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……………………………………………………………………………………………………… 
10/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer 

 

11/2022 Referat teamsmøte 18.01.2022 

Anne Grete gikk igjennom referatet  

 

Vedtak: Referat ble godkjent  

 

  



12/2022 Innkomne søknader om økonomisk støtte til å holde ull- og klippekurs,            
          søknadsfrist 31.05                    

Det er til nå avholdt et klippekurs i Tana Sau og Geit i Troms. Dette er det gitt tilskudd til. 
10 søknader er mottatt i tillegg: 
Dyrøy i Troms, Hemnes i Nordland, Oppdal og Flå og Klæbu i Sør- Trøndelag, Luster i Sogn og 
Fjordane, Slidre og Ringebu i Oppland, Ringsaker i Hedmark, Søve i Telemark og Sandnes i 
Rogaland. Disse vil få positivt svar på søknaden om tilskudd. 
Det er positivt at det nå blir arrangert flere kurs nordover. 
         
Vedtak: Det vil sendes ut positive svar til søkere og legges ut kurskalender på web i midten 
av juni. 

 

13/2022 Instruktørsamling klippekurs i august/september for nye og «gamle» instruktører 
Eirik jobber videre med planleggingen, som bør være klar før sommerferien.  

Det vil antakeligvis arrangeres i Rogaland. 

 
14/2022 NM i ull- og klipp Oppdal 2022, med informasjon fra Hans Snøve  
 Snøve hadde ikke anledning til å delta på teamsmøtet.  

Men komiteen er i gang med arbeidet.  
NM skal foregå helgen 7. – 9. oktober i Oppdal under Fårikålfestivalen. 
Starter med Speedklipping på fredag. NM på lørdag med en enkel premieutdeling. 
Sponsorer blir skaffet og Bjørnar har sagt ja til å være speaker i år også. Det vil komme 
informasjon i Sau og Geit i de to påfølgende nummer og info og påmelding på Web. 
Overnatting skal hver og en ordne selv, men det burde samkjøres for å få gode priser. 
Det er nå inngått samarbeide med Lister om klippeutstyr, som Småfeservice fører. 
Eirik sjekker ut hva som skal gjøres med maskiner fra Heiniger, som lagres hos NSG. 
NSG må holde kontakten med laget angående klippe- og ullhåndteringsdommere og det 
videre arbeidet. 

 
15/2022 NM i 2023, innspill/søknader? 
 Ingen søknader er kommet. 
  

Vedtak: Det sendes ut forespørsel til alle fylkeslag. Viktig å få på plass før NM i år. 
 

16/2022 Søknad fra  Bokn Sau og Geit om å arrangere NM i 2025 
 Laget feirer jubileum i 2025 og ønsker å samarbeide med Tysvær om arrangementet. 

 
Vedtak: Ull- og klipperådet innstiller for styret i NSG om godkjenning av  Bokn Sau og Geit   

som arrangør av NM i 2025. 
 

17/2022 Ullhåndteringskurs 2022 

 Instruktøropplæring og oppstart av kurs høsten 2022 

               Anne Grete planlegger dette i samarbeide med Terje Bakken og Stein Terje Moen. 

  Treffer begge to på møte for ullklassifisører 8. juni. 

  

Vedtak: Instruktørkurs bør arrangeres i august. Info om kurs til lokal – og fylkeslag bør 

komme ut. 

 

  



18/2022 Klipping og ullhåndtering, linje ved folkehøyskole i Hallingdal? 

Ull- og klipperådet ved Eirik Kolbjørnshus har i løpet av året arbeidet med å starte opp ei ny 

linje ved Hallingdal Folkehøyskolen; « Klipping og ullhåndtering». Hensikten er å utdanne 

klippere til bruk ute i felt. Dette er et stort behov. Rektor ved skolen, Janne M. Sukka sier i e- 

post til Eirik mottatt den 27. april «Det er stor stemning for at vi skal få dette på plass fra 

neste år. Det betyr at vi lanserer det i september, og begynner promoteringen for fullt. I 

lanseringen, trenger vi en skisse til årsplan og kontaktperson som mulige søkere kan snakke 

med. Og gjerne bilder vi kan bruke på nettet for å selge denne. Elevene kan søke fra 

september, men opptaket starter ikke før februar 2023. Hvis det da kommer 8 elever, så 

starter vi opp. Ergo så er det fint om du kan tenke en skisse til årsplan, og så skal jeg få sendt 

over en skisse herfra.» 

 

Vedtak: Eirik jobber videre med denne saken. 

 I arbeidet for å legge til rette for, planlegge, skaffe kontakter i utlandet og lønn til 

eventuelt de som arbeider med dette søkes det NSG om kr 10 -15000,- i støtte. 

   

19/2022 Ambisjoner for VM i Skottland 2023? 
Vinnere av NM i 2021 Åsmund Kringeland og Gerhard Håkull og kommende års vinnere kan 
delta. Forberedelser bør gjøres og mulighet for å reise bort noen dager tidligere for å gjøre 
seg kjent er viktig. 
 
Vedtak: Vedtatte regler fra NSG styret for støtte skaffes til veie, Lars Erik 

  
20/2021 Eventuelt 

• Ullprisen 

I jordbruksoppgjøret ble ull ikke tilgodesett, selv om det var gjort et stort arbeide for å øke 

ullprisen. Det ønskes nå å arrangere et møte mellom industrien; Rauma, Norilia, Fatland, 

Nortura, Bondelaget, Småbrukarlaget og NSG for å legge en plan for videre arbeide. 

Vedtak: Det planlegges å arrangere et møte før ferien. 

 

Møte vil holdes i Showrommet til Rauma Ullvarefabrikk i Oslo, mandag 27. juni kl 10. 

Dette ble bestemt dagen etter møte i rådet. 

• Terje orienterte om bruk av ull av dårligere kvalitet som det nå lages gjødselpellets 

av. 

Møtet ble avsluttet kl 09:45 

Neste møte planlegges 11.08.2022 kl 08:30 

 

 

 

 

 

Leder:      Eirik Kolbjørnshus    Tlf. 906 36 310  E-post: eirik.kolbjornshus@nortura.no 

Sekretær: Anne Grete Stabekk         Tlf. 902 01 429 E-post: ags@nsg.no 
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