Innkalling til

ÅRSMØTE
i Sør-Jæren Sau og Geit
på Varhaug Misjonshus
tirsdag 31. januar 2017 kl. 19.00
Merk tid og sted!
OBS! Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må
være styret i hende senest 24. januar 2017

MØT OPP PÅ ÅRSMØTET…. OG TA MED GODT MED
KONTANTER!
Hovedgevinsten under utlodningen blir også i år et kåra værlam
av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2017.
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ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT 2017
Varhaug Misjonshus 31. januar 2017 kl. 19.00

SAKLISTE
Sak 1)
Sak 2)
Sak 3)
Sak 4)
Sak 5)
Sak 6)
Sak 7)
Sak 8)
Sak 9)

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og referent
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenning av årsmeldingen for 2016
Godkjenning av regnskapet for 2016
Arbeidsplan for 2017/2018
Arbeidet i Hå veraring v/leder Leif Matnisdal
VALG
Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda
Endringer i regelverket for søknad om
produksjonstilskudd.
Innledning ved Halldor Gislason, jordbrukssjef i Hå

MIDDAG av lam, kaffe og dessert
OBS! Matallergikere bes ta kontakt med leder HanneElise Lindal (tlf. 41567044) et par dager i forveien for
tilpasset mat.

Arbeidet framover.
Innledning ved Bjørn Høyland, leder i
Rogaland Sau og Geit
PREMIEUTDELING for de beste værlamma
høsten 2016
UTLODNING
(Husk å ta med godt med kontanter! Hovedgevinsten er også i år et kåra
værlam av høy kvalitet fra et av veraringens medlemmer høsten 2017,
alternativt et gavekort på Felleskjøpet på kr. 3000,-.)
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Til sak 6, styrets forslag til arbeidsplan for 2017/2018:















Erfaringsgrupper
Medlemsskriv i februar 2017
Ullinnsamling i mars
Vårmøte/ungdomsmøte i mars
Grillkveld i mai
Busstur i juni/juli?
Medlemsskriv i september
Kåring i september
Sauabingo i oktober
Julemøte i desember
Dugnad ved Varhaug IL’s årsfest i januar/februar 2018
Årsmøte januar 2018
Medlemsverving
GJETARHUNDNEMNDA (Grunnkurs, Hå-mesterskap,
faste treningsdager etc.)

Til sak 8, Valgnemndas innstilling:
Styret i 2016
Leder:
Styremedl.:
Styremedl:
Styremedl:
Styremedl:
Varamann 1:
Varamann 2:
GjeterhundNemnda:

På v. Valgnemndas innst. for
*
Hanne-Elise Lindal 1 år

Hanne-Elise Lindal
Kurt Herredsvela
Anne-Cath. Grimstad *
Henning Skeie
Elin Fuglestad
*
Ole Morten Stokland *
Odd Egil Bø
*

Tore Mattingsdal
Kurt Herredsvela
Arvid Årdal
*
Emil Herredsvela
*
Revisor:
Otto Topdal
*
Mikal Siqveland
Varamann: Odd Arild Varhaug *
Valgnemnd: Jarl Nord-Varhaug *
Kristoffer E. Ueland
Margunn Ueland
Utsendinger til fylkesårsmøtet m/vara:

Anne-Cath. Grimstad 2 år
Elin Fuglestad
2 år
Ole Morten Stokland 1 år
Odd Egil Bø
1 år

Arvid Årdal
Emil Herredsvela
Otto Topdal

2 år
2 år
2 år

Odd Arild Varhaug 1 år
Karl M. Mattingsdal 3 år

Styret ber om fullmakt til å velge

Til sak 9, Godtgjørelse til styret og gjeterhundnemnda:
Godtgjørelse til styret
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Øvrige styremedlemmer + 1. vara:
Gjeterhundnemnda
Leder:
Øvrige medlemmer:

2016
Kr. 6000,Kr. 2000,Kr. 2000,Kr. 1000,Kr. 3000,Kr. 1500,-
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Valgnemndas innst. for 2017
Kr. 6000,Kr. 2000,Kr. 2000,Kr. 1000,Kr. 3000,Kr. 1500,-

Glimt fra driftsåret 2016:
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Årsmelding 2016
for Sør-Jæren Sau og Geit
Medlemstall
Sør-Jæren Sau og Geit hadde ved årsskiftet 2016/2017 i alt 160 medlemmer. Det er en
nedgang på ett medlem fra i fjor.

