
 
 

Referat

Møte i Ull- og klipperådet 
 
Tidspunkt: Mandag 9. juni 2008 kl. 14.00-15.00. 
 
Sted: Telefonmøte 
 
Til stede: Øivind Gurandsrud (ØG), Neil Perry (NP), Sissel Berntsen (SB)  

og Signe Dahl (SD). 
 

Referent:  Signe Dahl 
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Sak 1 Gjennomgang av saksliste og referat fra forrige møte 
SD orienterte om at Ragnar Omli ble uteglemt på lista over instruktørene, han er 
godkjent som instruktør I. Bruken av tallkode I og II etter instruktør ble drøftet – se 
sak 10. 
 
Vedtak: 
Sakslista og referat fra forrige møte ble godkjent, med følgende merknad til sak 6, 
Ragnar Omli godkjennes som instruktør I.  
 

Sak 2 Klippekurs 2008  
SD orienterte om brevene som er sendt ut om årets klippekurs og om innkomne 
søknader og henvendelser om klippekurs generelt. Det er pr. dato kommet inn 
søknader om 12-13 kurs. I tillegg har det kommet signaler om 2-3 andre mulige kurs. 
Søknaden til SLF om støtte er ikke sendt, men er snart klar for sending. Kr 132 994,- 
av fjorårets midler er ikke brukt, og søkes overført til 2008. Det søkes om støtte til 
rundt 20 kurs, samt dekning av halvparten av utgiftene til 20 % stilling i NSG.  
 
 



Vedtak: 
Orienteringen ble tatt til etterretning, sekretæren fullmakt til å søke om å fordele 
tilskuddsmidler etter samme retningslinjer som i 2007. 
 

Sak 3 Proffkurs 2008 
Det har kommet signaler om at Buskerud og Telemark Sau og Geit ønsker å 
samarbeide om å arrangere et mulig proffkurs på Nortura sitt slakteri på Gol i august. 
Det blir da naturlig for NSG å legge det landsdekkende proffkurset på Forus 
Rogaland. NP kontakter Rolf Gravdal om aktuelle datoer i august for kurs på Forus 
og SD kontakter TSG/BSG om kurset på Gol. Kursene annonseres på hjemmesidene 
til NSG. Det sendes også info til slakteriene om kurset i sammenheng med den 
planlagte spørreundersøkelsen (se sak 6). Aktuelle instruktører er Rolf Gravdal, Neil 
Perry og Sven Reiersen. 
Det legges også opp til kurs i ullhåndtering i forbindelse med proffkursene. SD 
kontakter aktuelle instruktører i Rogaland og evt. på Gol. 
 
Vedtak: 
Det arbeides videre med gjennomføring av proffkurs i tråd med gjennomgangen i 
møtet. 
 

Sak 4 NM/VM 
ØG orienterte om at NSG skal inngå samarbeidsavtale med VM2008-komiteen. NSG 
vil gi kr 30 000 til premier og en underskuddsgaranti på kr 20 000. NSG ønsker å bli 
profilert på en fin måte under arrangementet, med logo og stands. 
SD orienterte om at NM2009 ikke er tildelt til noen og at det hadde vært ønskelig for 
arrangøren av neste års NM å være tilstede under NM i år. 
 
Vedtak: 
Det sendes forespørsel til alle NSG sine fylkeslag og legges ut informasjon på NSG 
sin hjemmeside hvor neste års NM-arrangør etterlyses. Frist for søknad settes til 25. 
august.  
 

Sak 5 Høring om reglement for konkurranser med mer  
Reglement er ikke sendt ut på høring pr. dato. 
 
Vedtak: 
Reglement for ullhåndterings- og saueklippekonkurranser, og rekordforsøk sendes ut 
på høring til aktive dommere og årets NM-arrangør, med kopi til klippeinstruktørene 
og NSF. Frist for innspill settes til 25. august.  
 

