slik at vi får noen sosiale happenings også.

Ull.
Usikkert når det vil bli levering i 2013.

Avl.
I år var det 110 påmeldte værlam til kåring. 66 ble kåra.
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Beitestatus.
Kvikne Østfjell beitelag:

Kvikne Vestfjell beitelag:

Sau sendt:

1560

1899

Sau tapt:

44

51

Lam sendt:

2379

2990

Lam tapt:

196

330

Tapsprosent sau:

2.8

2.7

Tapsprosent lam:

8.2

11.0

Flere besetninger fikk i år 50 prosent avkortning på søkt erstatning!

Uttak av jerv.
I februar ble det tatt ut 3 jervtisper. 1 ved Eventjønna (Tolga) 1 ved Kaltberget
(Tynset) og 1 sør for Innerdalsvatnet.
30. april 1 tispe og 2 valper i Grytdalen, nord for Eidsfjellet.
23. mai ble det også tatt ut 1 tispe med 2 valper ved Hestfjellet, Forollhogna.

Sluttord.
Til slutt vil jeg ønske alle sammen lykke til med neste sesong.
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Takk til Odd Jarle Skogstad med familie for kjøring av vedder og jobben han gjør for
værringen.
Takk til Jon Erling Arntzen for husrom under kåringa.
Takk til styret og alle medlemmer for samarbeidet i 2012.

Sæter, 3. januar 2013
Mona Malvik Arntzen

