
 

 

 



Velkommen til NM i saueklipping og ullhåndtering i 
Ringebu 2016  

Fåvang-, Ringebu-, Sør-Fron- og Nord-Fron Sau og Geit er 
arrangør av årets NM som avvikles i forbindelse med 
Fårikålfestivalen i Ringebu 7.- 8.oktober. Arrangementet foregår 
i Ringebu sentrum, der også Fårikålfestivalen foregår, i oppsatt 
telt. Det hele starter fredag kveld 7.oktober kl. 20:30 med 
“speedklipping”, og fortsetter med vanlige klasser lørdag kl. 
08:00. Underholdning med dansemusikk og bar begge kvelder. 

Speedklipping starter fredag kl 20:30 i teltet til Annies 
Pølsemakeri. NM, med innledende runder (og eventuelle semifinaler) og finaler avvikles 
lørdag 8.oktober fra kl 08:00. Endelig tidsskjema blir lagt ut på http://www.nsg.no/Oppland/, 
så snart påmeldingen er klar. Heatoppsett trekkes etter startliste. Arenaen har 4 klippeplasser. 

 

 

 

Det konkurreres i følgende klasser i henhold til retningslinjer fra Norsk Sau og Geit:  

Saueklipping: 
Junior – klippere som klipper opptil 50 dyr pr dag,  Mellom – klippere som klipper 51-100 
dyr pr dag, Senior - klippere som klipper 101-200 dyr pr dag,  Åpen nasjonal – klippere som 
klipper over 200 dyr pr dag og Åpen internasjonal. 

Ullhåndtering: Åpen nasjonal og Åpen internasjonal 

Norgesmesterne kåres i åpen nasjonal klasse.  

 

 

 



Premiering og startkontigent i speedklipping og i de ulike klassene: 

Klasse Påmeldingsavgift  Premier etter plasseringer Andre 
opplysninger 

Speedklipping Kr. 0,- 2000/1500/1000/500/250 15 av de 
interesserte starter 

Junior opptil 50 
sauer/dag 

Kr. 300,- 3000/2000/1000/500 Gratis festmiddag 

Mellom 51-100 
sauer/dag 

Kr. 450,- 3000/2000/1000/500 Gratis festmiddag 

Senior 101-200 
sauer/dag 

Kr. 450,- 3000/2000/1000/500 Gratis festmiddag 

Åpen nasjonal 201-
400 sauer/dag 

Kr. 650,- 8000/3000/1000/500 Gratis festmiddag 

Åpen internasjonal Kr. 550,- 5000/3000/1000/500 Gratis festmiddag 
Åpen nasjon 
ullhåndtering 

Kr. 650,- 8000/3000/1000/500 Gratis festmiddag 

Åpen internasjon 
ullhåndtering 

Kr. 650,- Premier blir fastsatt sener Gratis festmiddag 

 

  

 

For regelverk og poengberegning henvises det til “Regelverk for og rundt konkurranser i 
saueklipping”, som Norsk Sau og Geit har utarbeidet. Lam av rase 10 - NKS blir brukt i 
konkurransen, i tillegg til at noen lam av rasen 04 -hvit spæl blir brukt i finaleheatene.  

Påmelding 
Det er viktig at alle bruker påmeldingsskjemaet som dere finner i tilknytting til artikkelen på 
hjemmesiden, og vi ber om at påmeldingsfristen som er 1.september, overholdes. 
Årsaken til dette er at arrangør skal overholde frist til trykking av programblad, samt at det vil 
være vanskelig for arrangør å anskaffe nok lam ved påmelding for eksempel samme dag som 
arrangementet starter. I påmeldingen på nettet er det også lagt opp til at dere betaler 
påmeldingsbeløpet direkte inn til kontonummer: 2095.52.18680. For spørsmål/problemer ta 
kontakt med Pål Kjorstad på 990 34 406 eller på e-post til pkjorstad@outlook.com. 

Overnatting: Spitsbergseter Resort Rondane gir gode tilbud for overnatting på hotell eller i 
hytter. Hotellet ligger innpå fjellet opp fra Venabygda. Det er satt opp felles buss ned og opp 
lørdag for de som vil benytte seg av det. 
Overnatting 2 netter: Pris pr person i dobbeltrom med frokost inkludert kr 1690,- Tillegg på kr 
200,- dersom enkeltrom. Det er reservert tilstrekkelig antall rom, men dere må bestille selv. 

Husk å be om NM pris, hjemmeside: http://spidsbergseter.no/, tlf. 61 28 40 00 



 

Festmiddag: Festmiddagen blir i teltet til Annies Pølsemakeri like ved arrangementsteltet i 
Ringebu sentrum. Denne er gratis for påmeldte deltagere, men det er ønskelig av hensyn til 
servering at dere krysser av om dere skal ha middag eller ikke. Det er ordnet med 
garderobeplass i Ringebuhallen for de som vil dusje og skifte der før festmiddagen. 

Registrering: Registrering av deltagere og utdeling av singletter foregår i teltet fra fredag 
18.00 - 20.00 og lørdag fra kl. 07:30. 

 

 

For andre spørsmål kan dere kontakte: Øyvind Myhrsveen 
Telefon: 415 10 320 
E-post: mailto:oyvind myhrsveen@gmail.com. NM–komitèen ønsker alle hjertelig 
velkommen til spennende NM runder i Ringebu.  

Med forbehold om endringer.   

                                

 

 

	  


