
 
 

Referat

Møte i Ull- og klipperådet 
 
Tidspunkt: Fredag 5. oktober 2007  
 
Sted: Bjerkreimsmarken 
 
Til stede: Øivind Gurandsrud, Neil Perry, Sissel Berntsen og Signe Dahl. 
 
Referent:  Signe Dahl 
 
 

Sak: Revisjon av ”Regelverk for ullhåndteringskonkurranser” 
Jorunn Vesterøy som har oversatt og redigert gjeldende ”Regelverk for 
ullhåndteringskonkurranser” tok kontakt med Ull- og klipperådet i forbindelse med 
dommersamlingen i forkant av årets NM i saueklipping og ullhåndtering. Hun ønsket at 
reglene for ullhåndteringekonkurranser skulle revideres for å bli mest mulig lik de 
internasjonale reglene, som vil gjelde under VM neste år. Siden Ull- og klipperådet var samlet 
var det enighet om å se på dette. Det er ønskelig at reglement gjennomgås i god tid før neste 
mesterskap. 
 
Vedlagt følger revidert regelverk. 



REGELVERK FOR ULLHÅNDTERINGSKONKURRANSER 
Forfattet av Tom Dodd januar 2001. Oversatt og redigert av Jorunn Vesterøy mai 2002. 
Redigert og godkjent av Ull- og klipperådet ved Fagtjenesten for ull juli 2004 og august 2005. 
Sist revidert av Ull- og klipperådet 5. oktober 2007.  
 
INTRODUKSJON: 
1. Etter som de fleste norske sauer blir klippet to ganger i året, vil det være mest 
hensiktsmessig å ha halvårsull (i praksis høstull) i konkurransesammenheng. Det brukes ikke 
forhåndsrensede dyr i ullhåndteringskonkurranser. 
2.Ullsortering i Norge skiller ulla som følger: 

- Hovedfell 
- Kantull: Her blandes mage-, lår-, skritt-, hale- og kort, margholdig hode/kinnull. 
- Misfarget ull/urinbrent ull  
-     Svart ull (i hvit ull), gul ull og soppgrønn ull. 
- Avfall: Merkemaling, skittklumper etc. 

3. Fellene blir på gårdene i Norge individuelt pakket, for å lette separering og klassifisering 
ved ullstasjonene. 
 
KOMMENTAR: 
1. Ullhåndtering i Norge er basert på enkle prinsipper, hvilket gjør det mulig å arrangere 

konkurranser med «en ullbehandler pr to klippere-format», som i Storbritannia. 
2. God ullhåndtering skal produsere: 

- en forholdsvis homogen fell, bortimot 75-80 % av all ulla klipt av én sau. 
- Kantull (klasse H1), bestående av mage-, skritt-, hale-, kort hodeull og grov lårull 

(vanlig i Norge) 20-25% av total ullmengde pr sau. 
- Svarte flekker og gul/soppgrønn ull 
- Urinbrent og svært skitten ull 
- Kassert: hardfiltet, ekstremt skitten ull, merkemaling, hudbiter, ekstremt 

vegetabilinnhold. 
 
KONKURRANSEN: 
1. Hver ullhåndterer tar unna ull fra to klippere, der klipper nummer 2 ikke starter før 

nummer 1 har gjort ferdig mage, hale og lår på første sau. 
- I nybegynnerklassen holder det med 2-3 sauer 
- I NM- klassen vil 6-8 sauer kunne demonstrere ferdighetene til ullhåndtereren, 

siden en viss arbeidsrutine må opprettholdes. 
2. Assistanse fra klipper er ikke tillatt på annen måte enn å rive løs mageull. Eksempelvis har 

klipperen ikke lov å ta vekk lårulla. 
3. Ulla skal sorteres i følgende separate korger: (NB: Pkt C, D, E brukes ved behov) 

A: Alle feller i samme korg 
B:  Kantull (H1), mage-, skritt-, hode-, lår-, hale. Utøveren skal her vise sin ferdighet i hva 
han/hun synes skal renskes vekk for å få en mest mulig homogen fell. 
C:  Urinbrent og svært skitten ull 
D: Svarte flekker 

- Hvite sauer skal brukes. 
- Klipper roper «svart ull». 
- Det tillates generøst med hvit ull rundt flekk ved dømming. 

        Gul og soppgrønn ull 
      E: Kassert, - som nevnt tidligere 
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DØMMING: 
Straffepoeng i følgende tre kategorier blir lagt sammen. Minste sum vil avgjøre vinneren. Se 
vedlagt tabell. 
1. Klippeplass, utøving, arbeid: Her brukes roterende dommere. Straffepoeng gis for 

dårlig/feil arbeidsteknikk. 
2. Ull: Hver ullklasse blir gjennomgått for å se etter innslag av feil ull. Straffepoeng gis pr 

vektenhet. 
3. Forbrukt tid: Tiden utøver trenger for å gjøre seg ferdig/rydde oppe etter at siste sau er 

klipt. Tid tas fra klippemaskinen stoppes, til utøver ved å rekke hånden opp, signaliserer at 
vedkommende er ferdig. 
 

STRAFFEPOENG 
kk = ullmengde på størrelse med ett kredittkort, 1 straffepoeng pr. kk 
 
1. Klippeplass: 

- Klippeplass rein før start?    kk 
- Rester av bukull, lår og hale?   kk 
- Glemt lår eller buk før klipper trør opp?  10 p 
- Klippeplass rein mellom hver sau?   kk 
- Kinnull fjernet ved klipp (bruk skjønn)?  kk 
- Berøring/hindring av klipper?   5 p 
- Haug med ull på klippebrettet?   5 p 
- All ull innenfor tildelt område?   5 p 
- Utøver på klippebrettet?     5 p 
- All ull i tildelte korger ved slutt?   5 p 
- Arbeid etter heva arm?    Diskvalifikasjon 

 
2. Ull: 

1 straffepoeng pr. 20 gram ”fell-ull” i frasortert ull og omvendt. 
Farget ull eller urinbrent ull i fellull gir ett helt straffepoeng etter gjennomsnitt beregnet. 

 
3. Tid: 1 poeng for hvert 5. sekund opp til ett minutt 

  1 poeng for hvert sekund etter ett minutt 
 
UTØVER MÅ SIGNALISERE SEG FERDIG MED HEVET ARM! 
 
GENERELT 
1. All deltakelse skjer på egen risiko 
2. Rake/utstyr skal utøver bringe med seg 
3. Utøver skal være passende bekledd, eksempelvis helst joggesko 
4. Hvis like poengsummer oppstår, vinner den med lavest ullpoeng. 
5. Hoveddommer kan tildele ny omgang til utøver hvis denne uforskyldt ble forhindret. 
6. Klager må framlegges innen 30 minutter etter endt konkurranse og rettes til 

hoveddommer. 
7. Korger til sortert ull skal være på plass og skaffes av arrangøren. 
 
FOR KLIPPERNE GJELDER: 
1. Klipper kan ha med to håndstykker til klippeplassen 
2. Klipper nr 2 skal ta ut sin første sau  når klipper nr 1 trår opp for å klippe opp halsen. 

Deretter bør første klipper være ferdig med sin sau når klipper nr 2 trår opp for å klippe 
opp halsen. Speaker vil assistere i denne koordineringen.                                     
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