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Husk at blad-redaktøren modtager meget gerne medlemmernes billeder og 

evt. indlæg på formand@saane.dk 

Et meget meget forsinket Sånenyt er her 

til jer. Jeg kan kun beklage. Men bla af  den 

årsag og formandens tidspres, har vi valgt 

at omstrukturere arbejdsopgaver i bestyrel-

sen. Fra næste blad bliver Tine Attermann 

redaktør, og evt. indlæg og billeder skal 

sendes til hende (se kontakt informationer 

på bagsiden). 

Vi har i bestyrelsen fået kontakt til en kara-

kul avler, som nu har M3 status. Det kun-

ne bestemt være interessant at hente nyt 

blod den vej fra. Det kommer der mere 

om senere. 

Vejret gør det svært at være fåreavler. 

Først troede vi at foråret kom tidligt i 

april, men så slog et om og maj blev kold. 

Jeg håber alle alligevel fik overstået læm-

ningerne med godt resultat og dyrene er 

kommet på græs. 

Og så vil jeg bare ønske jer god læselyst 

med bladet. 

Karamel, en af  mine formentlig 

meget lyse såner, nyder solen i 

græsset. 



 

Vi slap historien omkring april, hvor vi gik 

rundt herude lige sydøst for Vonge i små 

cirkler og ventede på at læmningen skulle gå 

i gang. Den 9. april, som jo i forvejen er en 

historisk dag, blev den dag vi sendte alle vo-

res 4 uldgrise til slagter.  

Det var en tung beslutning, for planen var 

helt at ophøre med grisehold. Det var blevet 

en byrde i stedet for en fornøjelse, for der 

var mere arbejde med de små basser end vi 

havde forventet. Som de glade uldgrise de 

var, brugte de deres solide tryner til at pløje 

jorden igennem i folden. Og meget af  den 

jord endte på den nederste el tråd. Så der gik 

megen god tid med at gøre tråden fri for 

jord igen – det var lidt en never ending sto-

ry… Og i modsætning til fårene, skulle gri-

sene fodres 2 gange om dagen året rundt, så 

afhængigheden var større. Så beslutningen 

blev truffet og træningen gik i gang med at 

lære dem at gå op ad en – forholdsvis – stejl 

rampe til vognen, de skulle være i den dag 

vognmanden fra slagteriet hentede dem. Det 

lykkedes heldigvis. 

Overraskende nok var savnet af  de glade 

grise større end når lammene blev sendt til 

slagt. For der er jo heldigvis altid fårene til-

bage. Men – blot 2 dage efter kom det først 

lam – et vædderlam og så var vi i gang. Troe-

de vi. For der ikke flere lam før næsten 3 

uger senere, hvor der kom et lille, kulsort 

Sånelam, en gimmer. Og så skete der igen 

ingenting. Men vi havde jo været på fåreklip-

per kursus først på året, og det skulle da ta-

ges i brug. Så i Pinsen, der i år faldt i den 3. 

uge i maj skulle det være. Som bekendt var 

Årets gang på Christiansminde—2   af  Tine Attermann 
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temperaturen allerede for opadgående i 

maj og vi valgte med udsøgt omhu en af  

de varmeste dage i måneden til at lukke os 

inde i fårestalden og klippe fårene. Det gik 

udmærket og selv vædderen Anders blev 

klippet.  

Nøjagtig tre dage efter denne varme for-

nøjelse, kom det sidste lam til verden. 

Endnu et smukt Sånelam, også en gimmer. 

Vi var særdeles overraskede, for vi var nået 

til den konklusion, at der ikke kom flere. 

Men heldigvis. Og heldigvis var det gået 

godt med at klippe et drægtigt får. Desvær-

re fik Maren, der normalt har fået et lam, 

slet ingen lam i år. Om hun har sat den un-

ge vædder for godt på plads eller hun er 

ved at være bedaget, ved vi af  gode grunde 

ikke. Så vi er naturligvis spændte på, hvad 

der sker til næste år. 

