
RYABLADET
MEDLEMSTIDNING FÖR RYAKLUBBEN

NUMMER 1    2016



 God Jul och Gott Nytt År
Så var det dags för Ryabladet nr 4 2014. 

Över vårt avlånga land med varierande väderlek får vi säkert uppleva

 både vit och grön jul. Vilket det än blir önskar jag alla en skön helg

och så hörs vi 2015. Lev väl både två och fyrbenta.

Birgitta

Medlemsinloggning

Inloggning: ryaklubben

Lösenord:   finafår

Medlemsavgift för 2015

   Huvudmedlem betalar 300 kr

    extra familjemedlem med samma adress betalar 50 kr

   stödjande medlem betalar 100 kr och där skall även tidning  ingå.

   I detta nummer:

Ordförande har ordet

Ryaklubbens rollup

Studiebesök på Eriksbergs Museeum

Mönstringskurs

Bäärta

Vägningstips

Stopptid för det ni vill ha med till nästa tidning  1 Mars 2015

Sänt detta till: webmaster@ryaklubben.se  

Birgitta Söderlind Hörberg 

Adress till vår hemsida: www.ryaklubben.se 

Skön Vår
Så var det dags för Ryabladet nr 1 2016 

 Den som behöver foldrar kan höra av sej till regionombuden.

Birgitta

 Medlemsinloggning

Inloggning: ryaklubben

Lösenord:   finafår

I detta nummer:

  

   Ordförande har ordet

Årsmöte 2016

Fårfesten i Kil

Sammanställning av Ryaklubbens ullbedömning

15 februari 2016 Branden

Material till nästa Ryablad senast 20160610

Sänt detta till: webmaster@ryaklubben.se  

Birgitta Söderlind Hörberg 

Holmahult Östergård 34 

36293 Tingsryd 

Tel. 070 528 64 82

Adress till vår hemsida: www.ryaklubben.se 

Hej igen Ryavänner!
Nu i påsktider gissar jag att de flesta av er är upptagna med årets 
höjdpunkt - lamningen! En härlig men uttröttande period.

Nu ser vi fram mot en ny period inom ramen för det nya 
Landsbygdsprogrammet. Besked om vår ansökan kommer under våren.
Antalet registrerade Ryafår börjar närma sej den "rödlistade" gränsen. Vårt
mål är att kunna betala anslutningen till Elitlamms 
härstamningsregistrering för besättningar som har färre djur än 1 djurenhet
och alltså inte kan söka "Djurvälfärdsersättningen". Jag hoppas alla som 
kommer i kontakt med Rya-ägare som inte har sina får registrerade, att 
informera om detta. Det är ju så viktigt att avelsbasen breddas. 
Oregistrerade Ryor "finns ju inte".

Information om Rya-mönstrare inom klubben, kommer att finnas på 
hemsidan. Det går ju också att kontakta Länsstyrelsen. Med detta vill jag 
önska att vi får många nya vackra Ryor i år. Det behöver vi!
Annika

Årsmöte 10 - 11/9 2016 
Välkommen till Norra Ångermanland
Ankomst kan ske from fredag em/kväll 9/9
Lördag:
  9.30 Årsmöte på Godsta gård / konferenssalen
Studiebesök: Gideåbruk-Jämtlandsfåre
BasjkirhästarnaGideåget, Djuptjärn - prisbelönt getost
Middag på kvällen - Godsta gård
Söndag: Boka morgonritt med Basjkirhästarna minst 3 pers.!!
Studiebesök: Damastväveriet, Jonersgården.
Picknick-lunch vid Flärkeforsen.
13.00 Hemfärd
Bo på Lantgård: 
Godsta gård 
Gideå BasjkirHästar – Mållegården 
Jonersgården 
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Fårfesten i Kil 2016

Tre dagars fartfyllda timmar 
är över, vill tacka Yvonne 
Nystöm och Carin Tidén för 
fantastiska dagar tillsammans 
på FÅRverkeriets fest. 
Vi skojade om att hoppas vi 
får prata så vi blir hesa och 
nog var min röst raspig när 
jag kom hem. Det måste ha 
varit rekord med besökare 
detta år med tanke på hur 
vi har berättat och berättat 
om vad ett ryafår är för får. 
Många
intresserade besökare vid 
vår monter och även nya och 
gamla rya medlemmar kom 
förbi oss. Att ha kontaktnät 
med andra utställare är också
en del i att visa att ryafåret 
finns. Tack till alla besökare. 
Samtidigt togs tillfället i akt att dela ut foldern om vårt får till Folkhög-
skolor som har väv-, stick- och andra textila kurser något som uppskat-
tades av elever och lärare. Hoppas Hemslöjdstidningen gör slag i saken 
och skriver om 
vad mönstring av lamm är för något. Det allmänna intresset för får 
och vad ullen kan användas till har nog bara börjat. Kan även vi vara 
med och förmedla vad ullkvalitet är, kommer nog avsättningen för 
ryaullen att stiga.
Visa hur ullen ser ut och dess användnings område blir en Aha- upp-
levelse för många. Har ni möjlighet att åka så gör det för utbudet med 
kurser, workshops och föreläsningar kan säkert passa alla. Vill man 
vara med i ”ryamontern” är du välkommen, finns hjärterum finns det 
stjärterum heter det ju. Nu är det bara att ladda med idéer och fantastis-
ka ullvaror för nästa års fest. Gå gärna in på Fårfesteni Kil: s hemsida 
och läs om allt som hände.
Vi ses! Carina Wenngren