Styret i 2016 har vært:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Studieleder:
Varamann 1:
Varamann 2:

Hanne-Elise Lindal
Kurt Herredsvela
Henning Skeie
Anne-Cath. Grimstad
Elin Fuglestad
Ole Morten Stokland
Odd Egil Bø

Styret har avholdt 3 ordinære styremøter og behandlet i alt 24 saker i henhold til
protokoll. 1. varamann har møtt fast på styremøtene. Regnskapet føres av Hå
Rekneskapslag.

Årsmøtet
ble holdt på Kafe Jærbu en 26.januar 2016 kI.
19.00, med 62 personer til stede. I tillegg til vanlige
årsmøtesaker og middag, ble det vist fram ny
bekledning med lagets logo. I tillegg innledet bonde
Magnus Søyland over temaet «Levande lynghei/
kulturbeite»
Det ble solgt lodd og t-skjorter for kr. 12.000,-.
Hovedgevinsten under utlodningen var også denne
gang et kåra værlam av høy kvalitet fra et av
veraringens medlemmer høsten 2016. Vinner ble
Alf Kåre Herigstad.

Fylkesårsmøtet i RSG 2016
Årsmøte i Rogaland Sau og Geit 26. og 27. februar 2016
Deltakere fra Sør-Jæren: Kurt Herredsvela, Hanne-Elise Lindal, Henning Skeie og
Leif Matnisdal.

Stort oppmøte på ullinnsamlingsdagen
For hvert år som går møter flere og flere av våre
medlemmer opp på ullinnsamlingsdagen i mars
for å levere ullsekkene sine til Nortura eller
Fatland. Lørdag 12. mars kom 33 leverandører til
oppsamlingsplassen ved Felleskjøpet Varhaug
med i alt 742 ullsekker. Biler og traktorer med og
uten tilhengere stod til tider i kø ved innkjøringen
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til Felleskjøpet på Varhaug for å bli av
med ulla si. Mange hadde en travel dag,
og dro igjen straks de hadde losset,
mens andre benyttet anledningen til en
trivelig sauadrøs med kolleger og
kjentfolk inne i lagerhallen. Her hadde
styret som vanlig sørget for kaffe og
vafler, noe som ble satt pris på av både
store og små.
Fatland stilte med bemannet bil, mens
Nortura/Prima hadde sørget for containere i anledning ullinnsamlingsdagen. Og i alt
ble det altså levert 742 sekker. 19 sauebønder kom med 424 sekker som skulle videre
til Norturas (Norilias) mottak, mens 14 bønder leverte i alt 318 sekker på
Fatlandbilen.
Medlemmene gav uttrykk for at de setter pris på innsamlingsdagen, så dette er noe
lokallaget kommer til å videreføre i årene framover.

Lisbeth Hektoen på vårmøtet
Ca. 30 personer deltok da Sør-Jæren Sau og Geit arrangerte sitt årlige vårmøte på
Brusand bedehus onsdag 16. mars 2016. Programmet var hardpakket og hadde stor
faglig tyngde. Veterinær Lisbeth Hektoen i Animalia hadde tatt turen til Jæren for å
snakke om innvollsparasitter og de utfordringene man har innen forebygging og
behandling akkurat i dette «sauetette»
området.