De små lam trivedes og kom, efter nogle 

dage på stald med mor, udenfor på det 

grønne græs, hvor de gik sammen og så 

små begyndt at lege med hinanden. Til sel-

skab for vædder Anders satte vi Lizzie og 
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hendes vædderlam sammen og Sånerne 

blev på nabomarken. Midt i juni måtte vi 

dog have dyrlægen ud for at tilse Lizzie, for-

di vi havde mistanke om yverbetændelse. 

Men det var værre end det, idet der var 

koldbrand i yveret, så dyrlægen måtte aflive 

hende. Smukke Lizzie. Straks gik jagten ind 

efter en erstatning og jeg fandt en flot 3-

årig Suffolk (Vinnie) med lam (Soffi), som 

vi hentede en uges tid senere.  

I løbet af  den tørreste juni fik vi, for første 

gang, lavet wrap af  græs fra to marker. Det 

vi troede ville blive til 5-6 bigballer blev til 

20 bigballer! Så her kommer ingen til at sul-

te. Da tørken blev ved, gik vi i gang med at 

vande fårenes marker og det betød vi kunne 

holde dem med tilstrækkeligt græs, de blev 

dog også tilbudt hø og wrap undervejs, hvil-

ket dog ikke havde interesse! Da vi var godt 

inde i tørkeperioden begyndt vi at få pro-

blemer med vandtilstrømning til vores 

brønd og nedsatte vandingen til en mark ad 

gangen og ikke hele døgnet. Det hjalp lidt 

på det, men en mærkelig omvendt situation 

at stå i, i forhold til de vandmængder, vi fik 

sidste sommer!  

Omkring 1. august fravænnede vi lammene 

og de to Sånelam blev sat på en nyetableret 

mark sammen med det lille Soffi lam. Væd-

der Anders og vædderlammet gik allerede 

sammen og de fire damer kunne så få lidt 

fred. Men sikke en koncert der da var de 

næste par dage! 

Med forskellige racer på markerne er det 

interessant at se forskellig adfærd, som 

f.eks. den måde Sånerne spiser på (stille og 

roligt) i forhold til Suffolk og de to gamle 

får (hurtigspisende og skubber gerne de an-

dre væk). Ude på marken har Sånerne været 

gode til at nippe bevoksningen langs eltrå-

den væk - det vi normalt må fjerne med 

græstrimmeren.  

Den sidste dag i september lukkede vi væd-

der og får sammen igen og så gik det ellers 

over stok og sten.  Men med tid falder der 

jo ro over flokken og så er det kun lejlig-

hedsvis den vilde jagt sætter ind. Slagtelam-

mene blev afhentet midt i november. Des-

værre mistede vi det ene Sånelam et par da-

ge før, så der var kun 2 lam til slagt i år. Og 

i skrivende stund har vi netop haft dyrlægen 

ude for at tilse gamle Maren, som har været 

meget inaktiv og småtspisende over et par 

dage. Der blev konstateret feber og lunge-

betændelse, som blev behandlet med selen, 

E-vitamin, antibiotika og lidt binyrebark-
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hormon. Forhåbentligt får det hende i gang 

igen. Det ville være trist at skulle sige farvel 

til hende også. 

Endnu engang går vi den bedste tid i møde, 

nemlig næste års læmmesæson, hvor vi i 

bedste fald kan vi få 8 lam. Sammen med 

planerne om en lille ny arvtager til jagthun-

den Bosco, er det da noget at glæde sig til! 

 

Efterskrift: Dyrlægens vidundermidler hjalp på 

Maren og hun er igen i fuld vigør, græsser og tygger 

drøv i et væk. Det var en stor lettelse, at få lov til 

at beholde hende, uanset om hun får lam igen til 

næste år :-) 

Støtte ved re-testning for M3    af  Mette Marie Lungholt 

Jeg har tidligere her i bladet skrevet om, at 

der ved rutine testing for maedi hvert 3. år 

nu finds flere falsk positive resultater. Det 

giver en del besvær og økonomisk udgift 

for avlerrne, da alle prøver skal tages om 

efter 2-3 måneder.  

Vi har derfor i betyrelsen besluttet at yde 

økonomisk støtte til de af  vores medlem-

mer, der kommer i den situation at de skal 

re-teste for maedi pga et positivt svar i den 

første undersøgelse.  