Foto: Carin Tidén
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SAMMANSTÄLLNING AV RYAKLUBBENS 
ULLBEDÖMNING 20015
Utförd av Sonja Thyen, ullbedömare

Totalt har 298 djur ullbedömts. 
Därav:  218 vita, 48 svarta, 25 bruna, 3 vit-bruna, 2 grå, 2 svart-vita

EJ RASTYPISKA DJUR

Vita: 4 djur samt 4 djur med frågetecken
Svarta: 1 djur
Svart-vita: 1 djur

MELERAD ULL

Vita: 1 kryss 19 djur, 2 kryss 5 djur, 3 kryss 1 djur
Svarta: 1 kryss 7 djur, 2 kryss 9 djur, 3 kryss 20 djur
Bruna: 1 kryss 9 djur, 2 kryss 8 djur, 3 kryss 4 djur
Vit-bruna: 2 kryss 1 djur
Grå: 3 kryss 2 djur
Svart-vita: 2 kryss 2 djur

MÄRGANLAG I KGBH (korta grova bottenhår)

Vita: 1 kryss 55 djur,  2 kryss 39 djur, 3 kryss 11 djur
Svarta: 0
Bruna: 2 kryss 2 djur
Vit-bruna: 1 kryss 1 djur, 2 kryss 1 djur
Grå: 0
Svart-vita: 1 kryss 1 djur

MÄRGANLAG I TÄCKHÅR

Vita:1 kryss 27 djur, 2 kryss 12 djur, 3 kryss 2 djur
Svarta: 1 kryss 3 djur
Bruna: 1 kryss 1 djur, 2 kryss 1 djur
Vit-bruna:0
Grå: 0
Svart-vita:1 kryss 1 djur

MÄRG I KGBH (korta grova bottenhår)

Vita: 1 kryss 24 djur, 2 kryss 13 djur, 3 kryss 14 djur
Svarta: 1 kryss 1 djur
Bruna: 1 kryss 4 djur
Vit-bruna:1 kryss 1 djur, 3 kryss 1 djur
Grå:  2 kryss 1 djur
Svart-vita: 2 kryss 1 djur

MÄRG I TÄCKHÅR

Vita: 1 kryss 20 djur, 2 kryss 18 djur, 3 kryss 11 djur
Svarta:0
Bruna: 1 kryss 1 djur, 2 kryss 2 djur, 3 kryss 1 djur
Vit-bruna: 3 kryss 1 djur
Grå: 2 kryss 2 djur
Svart-vita: 2 kryss 1 djur

GOBELÄNG
Svarta: 1 kryss 1 djur

GROV ULL   Inga kryss

FEL SAMMANSATT ULL   Inga kryss

SKÖR ULL

Vita: 1 kryss 18 djur, 2 kryss 7 djur, 3 kryss 2 djur
Svarta: 1 kryss 1 djur, 2 kryss 1 djur
Bruna: 1 kryss 1 djur

GENOMSYDD LOCK

Vita: ett frågetecken

DÖDHÅR

Vita: 1 kryss 2 djur. 2 kryss 1 djur
Svarta: 1 kryss 7 djur
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15 februari  2016
 Ladugårdsbranden i Holmahult 16 djur innebrända.

Denna morgon finns för alltid etsat i vårt minne. 
Vår hund försöker uppmärksamma oss på att något inte är som det ska, det
händer att våran katt retas med henne så det var väl inget mer än det trodde
vi. Hunden Flisa fortsätter att puffa på Björn och han vaknar upp med ett 
ryck och jag vaknar av att hans ord ”helvete lagårn brinner” larma 
räddningtjänsten. (Björn har efteråt berättat att han trodde det var långt 
fram på dagen och att det var solen som lyste så rött genom gardinen i 
sovrumsfönstret.) Ladugården var redan helt övertänd när vi fick se det.
Larmsamtalet kom till SOS 06.00 och 06.02 fick räddningstjänsten larmet, 
06.18 var räddningstjänsten på plats och då har vi 7 kilometer till närmaste
station som inte har bemanning på plats. Att jag har dessa uppgifter så 
noga var att jag bad räddningstjänsten om de i efterhand för att få en 
uppfattning om tidsrymden som i de läget kändes väldigt lång men som jag
i efterhand förstår är väldigt kort.  De jobb och det bemötande som vi i 
familjen fick från räddningstjänst, grannar, el och vvsfirmor  i denna 
situation är helt fantastiskt. Vi blev utan el och vatten eftersom detta var 
kopplat via ladugården.

