
Rogaland Sau og Geit 

 
 

Program Fjelldagane 2016 Rogaland Sau og Geit 
04.08.16 

Buss fra Rogaland til Skei i Jølster.  

Fasiliteter på hotellet: svømmebaseng, trimrom, sauna, boblebad 

Vi kommer tilbake med reiserute. (ca kl 07.30 fra Vigrestad via Bjerkreim…….)  

Det vil bli servert lunch på vegen til Skei 

Buffet på hotellet etter ankomst  

05.08.16 

09.00 Fottur med Ola Søgnesand som guide opp Lundeskaret. Dette er en gammel 

ferdselsveg fra Jølster over til Fjærland. Etter å nådd toppen av Lundeskaret går vi 

videre inn til Jostedalsbreen. Dette er en noe tung tur som vi regner med å bruke ca 7 

timer på tur/retur.  NB! Værforbehold  

(Dersom dårlig vær denne dagen er det mulighet for å flytte turen til neste dag. Det er 

da ikke mulig å få med seg lørdagens program for de som blir med på denne turen) 

 

Alternativ for de som ikke vil/kan gå til Lundeskaret: 

Busstur rundt Jølster vannet med stopp på Eikås Galleriet og Astrup Tunet. 
Turen blir avsluttet med en lett fottur til Åne Støylen, et utsiktspunkt over Jølster. Det 

blir med kjentmann som guide. 

Det vil bli servert enkel lunch 

06.08.16 

09.00 Vi deler gruppen i 2.  

Gruppe 1: Gardsbesøk hos Hilde og Ragnvald Søgnesand. Vi jobber med å få til et 

gardsbesøk til. 

Gruppe2: Besøk hos Kandal Kjøtt. En familiebedrift som driver med foredling av kje 

og geite kjøtt.  Her blir det servering av grillmat 

Begge gruppene får anledning til å besøke alle plassene. 

Festmiddag om kvelden 

 

Det foregår NM i hestesko kasting denne helgen. I den forbindelse vil det bli fest med 

dans. Vi er invitert til denne festen. De som ønsker kan delta her. Dette er ikke 

inkludert i prisen  

07.08.08 

10.00 Fagmøte 

12.00 Lunch 

13.00 Hjemreis  

 

Alle utflukter er i nærheten av hotellet. På hotellet vil det bli levende musikk. 

 

Pris 5.500,- pr pers i dobbeltrom inkl. alle måltider, 4.300,- for de som kjører selv. 

Tillegg for enkeltrom 800,- 

 

HUSK REISEFORSIKRING 

 

Det er enda ledige plasser. 

Påmeldingsfrist 15. mai. 
Påmelding til Leif Matnisdal lematnis@online.no 91886165 eller Torill Undheim 

post@kvadriga.no 95792107   

Vi tar forbehold om endringer i programmet 

mailto:lematnis@online.no
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