Støtten er på 1000 kr eller den faktiske udg-

ift, hvis den er mindre end 1000 kr. Vi ved 

godt at det ikke dækker hele ekstra-

regningen for de fleste. Men vi håber at det 

er så stor en hjælp, at man alligevel vil bibe-

holde sin M3-status. Vi tager dog forbehold 

for ændring af  ovenstående beslutning hvis 

foreningens økonomi bliver presset af  man-

ge henvendelser.  

Hvis I skulle komme I den uheldige situa-

tion, så kontakt kasseren vedr. det økono-

miske. Har I brug for faglig vejledning, må I 

altid gerne kontakte for-manden.  

Fra strikkearrangement på Otterup 

Bibliotek 
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Seges priser til fåreholdere     af  Mette Marie Lungholt 

Det hedder sig tit at det er dyrt (og 

besværligt) at registrere får. Om noget er 

dyrt er altid en definitionssag, men det gør 

det ikke nemmere når udgifterne er så 

uoverskuelige som de er for os. Jeg har i 

hvert fald tit fornemmelsen af  at 

regningerne fra Seges drysser ind i tide og 

utide. Derfor kommer her en oversigt over 

hvad det egentlig koster at registrere får. 

Priserne er for 2018. 

Der er nogle obligatorske og frivillige udg-

ifter. 

De obligatoriske er: 

Fårebesætning i CHR: 352,04 kr 

Dyrevelfærdskontrol >40 dyr: 1789 kr 

Dyrevelfærdskontrol 10-40 dyr:: 647 kr 

De frivillige: 

Maedi, hvert 3. år: 265 kr 

Webdyr+ oprettelse: 375 kr 

Webdyr+ årligt gebyr: 618,75 kr 

Webdyr+ pr får ved over 50: 5,18 kr 

Enkeltdyrsregistrering 

 Grundgebyr: 342,50 kr 

 Årsfår: 26,15 kr 

 Årsgimmer/vædder: 8,75 kr 

Dertil kommer 

62,5 kr/faktura, hvis man ikke får sendt pr 

mail 

100 kr/10 min hvis CHR skal hjælpe mauelt 

med registrering. 

I praksis betyder det for forskellige typer af  

besætninger i årlig afgift, hvis lammene slag-

tes ca 7 mdr gamle:  

Med enkeltdyrsregistrering:  

5 moderfår, 1 vædder, 9 lam: ca 1500 kr, el-

ler 300 kr pr moderfåår  

10 moderfår, 1 vædder, 18 lam: ca 2320 kr, 

eller 232 kr pr moderfår  

20 moderfår, 2 væddere, 36 lam: ca 2685 kr, 

eller 134 kr pr moderfår 

  

Uden enkeltdyrsregistrerig:  

5 moderfår, 1 vædder, 9 lam: 352,04 kr, eller 

70 kr pr moderfår  

10 moderfår, 1 væddere, 18 lam: 999,04 kr, 

eller 100 kr pr moderfår  

20 moderfår, 2 væddere, 36 lam: 999,04 kr, 

eller 50 kr pr moderfår  
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Sånefår?  

 

Det er der mindst to rigtig gode grunde til! 

 

For snart fem år siden flyttede jeg og fami-

lien til Møn. Ud af  København, ud på lan-

det - frisk luft, hjemmegroede grønsager og 

får og lam, som jeg altid havde drømt om at 

gå i gang med. 

Vi overtog en ejendom med ca. to ha jord 

udlagt i folde og stor have. Der fulgte end-

da fire får med, af  den lokalt meget ud-

bredte race, Mønsk Landrace, hvilket ville 

sige, at dyrene var totalt ubestemmelige! 

Fårene trivedes godt, men da de skulle læm-

me for første gang gik det op for mig, at 

det ikke lige var sådan at starte op med få-

rehold uden nogen som helst viden om får.  

