
                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

Kåring av værlam 
Kåringa blir også i år gjort i form av hjemmekåring, og 

dagen er satt til onsdag 28. september 2016.  Innmelding 

av lam til kåring skal skje via mail til Leif Matnisdal,  

e-postadresse: lematnis@online.no innen lørdag 24. 

september-16.   

 

Levering av høstull 
Har du høstull som skal leveres, så er følgende ordning etablert: 

Levering til Nortura: Containeroppsamling. Send SMS med navn og antall sekker til 

Bernt Undheim, telefon 932 80 296. 

Levering til Fatland: Ring til Eirik Skretting, telefon 952 08 599. 

 

Sauabingo lørdag 29. oktober 2016 kl. 19.30. 

Alle medlemmer med venner og bekjente inviteres med 

dette til den årlige sauabingoen. Arrangementet skal være 

i Varhaugshallen, så vi har god plass. Dermed kan hvert 

medlem be med seg så mange som de selv ønsker.  

 Bingo (starter presis kl. 20.00) med flotte gevinster.  

 Servering av varm mat, - karbonader med tilbehør, 

kaffe og wienerbrød 

 Sauabingobandet «Lausdrift» spiller opp til dans. 

 

Pris: Kr. 350,- pr. person.  

Kontant ved inngangen, eller mCASH (betaling med mobiltelefon) 

 

Påmelding med navn og antall (helst per SMS) innen søndag 23. oktober-16 til: 

Hanne-Elise Lindal, tlf. 415 67 044, Kurt Herredsvela, tlf. 975 86 027 eller Henning 

Skeie, tlf. 918 87 478. Av hensyn til maten er påmeldingen bindende! 
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Ungdomsmøte 
Gruppa for unge og nye sauebønder arrangerer møte for denne målgruppen tirsdag 1. 

november kl. 19.00. Møtet er i samarbeid med Bjerkreim Sau og Geit, og skal holdes 

hos Martin Moi, Moi 32 (på Buevegen). 

Av programmet kan nevnes: 

 Tips og råd rundt uttak av livlam  

(ved pensjonert sauedommer og GENO-

inseminør Hermund Lende med flere) 

 Praktisk klauvstell  

(ved vererinær Marit Johanne Apeland) 

 Informasjon fra NSG lokalt og sentralt. 

(ved leder i Rogaland Sau og Geit, Bjørn 

Høyland) 

 Martin Moi forteller litt om gården og drifta 

si, og viser fram aktuelle Knarrhult-produkter 

 Grilling (ved Prima) 

 
 

Skuddpremie på rødrev 
Det utbetales skuddpremie på rev i Hå. Jakttiden er fra 15. juli til 15. april. Sør-Jæren 

Sau og Geit betaler kr. 450,- pr. dyr, mens Hå kommune i tillegg supplerer med kr. 

150,- pr. dyr, altså til sammen kr. 600,- per rev. For å få utbetalt premien må revene 

registreres hos lokallagets revekontakt, Gustav M. Håland, Løehagen 4,   

4360 Varhaug, tlf. 406 12 033. Det presiseres at alle fire føtter må følge med når 

reven skal registreres.  

 

Hå-mesterskapet i bruk av gjeterhund 
Hå gjætarhundnemnd arrangerer Hå-mesterskap søndag 23. oktober 2016. Det 

konkurreres både i klasse I og klasse II. Arrangørstedet er foreløpig uavklart. 

Tevlingen vil bli nærmere kunngjort i Bondevennen og på våre nettsider når 

tidspunktet nærmer seg. 

Møt opp og hei på deltakerne. Både innbitte utfordrere til tidligere vinnere og andre 

hundeførere er hjertelig velkomne til å delta. Arrangementet er åpent, selv om det 

bare er ekvipasjer fra Hå som kan blir Hå-mestre. 

