
NM  i  Saueklipping  og  
Ullhåndtering  2018  

 
Postadresse:   Telefon:              Bankkonto:   
Oppland Sau og Geit                                     99034406  2095.19.84249 
v/Pål Kjorstad, Moarusta 13                                  E-post:                                                   Heimeside: 
2647 Sør-Fron  pkjorstad@outlook.com             http://www.nsg.no/Oppland/ 

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

Kvam i Nord-Fron 6. oktober 2018 
 

Dette arrangementet skal kåre NM-vinnere i ullhåndtering og i saueklipping. Ellers vil det 
konkurreres i saueklipping junior, mellomklasse, senior og åpne internasjonale klasser i begge 
grener. Omlag 800 sauer vil bli klippet i løpet av arrangementet. 

Arenaen vil være inne i 
Kvamshallen, med 
adresse Parkvegen 6, 
2642 Kvam. Den er 
40*60m stor, så her vil 
det bli rikelig med plass 
å boltre seg på. Det vil 
bli gitt rikelig anledning 
for sponsorer å markere 
seg, både på utsida av 
hallen,  i det trykte 
programmet for 
mesterskapet, på nettsida 
til arrangementet, inne i 
hallen med stand og ikke 
minst på storskjerm i 

hallen. Her har sponsorene muligheter ved 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 har mange og dyktige yrkesutøvere i saueklipperfaget. 
 
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 med elektroniske enheter. 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 Vertshuset Sinclair vil sørge for kost 
og losji. NM-komiteen har som mål at dette skal bli et godt og vellykka arrangement. 
Komiteen har hatt 3 styremøter, og har etterhvert kommet frem til et budsjett med ramme på 
kr. 312.000,- Noe har vi allerede skaffet til veie, men det gjenstår ennå det siste krafttaket før 
arrangementet kan sparkes i gang. Til orientering: Regnskapet for arrangementet har vi fått 
Oppland Sau og Geit ved autorisert regnskapsfører til å ta seg av. 
 
Til å arrangere et Norgesmesterskap trenger vi  sponsorer, og vi takker for at mange 
stiller opp og støtter oss med et egnet beløp som vil hjelpe oss i budsjettet på neste side. 
Dersom flere vil sponse oss så ta kontakt på adresse i bunnteksten på 1. side, helst pr. 
mail, og vi sender faktura slik dere vil ha den på beløpet. 
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Til orientering så konkurreres det i disse klassene: 
Klasse	   Påmeldingsavgift	  	   Premier	  etter	  plasseringer	  
Junior	  -‐	  klipping	   Kr.	  400,-‐	   2500/1500/1000/500	  
Mellom	  -‐	  klipping	   Kr.	  550,-‐	   2500/1500/1000/500	  
Senior	  -‐	  klipping	   Kr.	  550,-‐	   2500/1500/1000/500	  
NM	  -‐	  klipping	   Kr.	  750,-‐	   5000/2500/1000/500	  
Åpen	  internasjonal	  -‐	  klipping	   Kr.	  650,-‐	   4000/2000/1000/500	  
NM	  -‐	  ullhåndtering	   Kr.	  750,-‐	   5000/2500/1000/500	  
Åpen	  internasjonal	  ullhåndtering	   Kr.	  650,-‐	   4000/2000/1000/500	  

 
Velkommen til NM og takk til dere som vil støtte arrangementet! 
Mvh arrangementskomitèen: 
Jonny Mathisen, Knut Evensen, Anders Opsahl, Per Nyhus, Bjørnar Bakken, Jan Erik 
Brenden, Marthe Dypdalen, Mari Synnøve Åsen Slåen og Pål Kjorstad. 

Budsjett NM i saueklipping og ullhåndtering 2018 
 Inntekter 2018 
Annonser 50 000 
Sponsorer 100 000 
Sponsing fra Norsk Sau og Geit  75 000 
Sponsing fra Oppland Sau og Geit  25 000 
Kiosksalg 11 500 
Deltakeravgift 38 000 
Retursalg diverse 12 500 
Sum inntekter 312 000 
Utgifter 2018 
Varer og tjenester uten MVA 53 000 

Premier 49 500 
Varer og tjenester med MVA 28 000 
Lokalleie 25 000 
Forklipping av sau (dugnad) 0 
Program 5 000 
Fastgodtgjørelse administrasjon (dugnad) 0 
Regnskap 7 500 
Dømming 12 000 
Arbeidsgiveravgift 2 000 
Mannskap (dugnad) 0 
Servering og mat på arrrangementet 60 000 
Overnatting, dommere og sekretariat 30 000 
Reiseutgifter, dommere og sekretariat 33 000 
Forsikring 7 000 
Sum utgifter 312 000 
Avdelingsresultat  0 


