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Sak 1   Velkommen og presentasjon av nytt råd 

Helge Olaf Aas ønsket velkommen til møte. Representantene i nytt råd fortalte litt       
som seg og sin bakgrunn. Både Else, Tore og Siv er nye medlemmer i rådet i 2020. 
Innkalling og saksliste ble gjennomgått med ett tillegg under eventuelt; Informasjon 
om årsmelding i fra Fagtjenesten for ull ved Siv. 
 

Sak 2    Referat møte 16.01.2019 
Referat ifra møtet ble gjennomgått uten kommentarer. 
 

Sak 3    NM i Rogaland 2019 
NM 2019 ble arrangert på Varhaug 4. og 5. oktober i regi av lokallagene Sør-Jæren, 
Time, Sandnes, Gjesdal og Nærbø Sau og Geit. Det ble et flott og godt tilrettelagt 
arrangement, som ble støttet med kr 75.000 fra NSG. Totalt stilte det opp 53 
individuelle deltagere (67 i 2018), som inkluderte både klippere og ullhåndterere. 
Børge Høiland vant NM-klassen for saueklippere for 6. gang og fikk vandrepokalen til 
odel og eie. På 2. plass kom Lars Sønstevoldhaugen. Åpen klasse ble vunnet av Alun 
Lloyd Jones fra Wales, seniorklassen av Mihai Mihai fra Romania, mellomklassen av 
Nils Ørjan Hamre (Norge), og juniorklassen ble vunnet av Truls Nikolai Bru (Norge). 
Jonathan Gerhard Håkull vant NM i ullhåndtering foran Ruth Jane Rossevatn. Det var 
nå den 10. gangen Håkull gikk av med seieren – dette var imponerende. Han vant 
også åpen klasse foran Vicky Milroy fra England.  
Endelig rapport og regnskap foreligger enda ikke. Dette må purres opp. 

 
Sak 4    VM i Frankrike 2019 

VM 2019 ble arrangert i Le Dorat i Frankrike. Det norske landslaget bestod av   
klipperne Åsmund Kringeland og Anne-Lise Haugdahl Humstad. Anne-Lise deltok også 
som ullhåndterer sammen med Jonathan Gerhard Haakull. Representantene viste seg 
godt fram og oppnådde respektable plasseringer. Ana Leira og Sven Reiersen deltok 
som dommere under hele mesterskapet. Utenom disse var Norge godt representert 
av tilskuere som ivrer for å arrangere VM i Norge. 

 NSG sponset landslaget med kr 15000 til samling i England før VM.  

I tillegg ble utøverne sponset med kr 1500 per pers til oppkledning. Sven Arne 
Lisslegaard ble sponset som manager. Totalt ble budsjettet oversteget. For framtidige 
år må det utarbeides et bedre oppsett for sponsing og manager. Dette utarbeides i 
2020. Neste VM går av stabelen i Skottland i 2022. Ivrige representanter fra Oppland 
er i gang med å lage en presentasjon for å reise rundt til ordførere i Gudbrandsdalen. 
De planlegger å ha en søknad klar for å arrangere VM i Norge i Gudbrandsdalen i 
2025 eller 2028.  
 

  



 
Sak 5    Kurs i ullsortering og ullkvalitet 

Det har det siste året vært arbeidet med å legge opp til kurs i ullsortering og 
ullkvalitet. Planene er å sette opp pilotkurs våren 2020 i samarbeide med Norilia. 
Første kurs er planlagt i Ler i Trøndelag 19.02. Håpet er også å kunne arrangere kurs i 
Målselv, Alvdal, Valdres og på Voss. Kurset blir delt i en teoretisk gjennomgang og en 
praksis opplæring av ullsortering og bruk av lupe. Lupe sendes til kursstedet samlet 
og deles ut i tillegg til et lærehefte skrevet av Stein Terje og Terje. Ei matpause skal 
det også bli tid til. Instruktører under pilotprosjektet blir Terje Bakken og Stein Terje 
Moen. Kurset vil bli annonsert på NSG sine hjemmesider. Informasjon vil også bli 
sendt ut til fylkes og lokallag. Det koster kr 800 og påmelding og betaling vil foregå på 
deltager.no. Tanken er å høste erfaring og å utdanne instruktører tidlig høst. Da vil 
det kunne settes opp kurs som skal foregå på lokalplan fra høsten 2020.  
 

Sak 6    Årsmelding 2019 
Årsmelding 2019 ble gjennomgått og den ble tatt til etterretning. 

 
Sak 7    2 pris system for klipping og ullsortering  
 Utenlandske klippere har med seg ullsorterere som også vil ha lønn for sitt arbeide. 
 Det er god økonomi i å få sortert ulla. Vi setter opp kurs innenfor temaet, se punkt 5.  

Vi gjør ikke noe mer med dette nå. Men lar det bli en sak mellom bonden og 
klipperen. 

 
Sak 8    NM i Trøndelag 2020 

Informasjon, budsjett, rapport og regnskap må purres opp fra Rogaland og sendes 
videre til Trøndelag. Vi må nå også få informasjon i fra Trøndelag om hvor langt de 
har kommet. Tore er kontaktperson i fra Ull- og klipperådet. 

 
Sak 9    Handlingsplan 2020 

- Klippekurs. Informasjon om å søke støtte legges ut på NSG web med 
søknadsfrist 31.05.2020 og settes inn i Sau og Geit. 

- NM i Trøndelag 28.-30.08  
- Kurs  i ullsortering og ullkvalitet, Pilotkurs kjøres våren 2020, vurderes 

deretter for så å utdanne instruktører for satsing på lokallagsplan.      
 
Sak 10  Budsjett 2020 

Budsjettet er satt opp og skal gjennomgås av styret. 
Kr 225.000 i støtte til NM og 15 klippekurs. I tillegg kommer godtgjøring til reise og    
møter i ull og klipperådet.  

 
Sak 11  Eventuelt 
 Informasjon fra årsmelding i fra Fagtjenesten for ull. 

Siv fortalte om sitt arbeide og om resultatene i fra ullstasjonene i Norge.    
Ullklassifisørene gjør et veldig godt arbeide med å sortere ut uønsket ull fra    
leverandørene. Ullprøver i fra tilskuddsklassene viser at fiberdiameteren er god. Men  
det er bekymringsverdig med mye vegetabiler og mye kutterflis som sitter i ulla fra   
slaktebilene. Kvit spælull inneholder også mye marg og dauhår. 


