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Formandens klumme
Til dette års generalforsamling har vi valgt
at det faglige arrangement er en introduktion til lineær kåring af sånefår. Der har
ikke været tradition for kåring hos såneavlere, men vi håber på denne måde at gøre
medlemmerne opmærksomme på denne
mulighed. Og få en debat om det er noget
vi skal arbejde videre med.
I bestyrelsen har vi hen over det sidste halve år diskuteret forskellige problemstillinger.
Det ene er kontingent-niveauet. Er vi på
det rette niveau, eller er det for højt? Det
sidste foranlediget af at nogle af de sidste
års gratister har valgt ikke at fortsætte
medlemsskabet, bla. med den begrundelse
at det var for dyrt. Vi har kigget en del på
hvad kontingentet for de andre race-

af Mette Marie Lungholt

foreninger ligger på. Og i sidste ende ende
har vi besluttet at bibeholde det nuværende niveau, men arbejde for at det i hvert
fald ikke stiger lige foreløbig.
Et andet emne vi har diskuteret er den ændring i delindeks der blev indført for nogle
år siden. Vi havde fået en henvendelse fra
et medlem, som mente at den nuværende
vægtning ikke tilgodeser de gode dyr korrekt. Vi blev i bestyrelsen enige om at det
er for tidligt at vurdere effekten af ændringerne, og at det altid vil være en statistisk
beregning, så enkeltdyr kan skuffe i forhold til deres indeks.
Med håb om et godt efterår (nu vi ikke rigtig fik sommer) og en god ilæmning til jer
alle.
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Royal Highland Show

af Hans-Erik Jensen

Årets ”fårerejse” gik i år til The Royal Highland Show i Edinburgh. Showet ligger meget
centralt, I gåafstand fra lufthavnen og ca. 20
min. kørsel fra Edinbourgh centrum.
Det er det største dyrskue jeg har besøgt, der
skulle være udstillet ca. 6000 dyr. Der var så
meget at se på, at vi måtte bruge to hele dage,
for at få det meste med.
Det første der springer i øjnene er den flotte
måde avlerne viser deres får i boksene, næsten alle har store bannere bag dyrene, hvor
de reklamerer for deres besætning.

Border Leicester – Vædder

Der er en enkelt race mere, som faldt i øjnene, nemlig Lleyn, som for øvrigt findes i Danmark hos Uffe Worm på Svanholm. LLyen
minder på flere områder om en hvid Såne.
Måske er der blod fornyelse at hente i denne
race, hvis vi lærte den lidt bedre at kende.
Ifølge racens egne oplysninger har Lleyn et
lavt foderforbrug, 1,8 til 2,0 lam pr læmning,
læmmer uden hjælp og har lang holdbarhed.
Alt sammen egenskaber vi kender fra Sånen.

Blue faced Leicester
Man bliver også overrasket over de mange
racer der er udstillet. Nogle med et noget eksotisk udseende f.eks. Border Leicester, som
vist her.
Lleyn – 1 års får
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Der blev gjort meget ud af ungdommen på
skuet. Der var en børnekonkurrence, hvor
barnet fremviste et får og skulle også fortælle lidt om det, samt svare på spørgsmål fra
dommeren. En lille pige på 5-6 år fortalte, at
hendes får var fire måneder gammel og havde fået lam to gange. Dommeren var temmelig skeptisk over for disse oplysninger.
For de lidt ældre børn og unge mennesker
var der en konkurrence om at klargøre et får
til udstilling. De fik udleveret et får, et klippebord, en håndsaks og en børste og så havde de to timer til at gøre den så flot som muligt. Det lykkedes i den grad for de unge
mennesker, at fremhæve lammets fortrin og
skjule små mangler gennem klipningen.
Konkurrencen var afslutningen på et kursus
de unge havde gennemgået.

Koncentreret ung udstiller.

På ethvert britisk dyrskue er der også en
klippekonkurrence. Klipning er en del af uddannelsen til fårehyrde.
Til denne konkurrence blev der brugt ca.
700 får pr. dag. De blev leveret i vogne, hvor
dyrene stod på fire dæk ca. 350 dyr pr læs.

Klargøring til udstilling
Aflæsning af får til klipning
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mange af de store detailkæder, Aldi, Coop,
Marks & Spencer, Sainsbury m.fl. havde
store telte, hvor man markedsførte især lokalt producerede varer. De havde indkaldt
producenter til at præsentere produkterne
og uddele smagsprøver. Det kunne være
spændende at se nogle af vore store detailkæder præsentere får og lammekød på Roskilde Dyrskue og på Landsskuet.
Klippe konkurrencen i fuld gang

Fra fåreavlens side gøres et stort arbejde
for at demonstrere udskæring og tilberedning af lam. Slagtere og kokke arbejdede på
skift, så der hele dagen var en demonstration i gang under stor bevågenhed fra publikum. Man mærker tydeligt, der er tradition
for at spise får og lam i UK. Der var selvfølgelig også smagsprøver, og selv om kødet var vel tilberedt synes jeg at smagen i
kødet kunne være bedre. Måske vi, som
spiser Såne, er for godt vant.

