
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NM i saueklipping og ullhandtering  

På Gol lørdag 28.september 2013 
 

 

Gol og Buskerud sau og geit er arrangør for årets NM som avvikles i forbindelse med 

Fårefestivalen fra 21. til 29. september.  

 

NM, med innledende runder (og eventuelle semifinaler) og finaler avvikles lørdag 

28. september fra kl. 10:00. Finaler fra ca. kl. 14:30. Registrering fra fredag kl. 19:00 

Endelig tidsskjema blir lagt ut på hjemmesida til Buskerud Sau og Geit så snart påmeldingen 

er klare. Heatoppsett trekkes etter startliste. Arenaen har 4 klippeplasser. 

 

Det konkurreres i følgende klasser i henhold til retningslinjer fra Norsk Sau og Geit: 

 

Saueklipping: 

Junior klipper opptil 50 dyr pr. dag 

Mellom klipper 51-100 dyr pr. dag 

Senior klipper 101-200 dyr pr. dag 

Åpen nasjonal klipper over 200 dyr pr. dag 

Åpen internasjonal 

 

Ullhåndtering: 

Åpen nasjonal 

 

Norgesmesterne kåres i åpen nasjonal klasse. 

 

Premiering og startkontingent: 

 

  
Start 
kontingent 

1. 
Premie 

2. 
Premie 

3. 
Premie 

4. 
Premie 

Klipping junior kr 300 3000 2000 1000 500 

Klipping mellom kr 450 3000 2000 1000 500 

Klipping senior kr 450 3000 2000 1000 500 

Klipping åpen Nasjonal kr 650 8000 3000 1000 500 

Klipping åpen International  kr 550 5000 3000 1000 500 

Ull åpen Nasjonal  kr 650 8000 3000 1000 500 

 



For regelverk og poengberegning henvises til «Regelverk for og rundt konkurranser i 

Saueklipping» som Norsk Sau og Geit har utarbeidet. Kun lam av Norsk kvit sau blir brukt 

under konkurransen. 

 

 

Påmelding 

Det viktig at alle bruker påmeldingsskjemaet som du finner som vedlegg til denne 

informasjonen og vi ber om at påmeldingsfristen som er 20.september, overholdes. 

 

Beløpet innbetales til konto nummer: 2324 164 1449 ved påmelding til konkurransene.. 

Selve påmeldingen, ferdig utfylt, sendes: Gerd Jorde, 3540 Nesbyen, gjorde@online.no 

 

 

Arrangementet foregår i sentrum av Gol i oppsatt telt.  

Starter fredag kveld 27. 9 med “speedklipping”. Underholdning med Erik og Kriss, og dans til 

musikk av Splitter pine.  

 

Lørdag 28. september starter NM i saueklipp og ullhandtering kl. 10:00. 

Lørdags kveld vil Hege Øversveen og Staut spille til dans i teltet. 

 

Pers Hotell er NM-hotellet.  

Hotellet gir gode tilbud for overnatting - samt rabatt på Tropicana Badeland.  

Overnatting fra fredag til søndag: I dobbeltrom kr 1790.- i enkeltrom kr 1235.- 

Overnatting fra lørdag til søndag: I dobbeltrom kr 1300.- i enkeltrom kr 950.- 

1 barn 3-15 år gratis på rom med foreldre, øvrige barn kr 150.- 

Inkluderer frokost. Middag kan kjøpes fredags kveld til kr 390.- 

Bankett lørdags kveld koster kr 425.- 

Ved bestilling av overnatting på Pers hotellet, opplys om du er Nm deltager.  

Det er reservert et antall rom fram til 10. september, innen den tid er du sikret «Nm» rabatt! 

Tilbudet gjelder også dersom du vil utvide oppholdet. 

Pers Hotell har telefon: 32 02 30 00 

 

Gol har et stort utvalg i alternative overnattinger. Les mer på www.golinfo.no 

 

For spørsmål kan dere kontakte: 

Per Liahagen     

Telefon: 951 75 260  

E-post: per-liah@online.no 

 

Tor Grøthe 

Telefon: 995 47 799 

E-post: tor@hemsila.no 

 
 
Gol og Buskerud sau og geit  
ønsker alle  
VEL MØTT til spennende NM runder under 
Fårefestivalen på Gol! 
 
(Med forbehold om at små endringer kan skje!) 
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