
Vikingstad juni 14. 

Til deg som skal på Fjellager i 2014. 

Hallo alle venner, da nærmer vi oss fagtur og påfyll. STJØRDAL  og TRØNDELAG venter. 

Håper dere gleder dere for det bør bli en fin tur. Og det vil gå i sau hver dag. 

Dag 1 som er den 23 møter vi opp på to flyplasser: 

De 10 som skal dra ifra HGSD. Møter ca kl 06.20 som er en time før avgang. Ankommer Oslo kl 08.10 

og drar videre kl 10.05 på Værnes kl 11.00 

De som drar fra Sola møter ca kl 0835 som er en time før avgang. Ankomst Værnes kl 10.45. 

Ved ankomst, rett etter bagasjehenting står to busser ifra Tide Reiser og plukker oss opp ifra 11.30. 

Så kjører vi innom hotellet på Stjørdal og henter de av dere som har kjørt oppover i egne biler. 

Det blir IKKE innsjekk før vi er tilbake ca kl 18.00 

Vi ber om at alle MÅ være klar utenfor hotellet  11.45. vi kjører kl 12.00 

Er du ikke der vel da sees vi til kvelds. 

NÅ går turen ut til et flott landskap, til DEN GYLDNE OMVEI. Her blir det guider med oss i bussene 

som forteller og vi får div stopp for å spise lunch og for å se event. handle . dette er bønder/folk som 

benytter det de har som ressurs på en litt annen måte. GLED DEG. 

Grå Trøndersau er et stikkord. 

Dag 2 den 24 starter vi tidlig og drar ifra hotellet kl 08.00.  

Vi skal ut på den lengte ruten vår. Har fått Olav Tiller mangeårig leder i sau og geit som hovedguide 

og han tar oss med inn i sauens rike. Og like til Sverige, så vidt der vi får oss en liten ruslepause i Åre. 

På turen skal vi se og besøke saue beiter. 

Tilbake til hotellet ca kl 18.00. 

Dag 3 den 25 kuler vi av litt og har en stille rolig formiddag og lunch inne på hotellet , før bussene 

henter oss kl 15.00 for å ta oss med til Tillers`rike. Opp til RASET der en kjentmann vil fortelle og vise 

oss det grusomme som skjedde da ”hele”området bare forsvant. 

Etter det er det til STIKLESTAD OG SPELET OM HELLIG OLAV. Kl 18 vellkomst og felles 

historiefortelling. Kl 19.00 middag og så kan vi spasere og oppleve område,i kirka…eller være med på 

en del av programpostene de har i forkant av spelet(egen bill). Tilbake på hotelles va 02.30. 

Dag 4 den 26 tar vi FRI til kl 15.00 da er det FAGMØTE. Til ca 17.30 

Vi har fått med oss de to STORE lederne våre. Tone våg i NSG og Lars Petter Bartnes ny leder i NB. 

Tone blir med til middag men Lars Petter ,må hjem til fjøsstell. 



De vi begge to gi oss et innlegg basert på sauen fremtid slik de ser den. STOR TAKK TIL BEGGE. 

Utover dette blir programmet som vanlig med våre sponsorer ifra FELLESKJØPET ved Ådne, 

FALTLAND  ved Berit og Nortura ved Karluf. Velkommen til dem og takk for det de bidrar med. 

Tilbake får de fornøyde kunder/leverandører. Smil. 

Dag 5 er det siste sjanse for opplevelser i Stjørdal og vi slår til med ROUTE 26. som også er en gruppe 

bønder/folk som vil vise oss det DE har å by på. 

Vi pakker oss ut ifra hotellet før vi kjører kl 10.00. svipper innom med de som har egne biler på vei 

tilbake til flyplassen og der skal vi være ca kl 17.20 som er en time før FØRSTE avreis. De ifra Sola får 

litt ventetid der går flyet kl 21.05. 

ALLE må huske på å gjøre opp med hotellet. vi har fått dem til å betale ut våre underleverandører og 

det betyr at ENKLERE blir det ikke. Dere kan betale den dagen det passer for dere. Ps kun husk 

dersom minibar må det tas til slutt. 

Ps mulig lurt med litt Svenske kr? Til Åre. 

De som kjører selv er alle i dobbelt rom og betaler kr 6.930-. Pr pers. 

Med fly i dobbelt rom 9.500. enkeltrom kr 10.700.- og i tremanns rom 9.100 pr pers. i prisen ligger 

hotell inkl. frokost/halvpensjon og alle utfulkter inkl mat. Nb kun minus lørdag lunch. 

Måltider:  23 = kvelds buffe i resturanten fra kl 19 til 21. 

Den 24 frokost ifra 6.30 til 8.00.som er avreise tid kvelds buffe fra kl 19 til 21. 

Den 25 frokost fra kl 07 til 9.00. LUNCH fra kl 13.30 til 15.oo som er avreisetid til Stiklestad. 

Den 26 frokost ifra kl 07 til 09.00 PS LUNCH må spises valgfritt ute, da vi har fri og det er kveldmaten 

som ligger i prisen den dagen. 

Kvelds buffe i eget rom kl 19.00 ikke festmiddag men GOD mat. Drikke kjøpes av den enkelte da vi ser 

at det blir det mest rettferdige. 

Den 26 blir det frokost fra kl 07 til 09.00. 

Da kjære DU er du VELKOMMEN og i år blir det et gjennknip med Olaug`s KLEM. 

Med vennlig hilsen  

Rogaland Sau & Geit 

Olaug og Leif. 

 

 

 



 

 

 


