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                                         Styret har vore samansett av :

Leiar Ivar Soltveit *

Nestleiar ; Arild Valdersnes 

Skrivar ;  Erna Tunsberg Erstad  *

                                          Kasserar ;  Edgar Grindheim 

                                          Styremedlem ;  Lone Møller  *

Web ansvarlig for heimesida til Radøy sau og geit ;

Gøran Espeland

                                                       Vara medlemmer ;
1.vara Kåre Hole *

2. vara Thomas Risnes*
3.vara  Thore Johnsen *

Revisorar ; Kristen Risnes *  og Vidar Morken *

Valnemnd ; Edvin Vågstøl * ,   Svein Haugen  og  Arve Erstad

                                  Dei som er merka  med * er på val på årsmøtet  .

 



Bildet er frå Toska 
                                            
 Årsmøtet i  Radøy sau og geit vart halde den 10 .februar kl 20.00  på Smiths møte og
selskaps lokale . 19 medlemmer møtte.

Anders Konglevoll fagsjef på sau i reime Agri var med oss denne kvelden, og snakka 
om ulike løysingar på nybygg, og ombygging av sauefjøs. Han snakkka mellom anna 
om viktigheita av å sjå nye muligheiter i sauefjøset. Dette er viktig for å oppretthalde 
interessa for å drive med sau .Referat frå heile årsmøtet og det Anders snakka om ligg
på Radøy sau og geit si heimeside under referat i menyen på venstre side på 
heimesida vår.

Årsmøtesakene gjekk greitt føre seg , Ivar Soltveit  vart vald til møteleiar .Innkalling
og saksliste vart godkjent . Årsmeldinga og rekneskapen vart også godkjend .

Ivar Soltveit las opp handlingsplanen for 2015 ,  . Denne vart så godkjend.

Val av nytt styre vart som vist ovanfor .



Det vart i år leiaren Ivar Soltveit og kasserar/styremedlem  Edgar Grindheim som  var
utsendingar på årsmøtet i Hordaland sau og geit  på Solstrand hotel og bad 20-21 
Februar . Styremedlem Arild Valdersnes var utsending frå Radøy sau og geit på 
leiarsamlinga på Thon hotel Sandven i Norheimsund 16-17 oktober .

Laget har i år hatt 64 medlemmer  av desse var 11  husstandsmedlemmer og 1
 æresmedlem , 32 medlemmer opp til 50 sau og 20 medlemmer over 50 sau .

Det har også i år vore ull innsamling vår og haust . 

Det har i år vore 3 styre møter i  Radøy sau og geit .

Det vart i år felt 5 revar på Radøy . Revejegarar var  Ove Espenes (1) og Bjørn Tore 
Vaktskjold ( 4) Premien går derfor til Bjørn Tore Vaktskjold. Han får 1000 kr frå 
laget .

 Den 15 . juni var Radøy sau og geit på beitevandring hos Johannes Helland . Leif 
Trygve Berge frå Norsk Landbruksrådgivning og Eli Bjørklid var også med oss 
denne kvelden. Vi var 15 personer med på vandringa. Bilder og referat frå 
beitevandringa ligg på Radøy sau og geit sine heimesider .



Laget var også i år  med å arrangere open gard, denne gangen  hjå Jonny Soltveit . 
Det var den 30. august frå klokka 11- 15 .Arrangementet gjekk føre seg i godt 
samarbeid med dei andre landbruksorganisajonane i kommunen . Her kunne ein sjå 
kyr og kalvar, kaninar,villsaulam, og geiter.Det var hesteridning og tråtraktor for 
ungane, og ein kunne testa kunnskapen sin på quiz.På nabogarden var det norgesserie
i gjetarhundkonkuranse, som ein også kunne sjå på .Ein kunne også kjøpe seg mat og 
det var lotteri på lodd som ein fekk utdelt då ein kom.

At veret var med oss denne dagen gjorde det heile til ei flott oppleving for både store 
og små .



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 3. oktober .
 Med mange flotte  lam, 288 totalt , fordelt på mange ulike rasar . Og meir enn 2300 
besøkande, er kåringssjået i Nordhordland  størst i fylket.  Og framleis eit av landets 
største .Det har vokst seg større for kvart år .
Det trengst mange folk for å gjennomføre ein slik dugnad .  Radøy sau og geit vil 
benytte anledninga til å oppmode sine medlemmer om å fortsatt vere flinke til å stille 
opp og hjelpe til og takke for taket til alle som var med og bidro til å gjennomføre 
årets kåringssjå .Det er svært viktig at alle er med og bidrar viss dette skal kunne 
gjennomførast på ein grei måte . Totalt vart det kåra 75  lam frå Radøy fordelt på 
rasane NKS: 37 lam vart kåra  av 7 utstillarar . Spæl; 16   lam vart kåra  frå 2 
utstillarar  Sjeviot; 18 lam vart kåra frå 2 utstillarar og  Blæs ; 4 lam vart kåra frå 1 
utstillar.
 Resultata frå premieutdelinga til Radøy sau og geit etter kåringssjået står på siste 
sida .  