Hektoen tok for seg både koksidier og de vanlige rundormene, samt Nematodirus
battus som stadig blir mer og mer aktuell. De tilstedeværende fikk tips og råd
vedrørende vårbeitinga, for å prøve å begrense utfordringene rundt spesielt disse to
parasittene.Hun snakket i tillegg om bendelorm og leverikte, og avsluttet med den
blodsugende parasitten Haemonchus contortus. Behandlingsstrategi, resistens og
avføringsprøver var andre sider av samme sak, som ble omtalt.
Møtet var åpent for alle interesserte, men Lisbeth Hektoens publikum denne kvelden
omfattet stort sett de mer etablerte og erfarne av våre medlemmer, med unntak av to
unge "nye" tilhørere.
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Vellykket grillkveld
Rundt 40 personer var til stede da laget
arrangerte sin årlige grillkveld ved Bjelland
bedehus onsdag 24.mai. Været ble bra, og
grillkokkene, med Stian Espedal fra Nortura i
spissen, sørget for rikelig med godt og mørt
lammekjøtt, karbonader og pølser.
Det lokale næringsliv hadde også i år vært
rause med gevinster til utlodningen, og en
rekke av de tilstedeværende kunne reise hjem
med alt fra blomster og
hageutstyr til kjeledresser og
landbruksutstyr.
Som vanlig kunne man også
delta i den gratis
konkurransen der man skulle
tippe samlet vekt på tre av
kopplamma til Kurt
Herredsvela. Vinneren ble
unge Kristin Lindal, som traff
akkurat på kiloen med sitt tips
på 59 kilo. Premien var et
kjeskinn.

Busstur på Vestlandet
Tirsdag 12. juli var vi i gang med den årlige «sau og geit-turen», lastet med
rundstykker og forventninger om en fin tur i lag med nye og gamle bekjentskaper.
Reidar Håland hadde med seg en film om gamle heiatradisjoner som ble vist
underveis, og det var gildt å se og høre heiagjeterne – deriblant Paul Undheim –
fortelle om livet i heia.
Målet den første dagen var Bergen, med
Akvariet og påfølgende overnatting på hotell
Augustin. Det var ekte bergensvær denne
kvelden, og de som i tillegg tok en tur på byen,
kom tilbake og meldte om stive priser på
Bryggen.
Den andre dagen gikk turen til Loen, der hotell
Loenfjord ble tilholdsstedet de neste fire nettene. Hele turen dit var spekket med flotte
naturopplevelser. På utkikksposten på Gaularfjellet, som ble åpnet i juni, kunne vi
nyte den fantastiske utsikten og samtidig kjenne litt på høydeskrekken. I Skei i Jølster
var vi innom Audhild Vikens vevstove. Hun startet med produksjon av vevde produkt
i 1947, og har i dag landets største utsalg av
husflidsprodukter. I tillegg finnes et enormt utvalg
av suvenirer.
Under oppholdet i Loen hadde vi med oss en lokal
guide som fortalte historien til de plassene vi
besøkte, i Utvik, Innvik, Loen og Olden. Vi var på
båttur på vatnet i Loendalen, omkranset av høye
fjell og brearmer fra Jostedalsbreen. Underveis
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passerte vi Ramnefjell, der det i 1905 og 1936 raste store steinmasser ned fra fjellet og
forårsaket flodbølger, der i alt 135 mennesker mistet livet. Vi var på Kjenndalsstova,
ved Kjenndalsbreen og ved Briksdalsbreen. Her fikk de som ønsket det kjøre trollbiler
de siste 2,5 kilometreneopp, mens de sprekeste valgte å ta beina fatt. På ferga ut
Geirangerfjorden så vi fraflyttede gårder høyt oppe i fjellsidene, samt fossene De sju
søstre, Friaren og Brudesløret.
I Olden fikk vi også besøkt noen butikker, blant annet lagerutsalget til Skogstad Sport.
I tillegg besøkte vi Nordfjord Slakteri og
meieriet der, som fraktet «møsa» til Jæren.
I bussen fikk vi kaffe, og flere ganger ble det
servert wienerpølser og kaffemat når vi hadde
stopp på turen.
På hjemturen var vi innom Bergen igjen, der
vi blant annet spiste middag på Hordaheimen.
Deretter bar det hjem samme vei som vi kom,
med ankomst Varhaug i 19.30-tiden.
Deltakerne fra Lista hadde imidlertid enda et par timers kjøring før de var hjemme.
Takk til alle som var med dette året også. Som vanlig hadde vi en veldig gild tur.
Audny Skretting