 

Sauakafé med riskrem  
Onsdag 7. desember 2016 klokka 19.30 inviterer vi til julemøte og uformelt 

”sauadrøs” på Bjelland bedehus på Brusand.  

 Servering av riskrem og småkaker  
 Informasjon fra laget 
 Ny kåringsansvarlig i Rogaland Sau 

og Geit, Arnhild Skjørestad, blir med 

oss 
 Arvid Stokkeland, Jæren Jakt og 

Fiske, vil snakker om rødrev, lovlige 

jakttider og aktuelle 

jakt/fangstmetoder for dette dyret. 

Alle er hjertelig velkomne!  



Årsmøte 2017 
Sør-Jærens Sau og Geits årsmøte for året 2015 holdes i 

Varhaug Misjonshus tirsdag 31. januar 2017.  

Under årsmøtet blir det middagsservering og utlodning, der 

hovedgevinsen som vanlig er et kåra værlam av høy kvalitet fra 

et av veraringens medlemmer høsten 2017. Årsmøteinnkalling 

og -papirer sendes ut i god tid på forhånd.  

 

Medlemsverving 
NSGs arbeid på vegne av norske saue- og geitebønder er avhengig av en stor og 

engasjert medlemsmasse. Derfor oppfordrer vi alle til å delta i verving av nye 

medlemmer. Bruk NSGs nettsider, så følger det også en premie til ververen for hvert 

vervet medlem. Dersom du ikke vil verve selv, kan du tipse oss i styret om personer 

du vet om, som har sauer og/eller gjeterhunder.  

 

Ungdomsgruppas Facebook-side 
Vi minner om at Ungdomsgruppa i Sør-Jæren Sau og Geit har egen Facebook-side, og 

at mange er aktive i diskusjonene her. Enda flere ønskes med. 

 

 

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit i 2016: 
Leder:   Hanne-Elise Lindal  415 67 044 hanne.elise@lindal.name 

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

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:  Ole Morten Stokland  478 30 472 gretheskibstad@hotmail.com 

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 

 

 

Følg med på nettsidene våre 
Sør-Jæren Sau og Geit har egne informative internett-sider under NSGs hovedside. 

Du kan gå inn på sidene via www.nsg.no. Her velger du Rogaland under fanen 

”fylkeslag” på toppen. Deretter klikker du på fanen ”lokallag” i menyen til venstre og 

finner ”Sør-Jæren” der. 

 

 

Styret i Sør-Jæren Sau og Geit 

 

 

 



 

Velkommen med på gjeterhundtrening 
Hå Gjætarhundnemnd ønsker medlemmer og andre hjertelig velkomne på de 

ukentlige gjeterhundtreningene. Tid og sted i henhold til følgende liste. Lista ligger 

også på våre nettsider. 

 

Treningsliste 2016 / 2017 
Glenn Tore Risa tlf. 41532671  dato.    1/10         14/1 

Hanne Elise Lindal tlf. 41567044              dato.    8/10         21/1 

Kurt Herredsvela tlf. 97586027              dato.   15/10        28/1 

Svein Varhaug   tlf. 95922639              dato.   22/10          4/2 

Sveinung Håland        tlf. 92622296              dato.   29/10        11/2 

Tore Matningsdal       tlf. 48157530              dato.     5/11        18/2 

Emil Herredsvela       tlf. 97182977    dato.   12/11        25/2 

Arvid Årdal                tlf. 91152104    dato.    19/11         4/3 

Ragnvald G. Håland   tlf. 95875573  dato.   26/11        11/3 

Knut Åge Gjersdal tlf. 92689714              dato.     3/12        18/3 

Bernt Undheim        tlf. 93280296              dato.   10/12        25/3 

Kjell Matningsdal  tlf. 48125420   dato.   17/12 

Terje Matningsdal      tlf. 97427317              dato.      7/1 

 

Mandager fra kl. 18.00 

Lørdager fra kl. 10.00 
 

                       


