
 
 

Referat

Møte i Ull- og klipperådet 
 
Tidspunkt: Mandag 8. desember 2008 kl. 10.00-14.00. 
 
Sted: Lagskontoret til NSG i Parkveien 71, Oslo 
 
Til stede: Øivind Gurandsrud (ØG), Neil Perry (NP), Sissel Berntsen (SB)(kom kl. 11)  

og Signe Dahl (SD). 
 

Referent:  Signe Dahl 
 

 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Sak 3 Klippekurs 
Sak 4 Revisjon av kursmateriell ”Vi høster ull” 
Sak 5 Revisjon av regelverk  
Sak 6 NM i saueklipping 2009 
Sak 7 Utsatt sak fra forrige møte – Instruktør I og II 
Sak 8 Forsøk med klipping etter avliving på Nortura Gol 
Sak 9 Spørreundersøkelse slakteriene 
Sak 10 Orienteringssaker 

a) Orientering fra Fagtjenesten for ull 
b) Orientering fra NSF 
c) Orientering fra NSG 
d) Oppsummering NM/VM 
e) Senkveld-duellen 
f) Nye ullinnsamlingsavtaler 
g) Skinn 
h) SM i Sverige/klippekurs i Sverige 

 
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Rutiner rundt godkjenning og utsending av referater ble drøftet. 
 



Vedtak: 
Referat fra møte 9. juni 2008 ble godkjent. Referater sendes til godkjenning etter 
møtene, og sendes deretter til styret i NSG, leder i NSF, klippenytt og 
klippeinstruktørene. 
 

Sak 3 Klippekurs 
Årets klippekurs ble gjennomgått og opplegg for neste år ble drøftet. Det skal være 
instruktørsamling i 2009. Det har kommet ønsker om proffkurs i februar.  
 
Vedtak: 
Kursopplegg for 2009 gjennomføres på samme måte som tidligere. SD får ansvar for 
å arrangere instruktørsamling og landsdekkende proffkurs. 
 

Sak 4 Revisjon av kursmateriell – ”Vi høster ull” 
Innføring av sertifikat, sertifikatbevis i forbindelse med kurs ble drøftet. Arbeidet 
med revisjon av kursmateriellet er ikke kommet i gang. Det er vanskelig å få noen til 
å påta seg å revidere kapitlet om klippeteknikk, men både Sven Reiersen og Tor-
Arne Olsen har sagt seg villige til å komme med innspill.  
 
Vedtak: 
Revisjon av kursmateriellet gjennomføres som planlagt. SB har hovedansvar for 
revisjonen, mens SD bidrar på de kapitlene som hun har ansvar for. Det arbeides 
videre med å legge til rette for en innføring av klippesertifikater tilsvarende det som 
brukes i utlandet. 
 

Sak 5 Revisjon av regelverk 
De ulike regelverkene ble gjennomgått. Det har kommet inn ett muntlig (Inge Morten 
Tronstad) og to skriftlige innspill (Tor-Arne Olsen og Peder Ravndal). Reglene for 
ullhåndteringskonkurranser ble endret i oktober og ble ikke endret. 
 
Vedtak: 
Reviderte regler for klippekonkurranser og rekordforsøk ble vedtatt (se vedlagt). 
 

Sak 6 NM i saueklipping 2009 
Før VM hadde Telemark Sau og Geit (Dyrskun) meldt sin interesse, men de trakk 
seg. Valle i Aust-Agder var også interessert, men ikke i 2009. Graham McNeil ville 
vurdere et NM i Steinkjer – men trakk seg samme dag som møtet. Valle, Ølen , 
Bjerkreim og Sør-Fron ble nevnt som mulige arrangører. 
 
Vedtak: 
SD får i oppdrag å finne NM-arrangør 2009. 
 

Sak 7 Utsatt sak fra forrige møte – Instruktør I og II 
Ull- og klipperådet har drøftet bruken av benevningen Instruktør I og II. Innen 
gjeterhund brukes bokstavene A og B.  
 
Vedtak: 
Benevning av instruktører drøftes på instruktørsamling i 2009. 
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Sak 8 Forsøk med klipping etter avliving på Nortura Gol 
Det verserer mange rykter om forsøkene med klipping etter avliving. Ull- og 
klipperådet planlegger å besøke Nortura på Gol i januar/februar for å se nærmere på 
saken. 
 
Vedtak: 
Ull- og klipperådet skal besøke Nortura på Gol for å se på klipping etter avliving 
våren 2009. 
 

Sak 9 Spørreundersøkelse slakteriene 
Bare tre slakterier svarte på spørreundersøkelsen som ble sendt ut i sommer (Nortura 
Gol, Forus og Oppdal). Ull- og klipperådet antar at det er lettere å få svar på en slik 
undersøkelse hvis man ringer.  
 
Vedtak: 
Undersøkelsen avsluttes uten gode resultat i denne omgang, men det kan bli aktuelt å 
gjennomføre den på nytt senere. 
 

Sak 10 Orienteringssaker 
a) Orientering fra Fagtjenesten for ull 
Det skal arrangeres tur til Wales for ullklassifisører. SD blir med og NP skal 
undersøke om NSF vil være med. 
 
b) Orientering fra NSF 
SD deltok på årsmøte i forbindelse med VM/NM. Det var få som deltok på årsmøtet. 
NSG ga et saueskinn til beste kvinnelige klipper – Caroline Nicol. 
 
c) Orientering fra NSG 
SD orienterte om fotråte og om at NSG har solgt Parkveien 71. Ny plassering av 
NSGs lagskontor er ikke avklart pr. dato.  
 
d) Oppsummering NM/VM 
Alle var enige om at NM/VM i Bjerkreim hadde blitt gjennomført på en svært 
tilfredsstillende måte – stor honnør til alle som har bidratt! 
Det er synd at det ikke blir noe av VM filmen.  
 
e) Senkveld-duellen 
SD og SB orienterte om Senkveldduellen i saueklipping mellom Thomas/Harald og 
Jan Thomas/Christoffer. Sendingen ble spilt inn på Evje Gård i Østfold og Caroline 
Nicol var instruktør og dommer, SB var moralsk støtte. 
 
f) Nye ullinnsamlingsavtaler 
 
g) Skinn 
 
h) SM i Sverige/klippekurs i Sverige 
Tor-Arne Olsen har holdt klippekurs i Sverige. Kontaktpersonen het Anna Hedendal. 
Caroline Nicol og Birgitta Murphy deltok i det svenske mesterskapet i saueklipping. 
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