Nu vi er ved fødevarerne, vil jeg også nævne den store Food Hall, hvor jeg anslår der
var ca. 200 salgsboder med alt fra marmelader til mousserende mjød – det sidste var
en speciel oplevelse, som jeg ikke ønsker at
gentage.
Der blev også tid til at lege turist i Edinbourgh. En skøn by med flotte handelsgader, men meget lagt an på turister. Byen er
domineret af Edinbourgh Castle, som knejser på en klippe over byen. Der er mange
monumenter i byen, som hylder historiens
helte. I det hele taget fylder historie og lokal patriotisme meget.

Kokkene i arbejde

En anden ting, som faldt i øjnene var, at

Flere steder i byen er der små markeder,
hvor oplandets producenter kan komme
ind for en dag og sælge deres ferske varer.
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Får i en gårdbørnehaven
Hen over sommerferien har vores lam vokset sig store og dejlige. Karoline er en meget rolig gimmer, som børnene godt kan
klø og klappe. Det kan de også med Olaf,
men han er jo en lille vædder og det får især
voksne at mærke, når han lige skal tjekke,
hvem der er stærkest. Det har givet ham et
par rulleture om på ryggen, når vi har markeret, at det er os, der bestemmer. Så nu
holder han lidt mere afstand. Vi har valgt at
sætte Olaf til salg og beholde Karoline. Det
vil give os lidt for mange lam næste år i forhold til vores græsareal, men på sigt vil vi
gerne udskifte Hyacinth med Karoline. Ka-

af Dan Fjordvang og Zenia Fabiansson

roline skal bare lige vise, at hun kan få lam
først.
Vi har inddelt vores græsareal i fire folde,
den ene fold er desværre udstyret med en
drillelåge. Børnene har svært ved at lukke
lågen, til gengæld har fårene let ved at åbne
den. Så det har en del gange været meget
tydeligt, at nogen har været inde ved dyrene
og haft svært ved at lukke lågen bagefter. Så
bliver morgenpædagogen mødt ved indgangen af fire glade får, som har brugt hele aftenen og natten på at hygge sig på legepladsen. På disse særlige morgener har morgenåbneren sammen med de mest morgenfri-
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ske børn, startet dagen med at sætte fårene
tilbage på fold. Det er heldigvis ikke så
svært, da fårene på det tidspunkt er mætte
og klar til at tage en slapper og tygge drøv.
Det er faktisk meget hyggeligt at have fårene til at gå frit rundt på legepladsen, men
de små sorte efterladenskaber er ikke velsete af alle. Problemet med fårekuglerne på
legepladsen er, at børnene træder, kravler
og sidder i dem, og derefter fordeler dem
overalt indendøre. Så vi indsamler så mange kugler som muligt på legepladsen. En
pædagog fandt på en helt ny leg: ”hømhøm
-jagten”. Legen går ud på, at alle børn og
voksne blive iført engangshandsker og så
går den vilde jagt med at få indsamlet flest

Side 7

hømhøm-bomber. Det har vendt alt bøvlet
med fårekuglerne til noget sjovt og festligt,
da børnene så får lov til at lede efter bomber! Selvom drillelågen har givet mange sjove oplevelser, har vi nu sikret lågen med et
stykke snor og et råbåndsknob. På facebook har vi vist en video af vores morgenfriske får på legepladsen.
Fårene er altid en aktiv del af vores hverdag på legepladsen. Fårene mener helt bestemt, at de er en del af flokken, når de hører kendte stemmer, svarer de med klare og
selvsikre brøl. Lidt sjovt, at vi sådan er en
samlet flok i deres optik.
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Indbydelse til ordinær generalforsamling

af Mette Marie Lungholt

Generalforsamlingen afholdes søndag den 8. oktober 2017 hos Anette og Dan Fjordvang,
Hasmarkmosen 34, 5450 Otterup. Vi mødes kl. 10, hvor Henning Pedersen vil fortælle om
lineær kåring og Anette stiller får til rådighed, så vi kan se, hvordan kåringen foretages i
praksis. Henning er en meget kompetent dommer, som bl.a. har dømt på Landsskuet i mange år. Han har stor erfaring i at vurdere får på tværs af de forskellige racer. Vi har valgt at få
demonstreret lineær kåring bl.a. for at I som medlemmer kan få hjælp og guidning i hvordan
man vurderer dyrenes eksteriør kvaliteter.
Kl. 13 er der frokost og selve generalforsamlingen starter kl. 14 med følgende dagsorden:
a.

