
Referat af bestyrelsesmøde i Såne foreningen den 12.6.2017
Deltagere: Mette Marie, Hans-Erik, Allan, Vibeke, Karen og Anette

Referat: Anette

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Bordet rundt/siden sidst
Der har været afholdt dyrskue i Odense, der var desværre kun tilmeldt 13 dyr i alt, hvoraf 3 var såner. De 3 
såner klarede sig flot, de fik alle 23 point og den ene blev kåret til ”Skuets bedste ældre får”. Der var 
arrangeret klipning af får for børn med Thorkild og det var igen i år en stor succes. Så på trods af den 
begrænsede mængde udstillingsdyr, blev stalden fyldt op med klippedyr. Udmeldingen fra Roskilde dyrskue 
har været, at der også har været væsentlig færre udstillere end tidligere.

Anette er kommet i kontakt med en spinder, som vil skrive en bog om de forskellige fåreracers uld. Anette 
har tilbudt at sponsorere såneuld til projektet.

3. Status for fællesorganisationerne
Referatet fra raceudvalgsmøde den 1/4-2017 er blevet rundsendt til bestyrelsen.

Fællesorganisationen Får: intet nyt.

Dansk Fåreavl: intet nyt.

Brancheorganisationen Får: vil lave et kursus for nye fåreavlere.

4. Medlemsorientering ved Allan og kontingent
Der er kommet et par enkelte gratister siden sidst. Allan udsender en opdateret medlemsliste snarest. Pt er 
der 62 enkeltmedlemmer og 15 dobbeltmedlemmer inkl. gratisterne.

Vedrørende kontingentets størrelse: Allan har sendt et regneark til bestyrelsen, hvori han har 
sammenlignet 8 forskellige raceforeningers medlemsstørrelse og kontingent. Vi lægger i den høje ende kun 
overgået af gotlænderforeningen. Suffolkforeningen er den eneste anden forening, som også tilbyder 
dobbelt-/familiemedlemsskab. Vi blev enige om at fastholde vores nuværende kontingent indtil videre. Vi 
vil tilstræbe, at tilbyde gratister enkeltmedlemsskab, hvis de gerne vil have flere stemmer til 
generalforsamling, kan de til enhver tid ændre deres enkeltmedlemskab til et dobbeltmedlemsskab. 
Enkeltmedlemmer må gerne tage ledsager med til generalforsamling, men kun medlemmer har stemmeret, 
ledsagere skal selv afholde eventuelle udgifter til fx frokost.

5. Sånenyt
Sånenyt 2/2017 er mere eller mindre færdigt og vil bliver udsendt snarest.

Til Sånenyt3/2017:



 Begrundelse for valg af kåring til næste generalforsamling.

6. Drøftelse af index
Vi har drøftet sånernes indekstal på baggrund af henvendelse fra medlem.

I Sånenyt 1/2015 skrev avlsudvalget om deres begrundelse for at ændre på vægtningen af indekstallene for 
at tilgodese de kvaliteter, som avlsudvalget ønskede at fremhæve og belønne hos vores race. 

Vægtningen blev derfor ændret. (Følgende er direkte afskrift af artikel i Sånenyt 1/2015: Ændring af 
vægtning af delindeks af Mette Marie Lungholt)

”Kuldstørrelse: Er sat relativt lavt, da racens gennemsnit er ca. 1,8 og hvis det skal højere op, vil der komme 
en højere frekvens af trillinger. Vi har sat vægtningen af indeks til 13 % (indtil nu 18 %). 

Moderegenskaber: Racen har gode moderegenskaber, som skal fastholdes. Sammenlignet med de øvrige 
racer, vægter vi egenskaben højt. Vi mener, at det er grundlæggende for succes i en fårebesætning, at 
lammene har livskraft ved fødslen, at læmmeforløbet er ukompliceret og at lammet viser livskraft efter 
fødslen. Vi har sat vægtningen af indeks til 18 % (indtil nu 12 %). 

Mælketilvækst: Vi mener, at racen trænger til et løft, da der er potentiale i racen til bedre ydelse end der 
leveres nu. Vi har sat vægtningen af indeks til 20 % (indtil nu 4 %). 

Holdbarhed: Er kun et udtryk for, om fåret lever 1, 3 eller 5 år efter første læmning. Der er allerede en god 
holdbarhed ved racen, så vi har sat vægtningen af indeks til 13 % (indtil nu 24 %). 

Livskraft: Vi mener, at det er vigtigt at få levende lam, der kan klare sig, derfor har vi sat vægtningen af 
indeks til 18 % (indtil nu 14 %). 

Egen tilvækst: Vi har valgt at give racen et løft ligesom ved mælketilvækst, da der vigtigt, at dyret er i stand 
til at optage store mængder foder. Hvis dyret er i stand til at omsætte store mængder foder er det også et 
nøjsomt dyr. Dette er afgørende for slutproduktet, dvs. slagtelammenes og tillægs-gimmernes størrelse. Vi 
har sat vægtningen af indeks til 18% (indtil nu 8 %). 

Slagtekvalitet: Da der ikke længere scannes og klassificeres, kan denne desværre ikke bedømmes pt.. Vi har 
derfor sat vægtningen af indeks til 0 % (indtil nu 21 %). 

Eksteriør: Det er kun kåringer der tæller med her. Vi har sat vægtningen af indeks til 0 % (indtil nu 0 %).”

Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at det er for tidligt at tage stilling til en eventuel revidering af 
indekstallene. Vi mener, at avludvalgets argumenter for at foretage denne ændring af de forskellige del-
indeks tilgodeser de kvaliteter, som vi ønsker at fremhæve og belønne hos sånerne.

7. Eventuelt
Vi har besluttet, at afholde næste generalforsamling hos Anette på Fyn og få kåret en gruppe sånefår. 
Anette stiller hus og dyr til rådighed.

Næste bestyrelsesmøde: 10. august 2017 kl. 20 telefonmøde via Skype


