
 
 
 
 
Referat møte i ull og klipperådet  
16. januar 2019 i NSG lokale Moerveien 2, Ås store møterom 
 

 

Tilstede  

Generalsekretær: Lars Erik Wallin 

Kontorsjef:   Siv Bøifot 

Organisasjonssjef:  Ken Lunn 

Sekretær fra NSG: Anne Grete Stabekk   

 

Ull- og klipperådet  

NSG:   Helge Olaf Aas     

Animalia: Sissel Berntsen  
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- Klippekurs  
- VM Frankrike 
- Klippeinstruktørkurs 
- NM 
- Kurs i ullsortering og ullkvalitet      

Sak 8 Eventuelt 
- Orientering om instruks for rådgivende organ i Norsk Sau og Geit 
- Orientering om organisering av lag og foreninger i Brønnøysundregisteret 

  



Sak 1 Innkalling og saksliste  

 Innkalling og saksliste ble godkjent med to tillegg under eventuelt. 

 

Sak 2 Referat møte 6.12.2017 

 Referat fra møte ble gjennomgått og vedtatt uten kommentarer. 

 
Sak 3 Referat NM Kvam 2018  

NM 2018 ble arrangert på Kvam i regi av NSG og Oppland Sau og Geit med lokallaga 

Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Fåvang. NM var lagt til Kvam 5 – 7. oktober. Det 

ble et flott og godt tilrettelagt arrangement, som ble støttet med kr 75.000 fra NSG. 

Totalt stilte det opp 67 deltagere (49 i 2017), som inkluderte både klippere og 

ullhåndterere.  

Anne - Lise H. Humstad vant NM-klassen for saueklippere og tok sitt første 

norgesmesterskap foran Lars Sønstevoldhaugen. Juniorklassen ble vunnet av 

Raimondas Valantinas Norge, mellomklassen av Phil Price fra Wales og seniorklassen 

av Llyr Jones fra Skottland. I åpen internasjonal klasse vant Alun Lloud Jones fra 

Wales.  

Jonathan Gerhard Håkull vant på nytt ullhåndteringskonkurransen foran Anne - Lise 

H. Humstad.  

Regnskap med overskudd på kr 43.500 er mottatt. Fullstendig rapport er etterspurt 

men foreligger ikke ennå. 

 

Sak 4 Årsmelding 2018 

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

 

Sak 5 Organisasjonsutviklingsprosjektet «BÆrekraft» 

 Ken Lunn orienterte. Ull og klipp er et av fagområdene i Norsk sau og Geit og det er 

da også naturlig at dette arbeidet nevnes og er med i prosjektet. Vi trenger opplæring 

av norske saueklippere. Det er behov for å utdanne tilstrekkelig antall 

klippeinstruktører med god geografisk spredning. Viktig er også hvordan NSG kan 

styrke samarbeide og organisering, for å sikre et solid nettverk i fagene klipping og 

ullhåndtering. Konkurranser er av verdi ikke bare for å oppnå faglig kompetanse, men 

også som en god arena for å komme til og som bridrar til stolthet rundt yrket. Verdien 

og forståelsen av arbeidet ble gjennomgått.  

 

Sak 6 Budsjett 2019 

Siv gjennomgikk fjorårets regnskap som viser en totalkostnad på kr 311 785. Ut i fra 

handlingsplanen for 2019 ble det satt opp et forslag til budsjett, som for 2019 vil ligge 

rundt kr 400 000. Av dette beregnes det kr 150 000 til klippekurs,  

kr 110 000 til lønnskostnader, kr 50 000 til instruktørkurs, kr 75 000 til NM og  

kr 25 000 til VM. 

 

Sak 7 Handlingsplan 2019 

Klippekurs 

Informasjon om klippekurs og søknad til støtte med frist 31.05 settes inn i Sau og Geit 

1/2019. Støtte opp til kr 10 000 per kurs gis. Nytt fra 2019 er en kostnad per kursbok 

per deltaker for arrangør. Nytt opplag av boka medfører en kostnad på kr 350 per bok 

som tidligere har vært sponset i fra Animalia. 

  



VM i Frankrike 4. -7. juli 

NSG sender Sven Reiersen og Helge Olaf Aas til møte i World Counsil. Sven 

Reiersen og Anna Leira er meldt på som dommere. Åsmund Kringeland og Anne Lise 

H. Humstad er meldt på som deltakere i VM for klippere og Jonathan Gerhard Haakull 

og Anne Lise H. Humstad er meldt på i VM i ullhåndtering. Sven Arne Lisslegaard 

reiser som manager for gruppen. NSG uniformerer landslaget i samsvar med klær til 

landslaget for gjeterhund og støtter en eventuell landslagssamling. 

 

Klippeinstruktørkurs på Rennesøy i august 
Behovet for nyrekruttering av intruktører melder seg. Det planlegges derfor en 

instruktørsamling for nye kandidater med Tom Wilson som instruktør. Helge 

håndplukker aktuelle deltakere som er interessert i å bli framtidige instruktører. Kurset 

arrangeres hos Gudmund Gudmestad. 

 

NM 2019 

Det er mottatt søknad fra Sandnes, Sør- Jæren, Gjesdal, Time og Nærbø Sau og Geit 

om å arrangere NM 4. og 5. oktober 2019.  

Forslag 

Arrangementet tildeles søkerene og tildelingsbrev sendes. 

 

Kurs i Ullsortering og ullkvalitet 

Det ønskes å forbedre kunnskapen om ullsortering og ullkvalitet i Norge. Arbeidet er 

allerede startet opp på avl gjennom opplæringsmateriell for bedømming av ullkvalitet 

og salg et ulldømmingssett. Det planlegges å kjøre en pilot, lagt til NM 2019 for 

rekruttering til faget ullhåndtering og videre også tilby kurs for eksempel på 

fylkesårsmøtehelger eller andre arrangement. 

 

Sak 8 Eventuelt 

Instruks for gådgivende organ i Norsk sau og Geit, gjeldende fra 01.01.2019 

Lars Erik orientert om føglende: 

«Ull- og klipperådet skal legge til rette for å utdanne instruktørar for saueklipping, 

halda klippekurs og halda kurs i ull-handsaming over heile landet. Dette skal skje i 

nært samarbeid mellom instruktørar, marknadssida og fylkes- og lokallaga i NSG. 

Klipperådet må koplast inn ved konkurransar på nasjonalt og internasjonalt nivå.» 
 

«Ull- og klipperådet har 4 medlemer; 3 frå NSG og 1 frå Animalia, Fagtjenesten for 

ull. Styrets representant i Avlsrådet for sau skal vere 1 av medlemene få NSG. 1 av 

medlemene frå NSG skal vere leiar for rådet og minst 1 av dei skal vere aktiv klippar. 

Det utnemnes 1 vara frå NSG til Ull- og klipperådet.» 

 

Organisering i Brønnøysund 

Lag og foreninger må nå også være organisert i Brønnøysund og ha et 

organisasjonsnummer for å få utbetalt tilskudd til klippekurs og for å motta 

lagringsgodtgjørelse fra varemottaker/ullstasjoner for ull.  