 

 

Faktisk troede jeg, at det blev sidste gang, 

efter det jeg skulle igennem. Kort fortalt: Et 

får måtte jeg have hele armen op i for at 

trække tre døde lam ud, som faktisk havde 

en meget fin vægt. Et andet får fik et leven-

de lam og to døde, mens et får måtte afli-

ves, da det ikke kunne føde sine åbenbart 

døde lam. Heldigvis var der dog et får, som 

fik to levende lam. Desværre overlevede 

kun det ene lam, det andet døde af  sult, da 

det aldrig lærte at die. Ingen forstod hvad 

der var sket, hverken de tidligere ejere eller 

andre lokale fåreholdere. 

 

Men det skulle være løgn! Jeg var bl.a. flyt-

tet for at have får. Der var derfor kun én vej 

for mig. Læse bøger om får, tage på kurser 

(bl.a. et kursus i bestemmelse af  parasitæg), 

besøge fåreholdere, tale med landmænd, 

læse fagtidskrifter, SÅNENYT osv. Det har 

hjulpet mig utrolig meget, så nu har min 

lammedødelighed de sidste fire år ligget på 

mellem 0-1%! Vi får mellem 18 og 20 lam 

pr år. 

 

Men hvorfor så Sånefår?  

Vi har en mindre æble- og pæreplantage, 

hvor der groede græs mv. op ad stammerne. 

Det var et meget stort arbejde at rense det-

te. Jeg søgte rundt på nettet og talte med 

forskellige fårefolk og hurtigt fandt vi frem 

til sånerne, da de kunne klare jobbet og ikke 

æde bark i væsentlig grad. OG DET GØR 

DE HELLER IKKE!  

Præsentation af  nyt bestyrelsesmedlem 

        af  Hans Klindt, Tostenæs Fårebrug, Møn 
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Vi fik frugtplantager indhegnet. Og det fun-

gerer fint. Sånerne kan godt spise lidt af  de 

unge kviste og blade, men vigtigst - de holder 

sig fra barken på stammerne. Det har nu fun-

geret med både voksne får og lam i fire sæso-

ner.  

 

Den anden grund til såner er lige så vigtig. I 

min familie har lammekød ikke just ligget 

øverst på menuen! Men efter at vi har fået 

såner, er det helt forandret. Såner smager 

utrolig godt, så undertitlen Goumet er IN-

GEN overdrivelse. Og vi er overbeviste om, 

at kødet bliver endnu bedre af, at lammene 

går under vores frugttræer. Efterspørgslen på 

vores kød er stor, og det er den også på de 

smukke skind. Og det brune garn bliver til 

flotte islandske sweatre. 

 

Der er mange andre gode grunde til at holde 

såner, men jeg er personlig meget glad for at 

arbejde med dem, og derfor har jeg meldt 

mig under fanerne i Såneforeningen. Jeg sy-

nes, det er vigtigt at racen udvikler sig, og jeg 

synes også, det er vigtigt, at fårehold sker i 

balance med den jord, de går på. 

 

Jeg ser frem til det kommende bestyrelsesar-

bejde. 

Husk at når I som medlemmer af  Såneforeningen sælger såner til nye eje-

re, kan I melde dem ind i foreningen. Det er gratis for nye medlemmer i 

en første periode. 

Helt konkret sender I en mail til Allan (se kontakt-oplysninger på bagsi-

den), så sørger han for resten. 

I mailen skal følgende fremgå: 

Navn 

Adresse 

Tlf. nr 

Mail-adresse 

CHR nr 
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I år var der foredrag af  strikkedesigneren 

Catrin Buron, som blev kendt efter at hun 

vandt Strikkedysten. Hun fortalte i foredra-

get "Strikkedysten - et liv med strik" om de 

mange oplevelse, som hun har haft med 

strik og om at deltage i strikkedysten. Catrin 

havde også en del af  hendes egne strikke-

modeller med, bl.a. nogle fantastiske para-

soller med kunststrik og nogle meget smuk-

ke og fantasifulde trøjer. Derudover var Ot-

terup Bibliotek og Borgerservice fyldt med 

stande med garn og strik fra bl.a. Allerup 

Strik, Artico, den lokale Røde Kors strikke-

klub, strikkeklubberne på de Nordfynske 

bilblioteker og Fynske Fåreavlere. 

Tusind tak til Birgit Hansen, Pia Larsen og 

Dorte Mortensen, som igen i år hjalp med 

at præsentere Fynske Fåreavlere med en 

kæmpe udstilling af  hjemmespundet garn, 

skind, strik og hjemmefarvet garn.  