Valg af dirigent

b.

Formandens og avlsudvalgets beretning

c.

Regnskab

d.

Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at formuleringen i vedtægternes paragraf 4, stk 7 om indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling ændres fra ”indkaldes ved brev” til ”indkaldes
skriftligt”.

e.

Budget, herunder kontingent for kommende regnskabsår

f.

Valg af formand på lige år (udgår)

g.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anette Fjordvang og Vibeke Bille Rasmussen. Begge modtager genvalg

h.

Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Karen Nyholt, der gerne stiller sit mandat
til rådighed

i.

Valg af revisor. På valg er Anders Pettersson, der modtager genvalg

j.

Valg af revisorsuppleant. På valg er Hanne Pettersson, der modtager genvalg

k.

Valg af medlem til avlsudvalget for 2 år. På valg er Mette Marie Lungholt, der modtager genvalg

l.

Fastlæggelse af tid og sted for næste års generalforsamling

m.

Eventuelt

Tilmelding af hensyn til frokosten til Mette Marie Lungholt (spjaette@gmail.com ) senest
den 1. oktober.
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Regnskab og budget
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Egeskov slot og hæmonchus
Her kommer en lille træls historie om,
hvordan man ikke skal gøre.
På Fyn gælder det, at alle skoler og andre
institutioner i maj måned har gratis adgang
til Egeskov slot. Det er en glimrende ordning, stedet rummer mængder af gode oplevelser for store og små, og vi glæder os
hvert år til en dejlig dag. Også i år, hvor jeg
glad drog afsted med 12 indskolingsbørn og
tre voksne. Som altid skulle dagen sluttes af
hjemme hos mig, så alle kunne beundre fårene, jeg igennem foråret har pralet med.
Jeg har for vane overfor ungerne, at fortælle, at nu har 121 fået to lam og de er bare så
søde etc., så stemningen var helt i top, da vi
rullede ind på gårdspladsen og alle kunne
myldre ud for at beundre mine dyr. Fårene
lå under vores kæmpe store ahorntræ, som
de gør, når de holder siesta og jeg lod alle
unger liste hen, så vi ikke skræmte dyrene
op, og så alle kunne se. Men ak og ve, der lå
125 og var noget så inderligt død. Sådan
noget sker jo aldrig, men jo, det skete og så
foran næsen på 12 unger og deres voksne.
Æv, æv og atter æv. Heldigvis havde jeg også fået kyllinger og der var chokoladekage,
så opmærksomheden kunne flyttes, men …
tja æv igen.
Vi havde snakket om at 125 var hævet på
halsen, men så skete der lige noget andet og
4 dage gik og hun spiste og opførte sig jo
også fint nok. Men ingen tvivl, 125 døde af
hæmonchus, og havde vi passet vores job
og givet hende en ormekur, var det ikke

af Karen Nyholt
sket. Det ved jeg nu, er fåret begyndt at hæve på halsen, så er det akut, og der er ingen
tid at spilde.

Historien var dog ikke slut endnu, for tilbage var 125`s vædderlam, som var 7 uger
gammel. Jeg var meget i tvivl. Er det flaske,
tilskudsfoder eller ingenting? Han var stor
og fin, men kunne det fortsætte? Vores lam
gider ikke gå i lammebar, medmindre vi har
ladet dem være inde længe, hvor der har været adgang til lammebar. Det har de ikke
lært i år. Sutteflaske er heller ikke nemt at
lære. Han skal fanges eller lukkes for sig
selv til det er lært og begge dele er bøvlet
og tager tid. Jeg besluttede at vente lidt,
men tvivlen nagede og måske gik han også
og brægede lidt rigeligt, men måske var det
ikke ham, måske, måske… Nå, vi har jo får,
fordi det skal være fornøjeligt og ikke for at
gå og se på dyr, vi ikke synes har det, som
de skal have det, så jeg drog til staden og fik
købt mælkepulver. Så begyndte træningen.
Alle får jages ind, der kigges længe indtil
136 findes og jeg forsøger at give ham sutteflaske. Han var i hvert fald ikke afkræftet,
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så første forsøg lykkedes ikke. Næste dag
alle får ind igen og nyt forsøg. Jeg havde nu
fået skiftet sutten fra den røde til den lækre
gule på billedet. Et godt råd til andre: drop
de stive røde sutter. De er meget svære at
bruge, synes både jeg og mine får. Nu er der
så gået en uge, hvor alle får er blevet lukket
ind hver aften og 136 er blevet fundet,
hvorefter jeg har givet ham sutteflaske og
nu har han lært det, men!!! Til morgen lige
inden afgang til arbejde kunne jeg lige stikke
en flaske ind til herren. Han kommer løbende, sutter, alt er idyl og fungerer som det
skal, bortset fra at da han er færdig med sin
flaske, vender han sig om og patter glad og
fro sin moster, som går med et lam og som
gerne lader nevøen få en tår med. Så ja, jeg
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tror han overlever, blot bliver han nok lidt
større end de andre!