                        Bileta er frå kåringsdagen 3. oktober.



   

Vi hadde julemøte for medlemmene  den 17. desember kl 20.00 , på Smiths pensjonat
og møtelokale .30 medlemmer møtte .  Nils Inge Hitland var med oss denne kvelden 
og snakka om kva dei driv med og kva planar dei har framover.Nils Inge hadde 
egentlig laga til power point framvising for oss men sidan utstyret han hadde ikkje 
var kompatibelt med det på Smiths gjekk ikkje det. Hordaland sau og geit har no 32 
lokallag og har passert 1500 medlemmer  kunne han m.a fortelje  oss. Han snakka og 
om prosjektet Ny Giv som starta opp i 2013 og som no vert forlenga ut 2016 .Her  er 
ein gyllen muligheit for alle som ikkje er medlemmer i sauekontrollen, det er no 
gratis for nye medlemmer i regi av prosjektet. Etter dette fekk vi servert 
juletallerken . Velsmakande som alltid .

 Kvelden vart avslutta med utdelinga  av gåvepremiane etter kåringssjået på 
Austrheim . Vi hadde også loddtrekning på loddet vi fekk då vi kom . 
Vi hadde ein triveleg kveld ilag alle som var tilstades.
 
                                                           

                  

                              



                                     Gåvepremiar etter kåringsjået 2015

                                                        Norsk kvit sau
    Høgast poengsum      201553370 Johannes Kartveit   177 p       Fat frå Radøy sau og geit
                                       201553326 Atle Mariussen       173 p       Vase frå Nortura 
                                       201553329 Atle Mariussen       173 p       Ring 154
                                       201553528 Edgar Grindheim   172 p       Mineralstein frå Fiskå Mølle

                                             NKS dommarpoeng , 3 med 36p og 6 med 35p
Høgast dommarpoeng    201553568   Edgar Grindheim    36p      Jakke frå Storebø
                                       201553338    Erna Erstad             36p        Glasvase  frå FK
                                       201553370  Johannes Kartveit     36p        Bjelleklave frå OS ID
                                       201553324  Atle Mariussen         35p        Bjelleklave frå Moen

                                               NKS beste ull , 7stk med 9+9
Beste ull                        201553324  Atle Mariussen       9+9       Lettgrind frå gårdbrukerservice
                                      201553373 Johannes Kartveit    9+9        Gåvekort frå Knarvik dyreklinikk
                                      201553366  Johannes Kartevit   9+9       Bor frå MTI
                                      201553338  Erna Erstad             9+9        Ekstern Harddisk frå MTI
                                                   Sjeviot 

Høgast poengsum . Her var det 2 med 169 poeng, og den med høgast indeks er rangert som beste lam.

Høgast poengsum          201553437  Edvin Vågstøl         169p    Fat frå Radøy sau og geit
                                        201553433  Edvin Vågstøl        169p    Vase frå Nortura
                                        201553436  Edvin Vågstøl        168p       Kniv frå Ring 141
                                       
Høgast dommarpoeng   ;  3 med 36 poeng og 3 med 35 poeng  
                                       201553454   Elin Morken              36 p      Arbeidslys frå Stevnebø
                                       201553458   Elin Morken              36 p      Glasvase frå FK
                                       201553433   Edvin Vågstøl           36 p      Bjelleklave frå OS ID
                                        
                  Beste ull     201553458     Elin Morken             10+9      Gåvekort frå SPV 500 kr
                                     201553433     Elin Morken               9+9     Gåvekort frå YX Manger  200 kr
                                     201553454     Edvin Vågstøl            9+9      Gjerdeband  frå Real Maskin    
                                     201553459     Elin     Morken          8+10     Nessemaskin gåveartiklar                          
                                                   Spel
 Høgast poengsum      3 med lik poengsum og det lammet med høgast indeks er rangert som  beste lam     
                                     201553421   Sissel B. Johannessen    159 p      Fat frå Radøy sau og geit
                                     201553395    Thomas Risnes              159p     Vase frå Nortura
                                     201553396    Thomas Risnes              159p     Ring 156
                                           
Høgast dommarpoeng           Her var det  på 3. plass 3 med 33 poeng
                                     201553418  Sissel B. Johannessen      35p    Hjelm frå Ak Maskin
                                     201553392    Thomas Risnes              34p    Glasvase frå Felleskjøpet
                                     201553395    Thomas Risnes               33p   Bjelleklave frå OSID

            Beste ull           201553418    Sissel B. Johannessen     9+8  Gåvekort frå Atle Veland
                                     201553392    Thomas Risnes                8+9  Insulatorer frå Real Maskin
                                     210553420   Sissel B. Johannessen       9+7  Gjerdeband frå Real maskin
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