
 

 

Møte i ull – og klipperådet i NSG onsdag 6. desember 2017 kl 9:30 - 14:00 i NSG lokale 

Tilstede  Leder NSG:  Kjell Erik Berntsen  

 Generalsekretær: Lars Erik Wallin 

 Kontorsjef:   Siv Bøifot 

 Avl- og seminsjef: Thor Blichfeldt (deltok under sak 2) 

 Forsker:  Inger Anne Boman (deltok under sak 2) 

Ull- og klipperådet NSG  

Leder:   Helge Olaf Aas 

Klippeforeningen: Åsmund Kringeland 

Fagtjenesten for ull: Sissel Berntsen 

Sekretær:  Anne Grete Stabekk   
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Sak 2 Kurs i ullsortering og ullkvalitet v/ Thor Blicfeldt og Inger Anne Boman  
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           Instruktørsamling  

            Kurs i ullsortering og ullkvalitet  

 Klippekurs 
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                        NM 2019 

                        Dommerutgifter NM  

 

Sak 1 Referat møte 09.01.2017 

 Referat fra møte ble gjennomgått og vedtatt uten kommmentarer. 

Sak 2  Kurs i ullhåndtering og bedømming av ullkvalitet v/ Thor Blichfeldt og Inger Anne             

Boman  

Avlsavdelingen har laget opplæringsmateriell for bedømming av ullkvalitet, og satt sammen 

et ulldømmingssett som inneholder utstyr som trengs for å vurdere ullkvalitet. Opplæringen 

er lagt fritt tilgjengelig på hjemmesiden til NSG. Fylkene ble pålagt å kjøpe inn 

ulldømmingssettet til høstens kåringsdommere og settet er i tillegg lagt ut for salg til alle 

interesserte på NSG sin side. Per 1. desember 2017 er det sendt ut 500 ulldømmingssett 



totalt. Avlsavdelingen ønsker at det blir et tilbud om kurs i bedømming av ullkvalitet i 

lokallag og/eller væreringer. Trengs det et opplæringstilbud for ullhåndtering også? Er det 

aktuelt å lage et felles kursopplegg for ullhåndtering og bedømming av ullkvalitet med både 

teori og praksis? 

 

Forslag: Lage felles kurs over to kvelder. 

1. kveld med teori og opplæring om kvalitetsvurdering av ull ved bruk av lupe   

2. kveld med praksis av klipping og ullsortering i fjøset 

 

Hvem er aktuelle instruktører?  

Dagens klippeinstruktører, kåringsdommere, arbeidere på ullstasjonene? 

- Sende ut forespørsel til Norturas klippeteam 

- Sende ut forespørsel til ullstasjonene 

- Informere og spørre klippeinstruktørene på samlingen i februar 

 

Det skal være en samling for klippeinstruktører på Gardermoen i februar 2018. Inger Anne 

Boman bør gi opplæring i bruk av lupa på den samlingen. 

 

Nytt opplæringsmateriell for ullhåndtering? 

Det er tilgjengelig lite opplæringsmateriell for ullhåndtering og det er neppe realistisk å få 

laget ferdig noe nytt denne vinteren. Det ble fremmet forslag om å lage filmsnutter som viser 

god ullhåndtering, for eksempel med hjelp av Grethe Ringdal og Stein Terje Moen som har 

vært involvert i andre undervisningsfilmprosjekt tidligere. Anne Grete og Sissel undersøker 

dette videre. 

 

Finansiering 

Det er knyttet kostnader til opplæring av kursinstruktørene. I tillegg kommer det kostnader 

knyttet til å holde de lokale kursene og kursmateriell. 

Veiledende møtegodtgjørelse for instruktører – ½ dags godtgjøring (kr 900 nå) + reise per 

kveld 

Thor Blichfeldt anbefalte Ull- og klipperådet å søke styret i NSG om finansiell støtte. 

 

Sak 3 Referat NM Fosen 2017 

NM 2017 ble arrangert på Fosen i regi av NSG og Sør - Trøndelag Sau og Geit med 

lokallag. NM var lagt til Austerått i samarbeid med NM i gjeterhund 6 – 8. oktober. Det ble 

et flott arrangement, som var godt tilrettelagt. Arrangementet ble støttet med kr 50.000 fra 

NSG. Regnskapet viser overskudd. 

Totalt var det 49 deltagere (85 i 2016), som inkluderte både klippere og ullhåndterere. 

Åsmund Kringeland vant NM-klassen for saueklippere og tok sitt andre norgesmesterskap 

foran Sindre Myhrsveen. Juniorklassen ble vunnet av Ben Hamner, mellomklassen av Joe 

Boylan begge fra Wales og seniorklassen av Joe Butler fra Skottland. I åpen internasjonal 

klasse vant Alun Lloud Jones fra Wales.  