Kåring av værlam
i Hå foregikk i form av hjemmekåring onsdag 28. september 2016, der 88 værlam
ble kåra, og 12 lam ble vraka. I tillegg ble det kåret 17 lam av ulike raser fra Hå på
etterkåring, og under kåringssjået i Gjesdal.
Det ble i alt kåret 57 NKS-lam, 14 Kvit Spæl, 10 Fuglestadbrogete, 4 Blæsete, 18
Svartfjes og 2 Dorset under de to kåringene.
Da flere av de såkalte smårasene kåres etter egne kriterier og kåringsregler, er ikke
poengsummene nødvendigvis sammenlignbare.

Premiering etter kåringa:
Kåringsnr.

Rase Oppdretter

Lam med høyest
samlet poengsum

poeng

201640960

NKS Bernt S. Undheim

Lam med høyest dommerpoengsum:
Norsk Kvit Sau
Kvit Spæl

201640984
201640985

Martin Siqveland
Hanne-E. Lindal

27
25

Andre raser
Dorset

201641029

Emil Herredsvela

36

162

Beste eksteriør/bruksegenskaper:
6 lam fikk 10 på bruksegenskaper under årets kåring i Hå.
Premien går til
201641030 (10,7,9,10) FB
Kjell Mattingsdal
Beste risbitvær
i Hå i 2015:

201541041

NKS Bernt S. Undheim
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RSG’s formannsmøte
Ble holdt i Egersund 14. og 15. oktober 2016. Ny fylkesleder (Bjørn Høyland) og nytt
opplegg. Alle lokallag og småraselag var invitert, men bare 15 av 31 lokallag møtte.
Nestleder i Rogaland Bondelag var til stede. Det var også Rogaland Bonde- og
småbrukarlag og NSGs generalsekretær Lars Erik Wallin.
Tidligere hadde lokallaga og væreringene vært delt under ledersamlingen. Nå hadde
de fellesmøte, for å unngå de tidligere «vanntette skotta» mellom miljøene.
Fra programmet kan nevnes:
Lederopplæring/organisasjonsforståelse v/ Mona Evje, Tilskudd på innmarksbeite
v/RBL, Neste års telledatoer v/ RBSL, Regionvis samling for unge bønder, Referat fra
prosjekt om foring og mineraler i regi av Forsøksringen og RSG.

Sauabingoen 2016
Ble arrangert lørdag 29. oktober 2016 kl. 19.30. .
Arrangementet foregikk som vanlig i Varhaugshallen, med
rundt 300 deltakere totalt, noe som gav et godt overskudd til
lagskassa. Sauabingobandet «Lausdrift» spilte til dans.
Stemningen var god, og det var rikelig med mat. Som
tidligere hadde vi særdeles god hjelp i de innleide
«Uelandsjentene».

Ungdomsmøte i november
Gruppa for unge og
nye sauebønder
arrangerte møte for
denne målgruppen
tirsdag 1. november
2016. Møtet var et
samarbeid med
Bjerkreim Sau og
Geit, og ble holdt 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 veterinær Marit Johanne Apeland)
 Informasjon fra NSG lokalt og sentralt.
(ved leder i Rogaland Sau og Geit,
Bjørn Høyland)
 Martin Moi fortalte litt om gården og
drifta si, og viste fram aktuelle
Knarrhult-produkter
 Grilling (ved Prima)
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Julebord
Styret i Sør-Jæren Sau og Geit og medlemmene i gjætarhundnemnda i Hå deltok på
julebord på Bryne Kro og Hotell lørdag 26.november 2016.