Kreativ strikkedag på Otterup Bibliotek den 3/11-2018   
           af  Anette Fjordvang 
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 Deltagere: Hans-Erik Jensen, Allan Chri-

stensen, Anette og Dan Fjordvang, Hans 

Klindt, Bente Larsen, Tine Attermann.  

Dagsorden til Generalforsamling  

Anette Fjordvang bød velkommen og tak-

kede Tine Attermann for at lægge hus til 

Generalforsamlingen.  

 

a. Valg af  dirigent  

Allan Christensen blev foreslået og valgt og 

kunne derefter konstatere, at Generalfor-

samlingen var rettidigt indkaldt. Tine Atter-

mann var referent.  

 

b. Formandens og avlsudvalgets beret-

ning:  

Anette berettede på vegne af  Mette Marie 

Lungholt, der var forhindret i at deltage i 

Generalforsamlingen. Vibeke Bille Rasmus-

sen var også forhindret i at deltage. Beretnin-

gen vedlægges som bilag 1.  

Ingen kommentarer eller spørgsmål til formandens 

beretning, som blev godkendt.  

Anette aflagde derefter Avlsudvalgets be-

retning. Beretningen vedlægges som bilag 2.  

Der var efter Avlsudvalgets beretning en 

livlig debat omhandlende:  

 De avlsmål, der kan honorere den ef-

terspurgte slagtekrop. Her blev bl.a. 

nævnt, at det for Såner generelt gælder, 

at forpartiet er for smalt og ligner ge-

dekroppen. Hans-Erik kunne fortælle, 

at han har lavet et bredere skulderpar-

tier over 3-5 generationer. Eksempel-

vis kan Shropshire bruges til at ændre 

skulderpartiet. Brede skuldre nedavles 

fra både vædder og moderdyr. I en be-

sætning er hundyret det vigtigste. Væd-

deren kan vælges til og fra, fra genera-

tion til generation 

 Kan man i foreningen finde fælles fod-

slag om avlsmål?  

 Blodfornyelse bør ikke være styret af  

Avlsudvalget; de enkelte avlere skal 

selv bestemme 

  Hvilken pris sælges dyrene for? Prisen 

på Såner er høj ift. andre racer. Der 

skulle (burde) være en sammenhæng 

mellem dyrets index og pris. 

 Webdyrplus. Kan bestyrelsen komme 

med anbefalinger? 

 Seges’ priser for fåreholdere  

 

Konklusionen blev, at der i kommende 

numre af  Sånenyt bl.a. skal skrives om:  

 slagtekroppen  

 salgsprisen  

 Webdyrplus  

 Seges priser  

Avlsberetningen blev efterfølgende godkendt.  

 

c. Regnskab:  

Regnskabet blev gennemgået af  Allan og 

efterfølgende godkendt.  

 

d. Behandling af  indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag.  

 

Referat generalforsamling 29.9.2018   af  Tine Attermann 
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e. Budget, herunder kontingent for 

kommende regnskabsår  

Allan gennemgik budgettet. Omkostninger 

til bladet ligger cirka på det halve. Det skyl-

des, at blad 1 og 2 blev slået sammen, pga. 

travlhed i læmmesæsonen. Bestyrelsen fore-

slår uændret kontingent.  

Budgettet for 2019/2020 blev godkendt.  

 

f. Valg af  formand  

På valg er Mette Marie Lungholt. Mette Ma-

rie modtager genvalg. Genvalgt. 

 

g. Valg af  bestyrelsesmedlemmer  

På valg er Hans-Erik Jensen og Allan Chri-

stensen. Hans-Erik modtager ikke genvalg. 

Allan Christensen modtager genvalg og blev 

genvalgt.  

I stedet for Hans-Erik Jensen blev det fore-

slået, at suppleanten træder ind i bestyrel-

sen.  

Tine Attermann blev valgt. 

  

h. Valg af  suppleant til bestyrelsen  

Hans Klindt blev valgt.  

 

i. Valg af  revisor. På valg er Anders Petter-

son, der modtager genvalg.  