 

Jonathan Gerhard Håkull vant på nytt NM- ullhåndteringskonkurransen. 

Sak 4 Foreløpig årsmelding 2017 

Forslag til årsmelding ble gjennomgått og noen korrigeringer ble tatt med.  



Sak 5 NM 2018 

Det er ikke mottatt søknader for gjennomføring av NM i ull- håndtering og klipping for 

2018. 

Flere fylker er spurt, bl.a Oppland, Rogaland. Men ingen vil ta på seg arrangementet. Kan 

det ha blitt for stort? Økonomi, mye dyr, dugnadsfolk, er speedsheering nødvendig? Hva 

gjør vi? Åsmund spør Ølen, som har takket nei.  

 

Forslag 

Det bør sendes ut et brev til alle fylkesledere om gjennomføring av fremtidige NM 

arrangement. Her bør det poengteres at: 

-  et NM kan være mindre enn det vi har sett de siste åra 

-  det er ikke NSG som krever avansert og kostbar elektronikk til resultatservice 

-  det kreves ikke pengepremier  

Med disse opplysningene håper vi at noen vil kunne ta et NM i 2018 

 

Sak 6  Norsk Saueklipperes Forening 

Foreningen er avviklet og Jon Gerhard Håkull har kontroll på bankkontoen, som nå 

inneholder bare småpenger. Kontoen skal avsluttes. Internettsiden legges ned og 

Facebooksiden må forandre navn. Dette sørger Åsmund for å videreformidle til Jon Gehard. 

1. Ull- og klipperådet skal i framtiden ha en representant i fra klipperne. Denne vil de i 

framtiden selv utnevne blandt aktive klippere. 

2. NSG betaler World Counsil kontingenten. 

3. Utgifter til reise for representant fra NSG til deltagelse i World Counsil tas det aktuelle år.  

4. NSG vil uniformere landslaget til VM i samsvar med klær til landslaget for gjeterhund. 

 

Sak 7 Budsjett 2018 v/ Siv Bøifot 

Siv gjennomgikk foreløpig regnskap for 2017, som foreløpig viser en totalkostnad på kr 

252 000. 

For 2018 har NSG et totalbudsjett på kr 300 000 til Ull- og klipperådet. Av dette beregnes 

det 

kr 200 000 til klippekurs, kr 50 000 til klippeinstruktørsamling og kr 75 000 til 

lønnskostnader. 

 

Sak 8 Handlingsplan 2018 

1. Instruktørsamling planlegges å gjennomføre i slutten av februar, 2 dagers kurs hos 

Helge Olaf Aas med overnatting på Dal. Colin McGregor blir instruktør, Helge Olaf har 

kontaktmed ham. Anne Grete sjekker overnatting og sender ut invitasjon ut til instruktørene. 

Program:  

Ullkvalitet m/lupe v/Inger Anne  

Klippeteknikk både teori og praksis v/Colin Mc Gregor 

Klippekurs v/Anne Grete  

  



2. Kurs i ullsortering og ullkvalitet  

Klippeinstruktørene får en generell opplæring og gjennomgang av ulldømmingssettet av 

Inger Anne på instruktørsamlinga. De får også spørsmål om de er interesserte i å være med 

videre på kurs for å bli instruktører for Kurs i ullsortering og ullkvalitet. 

På spørsmål i fra Thor og avlsavdelingen, mener rådet at det trengs et opplæringstilbud for 

ullhåndtering. Det er også aktuelt å lage et felles kursopplegg for ullhåndtering og 

bedømming av ullkvalitet med både teori og praksis. 

 

3. Klippekurs  
Informasjon om gjennomføring av kurs og søknadsfrist for tilskudd 31. mai legges ut på web 

og settes inn i Sau og Geit nr 2/2018. Informasjon sendes også ut fra Lars Erik til fylkeslaga. 

Sissel fortalte at Fagtjenesten for Ull ikke lenger har råd til å sponse lærebøkene som blir 

brukt på kursene. Dette må nå NSG koste selv. 

 

Sak 9 Eventuelt 

1. NM 2019  

Det har kommet ønsker i fra Vesterålen, v/Linda Mikkelsen om å arrangere NM i ull- og 

klipp og gjeterhund felles i 2019. Hun ønsker referat, budsjett  

og regnskap i fra tidligere arrangement tilsendt. Lars Erik tar seg av dette. 

2. Dommerutgifter NM 

Kommentarer i fra Fosen til høye dommerutgifter for ull- og klipp har kommet. 

Disse er vanskelige å gjøre noe ved. Det er behov for dagens dommerstand. 


