
 

 

        
                 

 

 

   Varhaug, feb/mars 2015  
 

 

Medlemsskriv for Sør-Jæren Sau og Geit  

våren 2015 
 

Vårmøte på Ualand 
Årets vårmøte blir onsdag 11. mars 2015, denne gang på Ualand, Varhaug. 

Vi møtes i det nye sauhuset til Leif Arvid Årdal, Buevegen 468 på Ualand, kl. 19.00.  

Her ser vi på bygg og innredning, og Geir Nielsen fra Bryne Landbruksservice informerer om 

aktuelle produkter. 

Etter en times tid forflytter vi oss til den andre siden av Buevegen og Ualand forsamlingshus. 

Her blir det servert lapskaus, sponset av BLS, og Ingvild Luteberg Nesheim fra Norsk 

Landbruksrådgivning Rogaland vil snakke om mineralinnholdet i gras og grovfór.  

Møtet er åpent for alle interesserte. 

 

 
 

Ullinnsamlingsdag  

Sør-Jæren Sau og Geit arrangerer ullinnsamling lørdag 14. mars 2015 mellom kl. 10.00 og 

12.00 på Felleskjøpet Varhaug. Nortura vil ha containere stående, mens Fatland stiller med 

lastebil og tilhenger. Her er alle garantert å få levere ullsekkene sine. 

I tillegg har Felleskjøpet gode tilbud på spøna/spon og 15 prosent rabatt på hjelpemidler til 

lamminga (engangshansker, glidemiddel etc).  

Laget håper på en trivelig "ulldag" med godt sauadrøs.  

Vi serverer kaffe og noe å bite i.Vel møtt! 

 

http://www.fk.no/


 

Grillkveld på Bjelland bedehus 
Onsdag 20. mai 2014 kl. 19.00 

Laget inviterer også i år sine medlemmer og deres familier med store og små til grillkveld ved 

Bjelland bedehus. Laget holder griller og mat. Selv må medlemmene ta med seg kaffe, 

campingstoler, kopper og myggspray. Det blir også anledning til å kjøpe mineralvann på 

stedet.  

Av programmet for øvrig kan nevnes tipping av vekt på lam, samt utlodning med fine 

gevinster. 

 

Busstur i juli 
Selv etter 25 år som reiseleder under lagets sommerbusstur, ser Eirik Skretting ingen grunn til 

at dette populære reisetilbudet for Sør-Jæren Sau og Geits medlemmer skal ta slutt. Dermed 

regner han med at det blir busstur i juli 2015 også, selv om reisemålet ennå ikke er helt 

bestemt. 

Nærmere informasjon blir kunngjort i Bondevennen og på lagets internettsider når 

programmet er klart. 

 

Kåring av værlam 
Kåringsdagen blir onsdag 23. september 2015. 

 

Sauabingo 
Alle medlemmer med venner og bekjente inviteres med dette til den årlige sauabingoen.  

Arrangementet foregår i Varhaugshallen lørdag 31. oktober 2015 kl. 19.30. 

Bingo med flotte gevinster.  

Servering av varm mat.  

Dans til levende musikk. 

Bindende påmelding. Nærmere informasjon vil komme på medlemsskrivet til høsten og på 

våre nettsider. 

 

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit i 2015: 
Leder:   Hanne-Elise Lindal  415 67 044 hanne.elise@lindal.name 

Nestleder:  Sven Lode   915 93 943 svenl@hesbynett.no 

Kasserer:  Henning Skeie  918 87 478 skeiehenning@gmail.com 

Sekretær:  Anne-Cath. Grimstad  915 36 622 acg@nsg.no 

Studieleder:  Elin Fuglestad   476 63 613 elinfuglestad@gmail.com 

Varamann 1:  Kurt Herredsvela  975 86 027 kurt.heresvela@lyse.net   

Varamann 2:  Odd Egil Bø   908 53 345 is-bo@online.no 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gjeterhund- 

Kontakt: Tore Matningsdal  481 57 530 tore.mattingsdal@gmail.com 

 

Revekontakt: Gustav M. Håland  406 12 033 

 

Sør-Jæren Sau og Geits internettsider: www.nsg.no/rogaland/soer-jeren 

eller klikk deg inn via NSGs hovedside: www.nsg.no   
 



Aktiviteter i regi av gjætarhundnemnda: 
 

Sosial kveld  
på Bjelland Bedehus 19. mars 2015 kl. 19.00.  

Møt opp for hyggelig drøs og samvær rundt temaet «gjeterhund» 

Det vil bli servert pizza og brus. 

 

Gjeterhundkurs 
Hå Gjætarhundnemnd arrangerer også i år kurs for nybegynnere og andre i bruk av 

gjeterhund. Kurset er for medlemmer i Norsk Sau og Geit. Det starter i midten, starter onsdag 

24. juni 2014. Undervisningen foregår hos Martin Siqveland, Elgane 110, Varhaug, og går 

over 7 uker pluss en avsluttende åpen telvling i klasse 1 og 2 lørdag 15. august. Her får bl.a. 

de ferske gjeterhundførerne anledning til å forsøke å få hunden godkjent i klasse 1. 

Kursavgift kr. 500,- for medlemmer i Sør-Jæren SG/ Nærbø SG og kr. 1000,- for NSG-

medlemmer fra andre lokallag.  

Påmelding til Glenn Tore Risa, tlf. 415 32 671 eller på e-post: gle-ris@online.no innen 17. 

juni.  

 

Treningskvelder  
Hå gjætarhundnemnd arrangerer felles treningskvelder/-dager ut over sommeren, høsten og 

vinteren, der stedet og sauene går på omgang. Den første fellestreningen starter i slutten av 

juni, og de fortsetter hver mandag fra kl. 18.00 gjennom juli og august. September er det 

treningsfri på grunn av sanking. Fra og med oktober er fellestreningen lagt til lørdag 

formiddag fra kl. 10.00.  

Gjenstående treningdager denne våren er: 

 

Hos   kontakt  Dato 

Rangvald G. Håland tlf. 95875573   7/3-15 

Knut Åge Gjersdal  tlf. 92689714   14/3-15 

Kjell Matningsdal  tlf. 48125420   21/3-15 

Terje Matningsdal  tlf. 97427317  28/3-15 

 

For tid og sted fra juni, se etter hvert på våre lokale nettsider: www.nsg.no/rogaland/soer-

jeren/ eller på Rogaland gjeterhundlags nettsider: www.rglgjeter.no. 

 

Fylkesmesterskap i bruk av gjeterhund 
Hå gjætarhundnemnd er lokal arrangør av årets Fylkesmesterskap i bruk av gjeterhund i 

Rogaland. Mesterskapet vil foregå i månedsskiftet september/oktober. 

 

Hå-mesterskap i bruk av gjeterhund 2015 
Klubbmesterskapet er foreløpig planlagt arrangert 24. oktober 2015. Prøven er åpen for alle, 

og det vil bli konkurrert i klasse 1 og 2. 

Nærmere informasjon blir kunngjort i Bondevennen og på våre nettsider.  

 

 

 

 



Bilder fra årsmøtet 27. januar 2015 

 
Årsmøtet samlet som vanlig godt med folk. 

 

         
Eirik Skretting takkes for 25 bussturer 

 
Gustav Håland takkes for valgarbeid og reveregistrering. Innledere om kåring, Stian Espedal,                                  

og Kjell Steinar Løland. 


