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Lokallagene av ”Sau og Geit” i Midt-Gudbrandsdalen, Fåvang, Ringebu, 
Sør-Fron og Nord-Fron vil i 2016 arrangere NM i saueklipping og 

ullhåndtering i samband med Fårikålfestivalen i Ringebu 7. – 8 oktober. 
 

Dette arrangementet skal kåre NM-vinnere i ullhåndtering, saueklipping junior, mellomklasse, 
senior, NM-klasse og åpen internasjonal klasse. I tillegg vil vi ha en oppvarming fredag kveld 
med ”speed-klipping” med lokale helter og internasjonale størrelser som deltagere. Over 800 
sauer vil bli klippet i løpet av arrangementet. 

 
Arenaen vil være på parkeringsplassen øst for det 
gamle posthuset rett opp for Coop Mega i Ringebu. 
Her vil det bli reist et telt på 25x25 m, tilknyttet 
med teltplass for sponsorer på 3x21m og overbygd 
rom for inntransport av sau. Det vil bli gitt rikelig 
anledning for sponsorer å markere seg, på utsiden, i 
sponsorteltet, i det trykte programmet og ikke minst 
i selve teltet med storskjerm. Her har sponsorene 
muligheter med å vise seg og sine produkter i bilder 
og eventuelt med videoer.  
 
Arrangementet vil markere Oppland og Midt-
Gudbrandsdalen som en region med 
kulturmangfold. I sentrum nå er saueholdet i 
regionen med gode tradisjoner, med store 
kunnskaper,  med ulike saueraser, viktigheten av 
beitebruk, sauavl m/kåringer og utstillinger. I tillegg 
vil vi vise at vi lokalt faktisk har mange og dyktige 
yrkesutøvere i saueklippingfaget. 
 

Arrangementet vil foregå på en profesjonell måte der 4 deltager klipper samtidig, med 
skjermer over hver deltager som viser stoppeklokke og poengsummer. I bakgrunnen går 
klassifiserte dommere og noterer poeng. Den landskjente speakeren Bjørnar Bakken vil lede 
publikum gjennom arrangementet. Furseth AS og Nortura SA har sagt seg villige til å stå for 
inn- og uttransportering av sau. Ellers vil mange lokale medlemmer i lokallagene stå for en 
stor dugnadsjobb og Annis Pølsemakeri AS vil sørge for mat og drikke. Fårikålfestivalen i 
Ringebu har blitt en tradisjon, og dette vil garantere publikumsoppslutning. NM-komiteen har 
som mål at dette blir tidenes NM! 
 
Komiteen har allerede hatt 6 styremøter, og har etterhvert kommet frem til et budsjett med 
ramme på kr. 425.000,-, noe som mange sponsorer er i ferd med hjelpe oss med! 
 
Mvh Arrangementskomitéen 
Øyvind Myhrsveen, Knut Evensen, Per Nyhus, Jan Erik Brenden,  
Anne Kari Veikleenget og Pål Kjorstad. 


