
 
 

Møte i Ull- og klipperådet 
 

Sted:  Norsk Sau og Geit, Moervn.2A, Ås 

Tidspunkt: Mandag 9. januar 2017 kl. 10.00-14.00 

Til stede: Helge Olaf Aas, Åsmund Kringeland, Ditte Löfquist(vara for Sissel Berntsen), 

Lars Erik Wallin og Anne Grete Stabekk 

Referent:  Anne Grete Stabekk 

 

Sak 1 Referat møte i ull- og klipperådet 26.01.2016 

Sak 2 Referat NM på Ringebu/Fåvang 2016 

Sak 3 Årsmelding 2016 

Sak 4 Budsjett 2017 

Sak 5 Medlemsskap i NSG og klippekurs 

Sak 6 Norsk Saueklippers Forening 

Sak 7 Handlingsplan 2017 

a) VM i saueklipping og ullhåndtering New Zealand i februar  

b) Klippekurs 

c) Kurs i ullhåndtering og ullsortering 

d) Instruktørsamling 

e) NM i Saueklipping og ullhåndtering på Fosen 6.- 9. oktober  

Sak 5 Eventuelt 

 Medlemsskap i NSG for å delta i Norgesmesterskapet i klipping 
 

Sak 1 Referat møte i ull- og klipperådet 26.01.2016 
 Referat i fra fjorårets møte ble gjennomgått. Ingen kommentarer 

 

Sak 2 Regnskap og referat NM i Ringebu/ Fåvang 
Regnskapet viser at arrangementet går med godt overskudd, kr 40.000. NSG har gitt 

et tilskudd på kr 50 000. Et stort og innholdsrikt referat er mottatt. Det ga god 

informasjon om arrangementet. Dette var et stort arrangement som ble arrangert 

sammen med fårikålfestivalen på Ringebu. 

Det er av den årsak viktig å bemerke at det i framtida ikke må være et krav om å lage 

for stort arrangement. Det kan skremme framtidige arrangører. 

 

Sak 3 Årsmelding 2016 
Årsmelding ble gjennomgått og vedtatt. Det var ingen kommentarer. 

 

 

Sak 4 Budsjett 2017 
Ull- og klipperådet har i 2016 hatt en totalkostnad på kr 253 000. 

For 2017 har NSG et totalbudsjett på kr. 300 000. Av dette beregnes det kr 50 000 til 

NM, kr 30 000 til instruktørsamling med overnatting (skal prioriteres), kr. 150 000 til 

klippekurs og kr 70 000 til lønn og godtgjørelser. 

 

Referat 
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Sak 5 Medlemsskap i NSG og klippekurs 
  Det har det siste år kommet innspill på medlemsskap i NSG for å delta på klippekurs.  

  Rådet påpeker at det viktigste er å få utdannet saueklippere. 

  De sender følgende anbefaling til styret i NSG: 

Deltakere på klippekurs kan delta uten medlemsskap i NSG, men må betale kr 500 

mer i kursavgift. Dette håndheves av arrangøren. 

 

Sak 6 Norsk Saueklipperes Forening 
  Foreningen fungerer dårlig. Kun 3 møtte på siste årsmøte under NM på Ringebu. 

  De har i det siste hatt liten aktivitet og lite stoff har kommet ut i Klippenytt avisa.  

De har betalt medlemskontingent til World Counsil og støttet Norges VM deltakere 

økonomisk. 

Det er forespørsel og ønske om at foreningen kan bli lagt inn under NSG.  Dette ble 

diskutert og Lars Erik mente at NSG burde kunne overta og betale medlemsskapet i 

World Counsil. Men det er ikke mulig å ivareta foreningens aktivitet ellers som egen 

forening. Interesserte tilbys et støttemedlemsskap i NSG, i dag kr 400. De vil da 

kunne bidra med: 

- innspill til saker til NSG, ull- og klipperådet 

- komme med stoff til Sau og Geit og bruke NSG sin nettside. 

Åsmund informerer nåværende leder Jonathan Gerhard Håkull om dette. 

 

 

Sak 7 Handlingsplan 2017 
a) VM i saueklipping og ullhåndtering på New Zealand 

Åsmund Kringeland og Kjetil Torland deltar fra Norge. Følgende retningslinje skal 

følges framover: Hvis ikke norgesmesteren kan delta overlates plassen til siste års 2. 

plass. Svend Reiersen reiser ned for å delta på World Counsil møtet og kanskje delta 

som dommer. I tillegg vil han få med seg mye erfaring hjem. NSG støtter dette 

økonomisk, med opp til kr 30 000. 

 

b) Klippekurs 
 - Infobrev som i 2016 med justeringer sendes ut til lokallag og fylkeslag. 
 - Infobrev som i 2016 med justeringer sendes ut til instruktører. Priser fra 2016 

   opprettholdes. 
 - Videreføring av ønske om B- kurs.  

- E- post til klippekursinstruktørene om at de anbefaler de som er gode nok til å ta B-

kurs. 

- Bør også legges inn punkt under kurskritikken for å fange opp de som ønsker å 

klippe på bygda. Det etterspørres klippere og vi vil benytte norske klippere.  

 - Opplysninger på nettsiden må oppdateres. Kurskalender, arrangørhåndbok og      

    kursinstruktører 

 
c) Kurs i ullhåndtering og ullsortering 

Nå må det bli alvor av planene. Ditte, Sissel og Anne Grete tar tak i dette. 
Vi ser på kursplan, arrangementssteder, omfang og instruktører. Her bør ullstasjonene 

og klippere kunne bidra? Stein Terje og Borghild? 

Målgruppe bør være sauebonden som skal utdannes til å bli sin egen ullsorterer og 

andre interesserte.  
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d) NM i Saueklipping og ullhåndtering på Fosen 6. – 8. oktober 2017 
NM i gjeterhund vil også gå av stabelen disse dagene på samme sted. 

Arrangementskomiteen har kommet godt i gang med planleggingsarbeidet og det 

mottas referat i fra komitemøter fortløpende. Det er viktig å ha nok dugnadsfolk og 

dette vil de bli minnet på.  

Deltakere på begge konkurranser vil delta på innledende gjeterhund på fredag. 

   

 

e) Instruktørsamling 2017 
Det ønskes å arrangere en samling for klippeinstruktører med overnatting i første 

halvdel av august på Gol. Anne Grete undersøker med Solstrand Hotell og Stein Terje 

på Ullstasjonen. Helge og Anne Grete setter sammen program. 

 

 Sak 8 Eventuelt 
Medlemsskap i NSG for å delta i Norgesmesterskapet i Saueklipping og ull- 

håndtering? 

NSG støtter arrangementet med kr 50 000 i tillegg til alle dugnadstimer. 

Rådet anbefaler styret å sette krav om at deltakere skal være norske statsborgere og å 

være medlem i NSG for å delta i Norgesmesterskapet. 

 

 

 

 

09.02.2017 

Anne Grete Stabekk 

Referent. 

  