Godt nok ikke et decideret fårerelateret motiv, men fantastisk
godt fanget af Hans-Erik Jensen.
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Lumby Møllemarked
Endnu en gang blev sånerne vist frem til
møllemarked, denne gang sammen med et
par wensleydales. Sånernes rolige gemyt
gjorde dem til et populært indslag mellem
kramboder, folkedansere, spillemandsmusik,
veteranbiler og traktorer samt masser af
mennesker. Et par gange i løbet af dagen
blev der klippet et får og som altid samlede
det en del interesserede.

af Anette Fjordvang
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Tøjbestilling

af Anette Fjordvang

Det er muligt at bestille tøj med såne-foreningens logo. Logoet er i 2 størrelser, det store er
ca. 20 cm i diameter og det lille er ca. 10 cm i diameter. Det koster 50 kr. at få et logo på
tøjet uanset størrelsen på logoet. Trykket er i grønt, det egner sig ikke til fleece, teddybear,
frotté og lignende materialer.

Du kan også vælge at få trykt navn eller andet f. eks på brystet (se billederne). I så fald skal
du betale for at få trykt et transfer-ark, hvorpå der er ca. 10 tryk og disse tryk skal man betale ved første bestilling, hvorefter de ubrugte tryk kan bruges senere. Et transferark koster
50 kr. og det koster 20 kr. pr påstrygning. Der vælges tøj efter ID Identity kataloget 2015,
det kan findes på nettet her:
http://doc.id.dk/DK/Hovedkatalog/
Slå op i kataloget, find det tøj, som du ønsker at få og skriv en mail til
anettefjordvang@gmail.com
Jeg bestiller tøj løbende når der er nok bestillinger. Derefter sender jeg tøjet sammen med
en regning. Husk at skrive:
•

Varenummer

•

Tøj (type)

•

Farve

•

Størrelse

•

Om du ønsker det store eller det lille logo og hvor det skal være

•

Om du ønsker navn f.eks på brystet

Her er et eksempel på en bestilling: (Bemærk ekstraprisen for at få lavet et transferark i første bestilling)

Varenummer

Tøj

Farve

Størrelse

Pris

Logo

Pris

Navn

Pris

I alt

0510

T-shirt

sort

XXL

40 kr.

Stort
på ryg

50 kr.

Fjordvang Får

50 kr.+
20 kr.

160 kr.

0859

Softshell
jakke

sort

XL

300 kr.

Stort på
ryg

50 kr.

Fjordvang Får

20 kr.

370 kr.

0609

Hættetrøje

sort

XL

150 kr.

Lille på
venstre

50 kr.

200 kr.

Sån en yt

Side 15

Herunder ses eksempler på forskelligt tøj med tryk.

Øverst til venstre ses det store logo trykt på ryggen af en softshell jakken. Jakkens front ses
øverst til højre.
Nederst ses eksempler på 2 forskellige t-shirts.
Alle disse eksempler har som det ses udover logo’et også påtrykt navn på forsiden.

Hvis I har spørgsmål vedr. bestilling, er I velkomne til at kontakte mig, og der vil også til generalforsamlingen være eksempler på tøj som man kan se og prøve.
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Bestyrelsen
Mette Marie Lungholt
Formand/Såne nyt/avlsudvalg
Tlf. 22 42 63 52 e-mail: spjaette@gmail.com

Anette Fjordvang
Næstformand/Sekretær
Tlf. 21 67 17 81 e-mail: anettefjordvang@gmail.com
Allan Christensen
Kasserer
Tlf. 40 15 31 80 e-mail: acstavnsholt@gmail.com
Hans-Erik Jensen
Webmaster/avlsudvalg
Tlf. 50 46 31 02 e-mail: hejensen48@gmail.com
Vibeke Bille Rasmussen
Avlsudvalg
Tlf. 50 57 68 03 e-mail: vibekebille@gmail.com
Karen Nyholt
Suppleant
Tlf. 62 27 25 19 e-mail: karen@nyholt.dk

Avlsudvalg
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
Forsidebilledet er taget af Hans-Erik Jensen