Profilartikler
Vi minner om våre nye profileffekter i form av
klesplagg med lagets logo på. Logoen er i løpet
av det siste året blitt modernisert. Man har
landet på M. A. Tjemsland AS på Vigrestad
som leverandør, og her har man valgt å gå for
tre nye klesplagg; en brun t-skjorte, en svart tskjorte og en lun grå-svart jakke med glidelås.
Plaggene er foreløpig anskaffet i et begrenset
opplag, og vil bli kjøpt inn to ganger i året,
etter bestillling. Det er vedtatt følgende priser
for de nye plaggene:
T-skjortene: kr. 100,- per stk.
Jakkene: kr. 500,- per stk.

Sauakafé med riskrem
Rundt 30 medlemmer møtte da laget inviterte til julemøte
og uformelt ”sauadrøs” på Bjelland bedehus på Brusand
onsdag 7. desember 2016. Det var servering av riskrem og
småkaker og informasjon fra
laget.
Ny kåringsansvarlig i
Rogaland Sau og Geit,
Arnhild Skjørestad, snakket
om nye kåringsregler, og Jon
Erling Skåten fra SNO og rovviltansvarlig i Rogaland
og Agderfylkene, tok for seg rovvilt og rovviltskader.

Gaver/pokaler til 4H
Sør-Jæren Sau og Geit har som vanlig overført kr.
500,- i driftsstøtte til alle tre 4H-klubber i søndre del
av Hå. I alt seks 4H-medlemmer hadde valgt ”sau”
som oppgave i 2016, og alle fikk overrakt en pokal fra
NSGs lokallag i forbindelse med høstfesten i sin
klubb. De seks saueinteresserte ungdommene er:
Sondre Hadland, 18 år, Sjøglimt (Ogna)
Sandra Varhaug, 13 år, Svala (Varhaug)
Kristian Varhaug, 13 år, Svala (Varhaug)
Aasbjørn Aasland, 13 år, Svala (Varhaug)
Tage Sola Gimre, 10 år, Solglimt (Vigrestad)
Alf Rune Haarr, 10 år, Solglimt (Vigrestad)
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Tilskudd til 4H-utveksling
Sør-Jæren Sau og Geit gav i 2016 et tilskudd på kr. 1500,- til Anne
Mari Sandve fra Solglimt 4H på Vigrestad i forbindelse med en
utvekslingstur til Gambia. Sandve vil fortelle og vise bilder fra
turen under et av våre medlemsmøter i 2017.

Skuddpremie på rødrev
Det er utbetalt skuddpremie for til sammen 46
rever i Hå i 2016. Det er 12 færre rever enn
året før.
Jakttiden er fra 15. juli til 15. april. Som en
del av dette totalantallet inngår uttak av et
revehi, etter at laget søkte kommunens
viltforvalter om, og fikk innvilget, uttak av et
revehi i kommunen i 2016.
Sør-Jæren Sau og Geit betaler kr. 450,- i
skuddpremie 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, og alle fire føtter må følge med når reven skal registreres.

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.

