KASJMIRNYTT NR.2 2017
Nytt fra styret til alle medlemmer i Norsk Kasjmirlag.

Årets årsmøtesamling ble gjennomført på Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet.
Den store nyheten denne gang er at det nå er etablert et mottaksledd for den
norske kasjmirulla! Det vil dermed bli mulig å få betalt for ulla man kjemmer av
sine geiter, og om man ønsker det, kan man få kjøpt garn tilbake når ulla er
ferdig spunnet. Det er ildsjelene Åse Bratland og Per Magne Eikenes som har
tatt initiativet og fått til dette, i samarbeid med Bjørg Minnesjord Solheim,
innehaver av Telespinn. Du kan lese mer om dette på hjemmesida til Norsk
Kasjmirlag; kasjmirlaget.no.
Nå trengs det ull! Masse ull, så ta fram kammen og kjem geitene dine etter beste
evne! Kam fås kjøpt hos AS Nessemaskin.
Det er gjerne i disse dager at bunnulla løsner på kasjmirgeitene. Februar – mars
måned. Det er viktig og ikke vente for lenge, for da kommer det med store
mengder med stive dekkhår samtidig, og dette forringer kvaliteten. Mest mulig
myk bunnull og minst mulig stive dekkhår gir beste kvalitet med minst svinn til
ferdig garn. Det er ikke så lett og SE på geita det ideelle tidspunktet for
kjemming – du bør kjenne etter med et par drag med kammen langs ryggen om
tida er inne. Når det henger ulltjafser både her og der på fjøsinnredning, geiter
eller busker og kratt, så er du allerede litt sent ute! Ι Det kan variere fra geit til
geit i en besetning når det gjelder tidspunkt for røytingen. Det er ikke «skadelig»
for geitene om man lar være å kjemme de, men det er jo for galt å sløse bort et
av verdens flotteste fiber! Av kasjmirulla får vi et eksklusivt garn i høy
prisklasse, men vi vet at det er marked for det.
Når du kjemmer geitene, ta vare på ulla i papirposer og ikke i plastposer. Sorter
ulla etter fargen på geita. Mørke geiter kan godt gi tilsynelatende hvit ull, men

det er viktig at denne ulla sorteres som farget. Det vil bli spunnet garn av hvit ull
og av farget ull hver for seg.
Lykke til med kjemmingen i din geitebesetning! Det vil bli lagt ut beskrivelse
på hjemmesida om hvordan man kjemmer geitene.

Nytt styre i kasjmirlaget.
Etter årsmøtet 5/2-17 har styret i Norsk Kasjmirlag følgende medlemmer:
Anita Stølan (leder)

Tynset, Hedmark

Jorunn Havsgård (nestleder)

Sogndal, Sogn og Fjordane

Ellen-Marie Hansen (sekretær)

Os i Østerdalen, Hedmark

Vidar Morken (kasserer)

Manger, Hordaland

Anders Strand (styremedlem)

Trondheim, Sør-Trøndelag

Varamedlemmer:
Terje Kleiven (1.vara)

Skjold, Rogaland

Tor Granerud (2.vara)

Tvedestrand, Aust-Agder

For nærmere kontaktinfo, se kasjmirlagets hjemmeside.

Populært med kjekjøtt
Etter programserien «FBI redder høna» på NRK har interessen for kjekjøtt skutt
i været. For oss som produserer kjekjøtt fra ammegeiter er det selvsagt bare å
hive seg med på ferden! Fortell verden at du også kan tilby kjekjøtt – kanskje
ikke akkurat nå, men til høsten har du supert kjekjøtt som du kan ta opp
bestilling på allerede nå!
Vi i styret skal gjøre det vi kan for å markedsføre Norsk Kasjmirgeit med alle
dens fortreffelige sider.
Vi vil jobbe med å holde dere oppdatert pr. e-post, på facebooksida kasjmir og
på kasjmirlaget sin hjemmeside; kasjmirlaget.no

Flere av medlemmene har også egne hjemmesider med gode tips om hold av
kasjmirgeiter som det kan være lurt å ta en titt på. På kasjmirlaget.no finner du
noen linker til disse.
Har du ideer eller spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt med noen av oss i
styret.

Vi ønsker alle kasjmirbønder en god sesong 2017! Hilsen styret.