Genvalgt.  

 

j. Valg af  revisorsuppleant. På valg er 

Hanne Petterson, der ikke modtager gen-

valg.  

Hanne Schjellerup blev valgt.  

 

k. Valg af  medlem af  avlsudvalget for 2 

år. På valg er Hans-Erik Jensen, som stiller 

sit mandat til rådighed.  

Hans-Erik Jensen blev genvalgt.  

 

l. Fastsættelse af  tid og sted for næste 

års Generalforsamling  

Lørdag den 26. oktober 2019. Bestyrelsen beslutter 

stedet i det kommende år.  

 

m. Eventuelt  

Anette foreslog et medlemsarrangement, 

hvor slagter Niels Hørlyck fra Svendborg 

Slagtehus kan opskære to forskellige lam, så 

medlemmerne har mulighed for at se og 

diskutere den ”perfekte” slagtekroppen. En 

Såne med en god slagtekrop og en med en 

mindre god slagtekrop. Derefter frokost på 

restauranten Martha i Svendborg. Bestyrel-

sen arbejder videre med dette.  

Bente Larsen foreslog, at der ved et med-

lemsarrangement kommer et oplæg om 

index tal.  

Anette foreslog også, at vi i Såne Nyt går i 

dybden med forskellige medlemmer 1-2 

gange om året.  

Derefter var der en generel diskussion om: 

 Kg. pris på slagtelam 

 Transportmuligheder 

 Foreningen på sigt  

 Hvordan gør vi medlemmerne interes-

serede i foreningen  

 Hvilke kriterier ligger til grund for at 

vores medlemmer har valgt Sånefår  

Da der ikke var flere punkter til eventuelt, 

hævede dirigenten generalforsamlingen.  
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Det har været endnu et år med udfordringer 

for fåreavlerne. Sidste år var vi ved at regne 

væk og alt var mudret. I år har det været tør-

ken, som var udfordringen. Ingen græs på 

markerne, så mange har været nødt til at 

fodre ved siden af, og vinterfoder-

beholdningen er lav. Det er også mit ind-

tryk, at det har betydning for salget af  avls-

dyr. Mange skærer lidt ned i antal af  får pga 

fodermangel, og ingen udvider eller starter 

op i år. Så det giver mere pres på slagtelams-

afsætningen. Afsætning er altid et interes-

sant emne. Generelt kan man sige, at man 

skal lave det produkt ens købere vil have. 

Vil de have lam på 20 kg eller 30 kg? Vil de 

have lam med en bestemt kropsfacon, så må 

man avle efter det. Og det er en god ide at 

justere mængden af  får efter hvad man har 

aftagere til, så man ikke ender med at bræn-

de inde med mange lam eller må sælge dem 

til spotpris. 

I årets løb her der igen været såner repræ-

senteret på Det Fynske Dyrskue, Hjørring 

Dyrskue og Landsskuet. Tak til de avlere der 

stiller op og viser racen frem. Husk at for-

eningen betaler for 2 får pr avler pr dyrskue, 

og vi vil meget gerne repræsenteres flere 

steder. Hvis der sidder en avler som ikke har 

prøvet før, men har lyst, så tøv ikke med at 

ringe til bestyrelsen for hjælp og vejledning. 

Også tak til dem der tager dyr med til mar-

keder og andre arrangementer, det er en 

uvurderlig reklame for racen, og giver en 

masse god kontakt til potentielle nye såne 

ejere. 

Til sidste års generalforsamling fik vi de-

monstreret lineær kåring, hvilket resulterede 

i at 2 avlere i vinters fik kåret alle deres får 

som var over 2 gamle. Det er lærerigt, og 

man bliver trænet af  at se mere objektivt på 

ens dyr, så det kan godt anbefales. Der kan 

være en del kørselsudgift til dommerne, så 

hvis man kan gå sammen flere i lokalområ-

det på samme dag, er det en fordel. 

Jeg har i bladet skrevet om udfordringer 

med resultater på M3 blodprøver. Jeg vil 

igen opfordre til, at hvis man får en positiv 

prøve på sin rutine testning, da gå ej i panik, 

og gør endelig ikke noget overilet. Prøverne 

bliver testet igen med en anden metode. 

