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21/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten kommentarer 

 

22/2022 Referat teamsmøte 07.06.2022 

  Anne Grete gikk igjennom referatet  

 

  Vedtak: Referat ble godkjent  

 

23/2023 Orientering fra møte 27.06 med Rauma Ullvarefabrikk, Norilia, Fatland, Nortura,                                                                                            

   Bondelaget, Småbrukarlaget og NSG  

 - Lars Erik og Siv deltok fra NSG. Møtet var positivt og Lars Erik mente at arbeidet med å  samarbeide   

 mot å jobbe for å vise fram verdien av den norske ulla og for å øke tilskuddet er startet opp.  

 - Viktig at all norsk ull som produseres blir tatt i mot på ullstasjonene. Marion skulle ta dette videre.  

 - Norsk ull må konkurrere med utenlandske priser. Næringskomiteen er kontaktet og det er interesse  

 for å bruke mer norsk ull.  

 - Rauma ønsker mer C1 fin. Viktig for produktutvikling. Ikke enkelt, bedre sortering kan bidra. 

         

24/2022 Framtidig læreverk for ull- og klippekurs 
  Nytt digitalt læringsverktøy for ull-, og klippekurs, som også inneholder nye videoer. Dette                                                                

   er snart ferdig og Siv, Caroline og Anne Grete gjør siste finpuss 31.08. 



Ny kursavgift fra NSG blir kr 550. NSG fakturerer kursarrangører og betaler Animalia kr 400,- + mva per 
kursdeltaker. Orientering til kursinstruktører og kurskontakter om nytt læringsverktøy sendes ut. Første 
klippekurs er 05.09. 

  Klippeinstruktører gis tilgang. Siv har fått oversikt over disse. 
   16 siders nytt kurshefte sendes ut sammen med diplomer, sertifikater og merker. 

Kursarrangører sender info om påmeldte med navn og e- post til NSG, dette videresendes til Animalia, som gir 
deltakerne tilgang til e-læringsverktøyet. 

    
25/2022 Ullhåndteringskurs 23.-24.2022, Gol 

   Følgende instruktører har sagt seg villig til å stille som instruktører:  

Ahenata Leira, Jens Olav Leira, Terje Bakken, Stein Terje Moen, Caroline Nicole, Sten Are Karlsen, Bjørn Wæhre, 

Anne-Lise Haugdahl Humstad, Kristina Jordalen, Kato Hilleren,  Guttorm Gudmestad, Kjell Steinar Løland, Sven 

Reiersen og Ruth Jane Rossevatn. Det tas kontakt med Bjerka for å finne aktuelle i nord. 

Terje, Stein Terje og Anne Grete går igjennom instruktøropplæringa med videoer og planene for oppstart av kurs 

høsten 2022 under kurset på ullstasjonen på Gol. 

  

26/2022 NM i ull- og klipp Oppdal 2022, informasjon om arbeidet så langt. 
7.- 9. oktober i sammenheng med fårikålfestivalen i Oppdal. Informasjon om NM og påmelding er mottatt og er 
lagt ut på NSG web. Stoff kommer også i førstkommende Sau og Geit. Dommere er på plass og overnatting til 
disse er bestilt. 

   Eirik og Anne Grete representerer fra Ull- og klipperådet. Siv vil hjelpe til med Facebook. 
Burde Ull- og klipp ha en egen FB side slik som gjeterhund? NSG sin FB bør brukes i dag. 
Men vi må ha resultater på web og reportasje til Sau og Geit. 
Dommermøte blir på fredagen for klippedommere og ulldommere møtes på kvelden. Speedklipping vil foregå på 
fredag ettermiddag og kveld. Det er gitt informasjon om at det ønskes et program. Premier vil bestå av en lokal 
gave til alle deltakere og pengepremier til de beste. 

 
27/2022 Instruktørsamling klippekurs i oktober for nye og «gamle» instruktører. 
   Eirik jobber videre med kurset. Men oktober er en travel dag for klipperne. 
   Kan det være bedre å kjøre samlingen på nyåret? 
 
28/2022 NM i 2023, innspill/søknader? 

Oppland Sau og er interessert i å arrangere NM i 2023. De har også store ønsker om å   arrangere VM i 2027. 
Anne Grete tar kontakt med Jonny Mathisen, Knut Evensen, Pål Kjorstad for et teamsmøte. Ønskede deltakere 
ellers er Lars Erik, Ronald, Eirik, Sven og Anne Grete  

    
29/2022 Klipping og ullhåndtering, linje ved folkehøyskole i Hallingdal. Støtte i fra NSG? 

   Prosjektet er bevilget kr 10 000 fra NSG til arbeidet for å tilrettelegge for linja på folkehøyskolen. 

Det planlegges at linja vil starte opp høsten 2023, med 8 elever. Det er bla tenkt å delta på høstklipping rundt på 

gårder, NM  i ull og klipp og vårklipp på New Zealand. Eirik skal informere lærere på folkehøyskolen 25.08.  

3 unge klippere skal informere om linja i Bondevennen. Rektor gir uttrykk for at dette skal de få til. 

 

30/2022 Ambisjoner for VM i Skottland 2023, orientering om vedtak angående støtte fra NSG? 
NSG sponser årlig på lik linje med gjeterhund landslaget med kr 15 000,-  per år. I tillegg sponses årlig hver 
deltaker med kr 1 500,-  til klær.   

  Støtten fra NSG utbetales på grunnlag av framlagte bilag. 
 
31/2021 Eventuelt  

                   Siv informerte om ullfagdag som arrangeres av Norilia i Oslo 13.10. 

 

   

 

 

Møtet ble avsluttet kl 15:00 

Neste møte planlegges 10.11.2022 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 

mailto:eirik.kolbjornshus@nortura.no