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.
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Glimt fra driftsåret 2016:
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Årsmelding for Hå Gjætarhundnemnd 2016
Hå Gjætarhundnemnd har i 2016 hatt følgende sammensetning:
Leder:
Tore Mattingsdal
Sekretær: Kurt Herredsvela
Kasserer: Glenn Tore Risa
Styremedlem: Arvid Årdal
Styremedlem: Emil Herredsvela
Nemda har hatt 3 styremøter og behandlet 7 saker i henhold til protokoll.
Kurt og Glenn Tore deltok på årsmøtet til Rogaland Gjætarhundlag.
Gjeterhundtevling klasse 1 hos Arvid Årdal 6. mars-16
15 deltakere stilte til start, og 6 fikk godkjent gjeterhundprøve.
Inger Helen Grødem fikk godkjent gjeterhundprøve for første
gang med hunden Bell (61p). Det samme gjaldt Gudbrand Kaurstad med hunden
Tanja (65p).
Nybegynnerkurs på Elgane
Kurset ble holdt hos Martin Siqveland og gikk over totalt 8 kvelder
med 12 engasjerte deltakere.
Mange takk til Martin som stilte sau og arena til disposisjon.
Instruktører var Tore Mattingsdal, Arvid Årdal og Jarl Nord-Varhaug.
Gjeterhundtevling klasse 1 og 2 på Fuglestad 6. august-16
Det ble arrangert gjeterhundtevling hos Emil Herredsvela som avslutning på
nybegynnerkurset. Dommer var Tobias Biktjørn.
Mange gode hunder og førere stilte til start, og tevlingen samlet mye publikum som så
ut til å storkose seg denne dagen.
I klasse 1 stilte 9 ekvipasjer til start. 4 av dem klarte godkjent prøve.
Blant dem var Martin Fuglestadsom fikk fikk godkjent prøve for første gang med
hunden Jølle (62 p.). I klasse 2 stilte 21 ekvipasjer til start.
Resultat klasse 1
1. Martin Heskestad med Mocca
2. Kjell Fiskå
med Duky
3. Tore Mattingsdal med Nala

83 poeng.
78 poeng.
74 poeng.

Resultat klasse 2
1. Rune Landås
med Nemi
94 poeng.
2. Jan Tore Brattebø med William 92 poeng.
3. Arvid Årdal
med Vår
89 poeng.
Norgesserie klasse 3 m/skilling og deling på Auestad 13. og 14. august-16
Tevlingen foregikk hos Erik Auestad med Jakob Gjerde som dommer, og
henteavstanden var 350 meter. Forholdene var til tider krevende, og været var
ufyselig.
Glenn Tore stilte som vanlig opp med kaffe, brus, pølse og kake i brakka, slik at det
var mulig å holde varmen og motet oppe for deltakerne.
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Resultat lørdag 13. august-16
1. Jan Egil Orthe/Spot
2. Rune Landås/ Llngwm K
3. Erlend Kvinnesland/Zac

101poeng.
100 poeng.
98 poeng.

Resultat søndag 14. august-16
1. Jan Tore Brattebø/William
2. Glenn Nodland/Llngwm M
3. Jan T. Brattebø/Llangfaria

105poeng.
104 poeng.
102 poeng.

Håmesterskapet 2016
Håmesterskapet i bruk av gjeterhund ble arrangert på
Auestad 23. oktober-16 med Tobias Biktjørn som
dommer. 14 ekvipasjer stilte til start i klasse 1, og av
disse oppnådde 7 hunder godkjent gjeterhundprøve. I
klasse 2 stilte 18 ekvipasjer til start.
Resultat klasse 1:
1. Karl Martin Mattingsdal/Ina
2. Karl Martin Mattingsdal/Wim
3. Martin Fuglestad/Jølle

92 poeng
82 poeng
70 poeng

Resultat klasse 2:
1. Tore Mattingsdal/Kid
2. Arvid Årdal/Meg
3. Arvid Årdal Juni

90 poeng
88 poeng
82 poeng

Som takk for god hjelp gjennom året, fikk alle deltakere fra Hå
stille gratis til start i de tevlingene vi arrangerte selv.
FM/NM
Flere hunder fra Hå har i år deltatt i Fylkesmesterskapet, Norgesserien og Fatlandcup.
Godkjent dommer
Arvid Årdal har fullført opplæringen og er nå godkjent som dommer av
gjeterhundtevlinger.
Trening
Vi har hatt ukentlige treninger fra juni til mars, med bra frammøte.
Utleie/salg
Vi minner om at vi har en rekke bøker og filmer om gjeterhundarbeid til utlån.
Gjeterhundfløyter kan kjøpes av Arvid Årdal.
Takk for hjelpa
Hå gjætarhundnemnd takker alle som har stilt seg selv, sauer og arena til disposisjon
for det lokale gjeterhundmiljøet i forbindelse med kurs, tevlinger og treninger i 2016.
Vi vil og takke alle våre gode sponsorer som har støttet oss med premier til
tevlingene.
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