Kontakt meget gerne mig, så kan jeg vejlede 

jer 

Vi er i bestyrelsen løbet lidt tør for ideer til 

medlems-arrangementer, så vi vil meget ger-

ne have jeres input til hvad I kunne tænke 

jer. Og hvad er spændende nok, til at man 

vil køre flere timer for det. For vi er jo helt 

bogstaveligt en landsdækkende forening. 

Til slut vil jeg godt takke bestyrelsen for det 

gode samarbejde endnu et år, og særligt sige 

tak til Hans-Erik, som har valgt ikke at gen-

opstille. Hans-Erik har gjort en stor indsats 

for foreningen. Han har haft ansvaret for 

hjemmesiden, udsendelse af  nyhedsbreve og 

skrevet mange artikler til bladet. Vi håber vi 

stadig må trække på din viden. 

Formandens beretning      af  Mette Marie Lungholt 
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Avlsudvalgets beretning     af  Mette Marie Lungholt 

Avlsudvalget har holdt et møde i årets løb. 

Vi diskuterede erfaringerne fra prøve-

kåringen til sidste generalforsamling, og fik 

ændret lidt på nogle optimum, som viste sig 

at være uhensigtsmæssige. Vi fandt også ud 

af  at standardkåringen mangler en del mål 

på dyrene som vi synes er interessante, fx 

dybde, gjordmål, rygbredde og 3-delingen 

af  dyret. Vi snakkede om, om vi kunne bru-

ge det til noget. I forlængelse af  Axel 

Sømods ønske på generalforsamlingen for 

2 år siden, om at nogle såner kunne ophøjes 

til 100% for at øge puljen. 

Vi diskuterede at nogle medlemmer 

(primært jyske) havde problemer med at af-

sætte sånelam til slagtere. De ville ikke have 

dem fordi ryggen så ”forkert” ud. En da vi 

ikke ved hvad det er der er forkert, kom vi 

et ikke så meget nærmere. Vi bad i den for-

bindelse om nogle billede-eksempler, men 

er ikke kommet videre med det. 

Vi lavede et spørgeskema til medlemmerne 

for at få et indtryk af  besætningernes sam-

mensætning og størrelse. 

Hvis medlemmerne har ønsker til emner vi 

skal drøfte, er I velkomne til at kontakte os. 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: 

 

 

Mette Marie Lungholt: Formand/Såne nyt/avlsudvalg 

 

Anette Fjordvang: Næstformand 

 

Allan Christensen: Kasserer 

 

Vibeke Bille Rasmussen: Sekretær/Avlsudvalg 

 

Tine Attermann: Webmaster 

 

Hans Klindt: Suppleant 

Bestyrelsens konstituering     af  Mette Marie Lungholt 
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Mette Marie Lungholt 
Formand/Såne nyt/avlsudvalg 

Tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com 

 

Anette Fjordvang 
Næstformand 

Tlf. 21 67 17 81 e-mail:  anettefjordvang@gmail.com 

 

Allan Christensen   

Kasserer 

Tlf. 40 15 31 80 e-mail: acstavnsholt@gmail.com 

 

Vibeke Bille Rasmussen 

Sekretær/Avlsudvalg 

Tlf. 50 57 68 03 e-mail: vibekebille@gmail.com 

 

Tine Attermann 

Webmaster 

Tlf.  25 57 60 34 e-mail: attermann.tine@gmail.com 

 

Hans Klindt 
Suppleant 

Tlf. 22 96 21 53 e-mail: klindt.hans@gmail.com  

 

Mette Marie Lungholt  tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com 

Hans-Erik Jensen tlf. 50 46 31 02 e-mail: hejensen48@gmail.com 

Vibeke Bille Rasmussen tlf. 50 57 68 03 e-mail: vibekebille@gmail.com 

Suppleant Iben Dolriis tlf. 51 28 56  71 e-mail: ibendolriis@gmail.com 

Avlsudvalg 

Forsidebilledet  er taget af  Hans Klindt 

Hans Klindt har i år fået et renracet hvidt sånelam. Det hvide gen ligger stadig gemt i dyrene. 
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