Hur det gått för våra får som vi hade i denna byggnad visste vi inte.
Klockan sex på morgonen är det inte ljust den 15 februari. När det började 
ljusna kunde vi gå förbi den brinnande ladugården och då mötte jag en av 
räddningtjänsten killar som sa att du har en grupp djur som står längst bort 
vid fårstängslet. En sån lättnad att de som kunde gå ut hade gjort det. Jag 
har ju hört att djur som man försöker rädda ur brinnande byggnader 
springer in igen men klokt nog gjorde de inte det. 
Vi hade en grupp tackor som kunde gå ut och in, sen fanns det en grupp 
med bagglamm och avelsbaggarna totalt 16 st de hade inte möjlighet att gå
ut så dessa blev innebrända.
Sanering av den nerbrunna ladugården kunde komma igång snabbt 
eftersom polisen inte ansåg sig behöva spärra av för någon teknisk 
utredning om brandorsaken. 

Nu snart två månader efter branden försöker vi fundera på hur vi ska gå 
vidare, fåren behöver tak över huvudet (utöver det tillfälliga som de har 
nu.) Vi behöver något att ställa in grejor i. Det vi upptäcker är att det var 

mycket som fanns i ladugården och logen, det känns som det mesta saknas.
Vi upptäcker fortfarande sånt som vi behöver som saknas och det kommer 
säkert att vara så länge framöver. Vi försöker raljera om att vi ska gå till 
ladugården och hämta saker eller att vi hade ”välbrunnen ”gödsel på mer 
än ett sätt
Oron över att fåren skulle vara skärrade och rädda efter det de varit med 
om var obefogad,  de blir ju extra om pysslade och har koll på oss när vi 
kommer ut. Så tacksamheten över att det finns en grupp får kvar är stor, 
annars hade det avelsmaterial vi jobbat med sedan 1979 varit borta för 
alltid.
Hälsningar från
Birgitta och Björn Hörberg och några av överlevarna

Foto: Birgitta Hörberg 
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Kontaktperson färgade ryafår 

 Mona Stenberg 

                        Vägsele 201 92193 Lycksele

                        Tel. 0950-24042,  073 0706472

                        

       Regionombud 

       Syd Götaland Birgitta Alexandersson 

Bråten Hasslebacken 216, 472 93 Svanesund 

Tel. 0304-44140, 070-8510312 

e-post bia.hassle@telia.com

                      Mellan Svealand Göran Lundström

                      Blecket Bergsvägen 29 Rättvik

                      Tel. 070-5936613

                      e-post goran.lundstrom@yahoo.se

                            

                      Södra Norrland  Eleonor Gidlund

                     Jon Ersgården Flärke 339, 89693 Gideå

                            Tel. 0663-50002, 070 6471355

                     e-post eleonor@jonersgården.se

                   

 Norra Norrland Carina Oskarsson

                       Korssele 10  91791 Dorotea

                      070-2608961, 076-1285786           

                       korsselegarden@gmail.com

 

 Livdjursförmedlare:   Kontakta ordföranden

Sammankallande i valberedningen:   Eleonor Gidlund

                        Ordförande  Annika Wahreus
Anfastorp Vilse-Kleva  52194 Falköping

Tel. 0515-725244, 070-4564935 

e-post annika.wahreus@spray.se

                           V ordförande Ulrika Östh

                           Dalen, Möcklehult 145, 598 94 Vimmerby

                      Tel. 0492-61029, 070-6481095

                     e-post ulrika.osth@hem.utfors.se

Sekreterare Carina Wenngren

Läby Österby 75592 Uppsala

Tel. 018-462726, 070-5236192

e-post sticarwen@telia.com

     

Sekreterare suppleant Birgitta Karlsson

      Havträsk 102 96198 Boden

      Tel.0928-23010, 073-0799926  

Kassör Christer Oskarsson 

Korssele 10 91791 Dorotea

0942-10531, 070-2608961,076-1285786

e-post korsselegarden@gmail.com

Kassör suppleant Kent Alexandersson

Bråten Hasslebacken 216, 472 93 Svanesund

 Tel.070-600 84 10 

e-post kent.0304.44140@telia.com

A  djungerade styrelseledamöter

Ullbedömare Sonja Thyen

69492 Hallsberg

Tel. och fax 0582-43082, 070-3162924 
e-post ullverkstan@telia.com
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