ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2013

Styret har vore samansett av :
Leiar Kåre Hole *
Nestleiar ; Ivar Soltveit
Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad *
Kasserar ; Edgar Grindheim
Styremedlem ; Marlen Rikstad *
Web ansvarlig for heimesida til Radøy sau og geit ;
Gøran Espeland
Vara medlemmer ;
1.vara Roald Dåvøy *
2. vara Thomas Risnes*
3.vara Thore Johnsen *
Revisorar ; Kristen Risnes * og Vidar Morken *
Valnemnd ; Thore Johnsen * , Atle Mariussen og Edvin Vågstøl
Dei som er merka med * er på val på årsmøtet .

Årsmøtet i Radøy sau og geit vart halde den 6 .februar kl 19.30 på Smiths møte og
selskaps lokale . 22 medlemmer møtte.
Regionskonsulent Kjell Steinar Løland var med oss og snakka om kva saue rase ein
bør velja ut i frå forutsetningane på det enkelte sauebruk . Referat frå heile årsmøtet
og foredraget hans ligg på Radøy sau og geit si heimeside under referat i menyen på
venstre side på heimesida vår .
Årsmøtesakene gjekk greitt føre seg , Kåre Hole vart vald til møteleiar .Innkalling og
saksliste vart godkjent . Årsmeldinga og rekneskapen vart også godkjend .
Leiaren las opp handlingsplanen for 2013 , det kom innspel om å ta med
julemiddagen i handlingsplanen . Denne vart så godkjend.
Val av nytt styre vart som vist ovanfor .
Det vart i år leiaren Kåre Hole og styremedlem Erna Tunsberg Erstad som reiste på
årsmøtet i HSG 15 – 16 februar , desse var også utsendingar på leiarsamlinga 1-2
november som i år gjekk føre seg i samanheng med Agro Hordaland .
Laget har i år hatt 62 medlemmer av desse var 52 hovudmedlemmer , 9
husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem .
Det har også i år vore ull innsamling vår og haust . Desse gjekk greitt føre seg .
Det har i år vore 3 styre møter i Radøy sau og geit .
Det vart i år felt 2 revar i Radøy .Desse revane vart felt av kvar sin jegar , Ove
Espenes og Hogne Grindheim . Premien vert derfor delt mellom desse to , og dei får
500 kr kvar frå laget.

Laget var i år også med å arrangere open gard på Askeland hjå Sølvi og Harald Rune
Askeland den 25.08. 2013.
Det var både hesteriding, trø traktor køyring og gjetarhundoppvisning. Det var også
sal av mat. Arrangementet gjekk føre seg i godt samarbeid med dei andre
landbruksorganisasjonane i kommunen . Det var godt vær denne dagen og vi hadde
derfor mange besøkande. Ein kjekk dag for store og små.

Bilete frå open gard på Askeland
Den 25. august 2013

Laget vårt har også i år samarbeida med dei andre laga i Nordhordland om å
arrangere kåringssjå på Austrheim . Kåringssjået gjekk også i år
føre seg utanfor Austrheim hallen . Det var den 5.oktober
Med 267 lam og meir enn 1700 besøkande, er kåringssjået i Nordhordland no størst i
fylket. Og samtidig eit av landets største .
NKS: Kåra 130 lam frå 22 eigarar av desse fekk 35 lam kvalitets sløyfe . Spæl; Det
blei kåra 32 lam frå 8 eigarar, og utdelt 7 sløyfer . Sjeviot ;Det blei kåra 70 lam frå 10
eigarar og utdelt 22 sløyfer .
Resultata frå kåringssjået finn ein på Hordaland sau og geit si heimeside.

Bilete frå kåringssjået 05.10.13

Vi hadde julemøte for medlemmene den 11. desember . Det var 30 medlemmer
tilstades på møtet .Ny rekord , og veldig kjekt at så mange hadde anledning til å møte.
Øyvind Myhr frå Hillesvåg ullvarefabrikk var med oss denne kvelden og snakka om
ull kvalitet. Han fortalte mellom anna at norsk ull var først ut i verden med å få
miljøsertifisering ”cradle to cradle ” . Han fortalte også frå ullvarefabrikken si
historie som faktisk er 115 år gammal.
Odd Matre var også med oss og fortalte episodar frå den tida han har vore med og
partert lam på ungdomsskulen . Det er liten tvil om at han har gjort ein formidabel
innsats for å skape forståing blant ungdommane på Radøy for korleis sauekjøt vert
preparert . Sjølvsagt i godt samarbeid med lærarane på ungdomsskulen.
Vi fekk også servert nydeleg juletallerken m/dessert . Kvelden vart avslutta med
utdelinga av gåvepremiar etter kåringssjået på Austrheim .
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Gåvepremiar etter kåringssjået 2013
Nks høgast poengsum
Birger Vestheim
170
saualslaget
Atle Mariussen
167
Felleskjøpet
Roald Myksvoll
167
Os-id
Nks dommarpoeng, 2 på 35 poeng og 2 på 34poeng
Atle Mariussen
35
Ring 154
Josh Kartveit
35
Eik Maskin
Atle Mariussen
34
Nortura
Beste ull NKS 6 lam med 9+8
Josh Kartveit
9+9
Carlos
Erna Erstad
9+8
MTI-IT
Atle Mariussen
9+8
Real maskin
Sjeviot høgast poengsum
Edvin Vågstøl
165
Saualslaget
Bente Morken
163
Felleskjøpet
Elin Morken
160
Os-id
Sjeviot dommarpoeng, 7lam med 35p
Kåre Hole
36
Ring 141
Elin Morken
35
a-k maskin
Kåre Hole
35
Nessemaskin
Kåre Hole
35
Fatland
Bente Morken
35
Nessemaskin
Beste ull sjeviot 9 lam med 9+9
Kåre Hole
9+10
Sparebanken
Elin Morken
9+9
Sparebanken
Kåre Hole
9+9
Gårdbrukerservice
Elin Morken
9+9
Moen bjøllefabrikk
Spel høgast poengsum
Thomas Risnes
156
Saualslaget
Thomas Risnes
155
Felleskjøpet
Thomas Risnes
153
Os-id
Dommarpoeng spel
Thomas Risnes
35
Ring 156
Thomas Risnes
34
Stevnebø
Thomas Risnes
34
Nessemaskin
Beste ull spel
Thomas Risnes
9+9
Veland transport
Thomas Risnes
9+8
MTI-IT
Thomas Risnes
9+8
gårdbrukerservice