Sak 6 Spørreundersøkelse til slakteriene 
Den planlagte spørreundersøkelsen til slakteriene (jf. sak 13 i november i 2007) er 
ikke sendt ut pr. dato.  
 
Vedtak: 
Spørreundersøkelse sendes som planlagt til norske slakterier som slakter sau. 
 

Sak 7 Revisjon av undervisningsmateriell 
SB orienterte om at det er tilstrekkelig med ”Vi høster ull”-permen igjen til årets 
kurs. Revisjonen av permen er derfor utsatt til neste år.  
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NP orienterte om opplæringssystemet og materiellet til Samson Te Whata som han 
har truffet i New Zealand i vinter. NP vurderer det til å være et meget bra system, 
hvor streker tegnet på gulvet er hovedhjelpemiddelet i opplæringen. Det skriftlige 
kursmateriellet er meget omfattende. NP fikk ikke med seg noe eksemplar av 
kursmateriellet, Samson TeWhata ønsker nok å presentere det selv.  
 
Vedtak: 
Revisjonen av opplæringsmateriellet for kurs i saueklipping og ullhåntering utsettes 
til neste år. NP og SD holder kontakten med Samson TeWhata angående 
opplæringsmateriellet han har utarbeidet. SB har hovedansvar for revisjon av 
materiellet. 
 

Sak 8 Nytt fra Fagtjenesten for ull  
SB orienterte om at hun nettopp har snakket med Magne Sleire som holder på å lage 
en VM-video (intensjonsavtale med TV2). Hun henviste han til SLF for økonomisk 
støtte, men foreslo at Ull- og klipperådet skriver en støtteerklæring for prosjektet. 
SB vil orientere mer grundig om aktiviteten i fagtjenesten for ull på neste møte. Hun 
poengterte at det trengs opplæring i sortering av ull ved klipping hjemme på gardene. 
Klippinga går fort og mange sliter når de skal pakke ulla riktig. Altfor mye ull 
leveres sams. Det hadde vært ønskelig at klipperen tok en gjennomgang med bonden 
før han startet opp. Aktuelt å skrive om dette i Sau og Geit.  
 
Vedtak:  
SB skriver en støtteerklæring på vegne av Ull- og klipperådet til Magne Sleires VM-
video-prosjekt. SB skriver artikkel til Sau og Geit om hvor mye bonden kan tape på 
sams levering av ull. 
 

Sak 9 Neste møte 
Den viktigste saken på neste møte blir revisjon av reglementene. Møtet bør derfor 
være et fysisk møte, i god tid før NM/VM, men etter høringsfristen 25. august. 
 
Vedtak: 
Neste møte i Ull- og klipperådet blir mandag 1. september i Parkveien i Oslo. 
 

Sak 10 Eventuelt 
SD orienterte om at Knut Rønningen og Peder Ravndal ikke lenger ønsker å være 
sertifiserte klippeinstruktører. Vi har nå bare tre godkjente ”proff” instruktører. Så 
langt ser det likevel ut til at vi har nok instruktører. Onar Lima fra Rogaland og 
Robert Tangrand fra Lofoten ble nevnt som aktuelle kandidater dersom nye 
instruktører skal godkjennes.  
 
SD påpekte at planene om fagbrevordning (sak 7 i november 2007) er meget 
ambisiøse og at det ikke har blitt gjort noe mer med saken siden sist. Ull- og 
klipperådet mener at det bør være et langsiktig mål, og at saken tas opp igjen i 
forbindelse med revisjon av ”Vi høster ull-permen” etter NM/VM. 
 
SB påpekte at bruken av Instruktør I og Instruktør II lett kan bli tolket feil, fordi det 
er vanlig å bruke det laveste tallet om de dyktigste instruktørene. Ull- og klipperådet 
var enige i dette, men SD ønsket å vurdere saken grundigere før vedtak. Saken ble 
utsatt til neste møte. 
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