
 
 

Referat

Møte i Ull- og klipperådet 
 
Tidspunkt: Tirsdag 3. juli 2007 kl. 10.00–11.00 
 
Sted: Telefonmøte 
 
Til stede: Øivind Gurandsrud, Neil Perry, Sissel Berntsen og Signe Dahl. 
 
Referent:  Signe Dahl 
 
 

1. Velkomst og kort presentasjon: 
Øivind Gurandsrud er nyoppnevnt leder i ull- og klipperådet, styremedlem i NSG og aktiv 
saueprodusent med rundt 240 vfs i Lier i Buskerud. Han har tidligere vært saueklipper, 
klippeinstruktør og konkurranseklipper, men klipper i dag bare i egen besetning. 
Neil Perry er styremedlem i Norske saueklipperes forening. Jobber fast som saueklipper hos 
Fatland i Hommersåk fra juli til november, og klipper ellers i utlandet og er aktiv i 
klippekonkurranser. Har vært klippeinstruktør siden 2000 og holder flere kurs hvert år. Skal 
til Wales for å konkurrere nå i juli sammen med fire andre norske saueklippere. 
Sissel Berntsen ville ikke presentere seg så grundig siden alle kjenner henne.  
Signe Dahl har vært ansatt i NSG siden 1998 og er nå ansatt i nyopprettet 50 % stilling, hvor 
hun blant annet skal ha sekretærfunksjonen i ull- og klipperådet. NSG vil prioritere denne 
oppgaven framover. 
 

2. Orienteringssaker 
a) Brev til Statens Landbruksforvaltning sendt 26.06.2007 (sendt i posten) 
Det ble orientert om brevet og arbeidet med å få fram korrekte regnskapstall. Vi har søkt om å 
få overføre kr 364 912,- ikke brukte midler fra 2005 og 2006 til 2007. Det foreligger ikke noe 
svar på søknaden pr. dato, men vi håper det går i orden. 
 
b) Innkomne søknader klippekurs 
En oversikt over planlagte kurs ble sendt ut pr. e-post mandag ettermiddag. Det er planlagt 13 
kurs i høst. I tillegg er det allerede gjennomført 2 kurs (Hordaland og Vest-Agder) i vår. Det 
planlegges også et proffkurs for klippeinstruktørene (se nedenfor). 
Signe får fullmakt til å fordele tilskudd i henhold til tidligere vedtatte retningslinjer når 
bevilgningen foreligger.  
 



c) Oppdatering av kursmateriell utsettes til neste år 
Det finnes tilstrekkelig antall ”Vi høster ull” kurspermer til høstens kurs. Dette, samt mange 
andre oppgaver gjør at revideringen av kursmateriellet utsettes til neste år. Sissel har drøftet 
med Turid Stalsberg om midlene som er budsjettert til kursmateriellet kan overføres til 
produksjon av video/dvd om saueklipping. Pr dato foreligger det ikke noe svar,  

3. Instruktørsamling/proffkurs 
Det er to år siden forrige instruktørsamling. Jens Olav Leira og Rolf Gravdal har kommet med 
forslag om at det bør arrangeres et kombinert proffkurs og instruktørsamling andre uka i 
august på Forus. Signe og Neil orienterte om planene. Tidspunkt for samlingen/kurset 
fastsettes til onsdag 8. til fredag 10. august. I utgangspunktet var det tenkt at proffkurset 
skulle komme i forkant av instruktørsamlingen, men Sissel ba om at instruktørsamlingen tas 
den 8. august. Neil skal undersøke om dette er mulig mht. antall sau som kan klippes på 
fredagen. (Det viser seg at det ikke er mulig å gjøre dette fordi slaktingen avsluttes kl. 12 på 
fredagen, og da blir det for lite tid til kurset). 
 
Opplegget for kurset blir slik: 
Onsdag 8. august kl. 10.00: Proffkurs starter og pågår ut dagen. 
Torsdag 9. august kl. 07.00: Proffkurs fortsetter ut dagen. 
Fredag 10. august kl. 09.00: Instruktørsamling starter. Vi satser på at de fleste ankommer til 
proffkurset eller torsdag kveld. 
 
Instruktører på proffkurset er Neil Perry og Rolf Gravdal. I tillegg inviteres mr. Colin 
MacGregor fra Skottland. MacGregor er sjef for opplæringa i Storbritannia, og er en virkelig 
kapasitet innen faget. Ull- og klipperådet dekker reise og opphold, samt instruktør lønn til 
MacGregor. 
 Det er ønskelig å få med Turid Stalsberg fra SLF på samlingen, slik at hun kan bli 
kjemt med oss og kan presentere SLF. Signe får ansvar for å ta kontakt med henne. (Hun 
svarte at hun hadde lyst, men kunne ikke gi endelig svar nå). 
 Sissel ønsker å ha ½ times innlegg på samlingen. 
 Et mer detaljert program for samlingen må vi lage i august. Neil tar ansvaret for å 
undersøke muligheter for innkvartering/bespisning i nærheten av Forus (Lura turistheim?) og 
møterom/bespisning på Forus. Signe får i oppdrag å sende ut invitasjon til 
klippeinstruktørene. Jens Olav Leira har tatt på seg ansvaret for å ta imot påmeldinger, 
påmeldingsfristen settes til 15. juli. NB medlemmene i ull- og klipperådet må huske å melde 
seg på. 
 Det er 7 klippeplasser på Forus, og det går an å ha 3 kursdeltakere pr. klippeplass, dvs. 
totalt 21 kursdeltakere. Klippeinstruktørene får 1. prioritet, ansatte klippere på Forus 2. 
prioritet og andre klippere 3. prioritet (førstemann til mølla). 
 Kursdeltakere som ikke er klippeinstruktører må betale en kursavgift. 
Klippeinstruktørene får dekt reise og opphold, men får ikke daggodtgjørelse for kurs og 
samling. 
 Signe undersøker mulighetene for å få støtte til kurset via BSF. 

4. Oppfølging av tidligere klippekursdeltakere 
Jens Olav Leira og klippeforeningen har kommet med ønske om at vi skal følge opp tidligere 
kursdeltakere. Neil kjente ikke til dette. Signe har jobbet en del med å få tak i deltakerlister til 
alle kurs i 2005 og 2006. Saken tas opp instruktørsamlingen. 
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5. NM 2007 
Neil sitter i komiteen som arrangerer NM. Han fortalte at det meste er i orden. De har 
kontaktet personer som tidligere har vært dommere i NM og har dommerstaben stort sett i 
orden. Under NM skal det tas i bruk helt nytt utstyr, som gjør det mulig for publikum å følge 
med på hvem som faktisk leder konkurransene til en hver tid, fordi tida og dømmingen av de 
ferdigklipte sauene vises på en stor skjerm. Det skal være 6 klippeplasser. Eneste 
usikkerhetsmomentet er den nye hallen som skal være ferdig til NM, byggingen er ikke 
påbegynt. Det skal være et nytt møte i komiteen i august. 
Signe orienterte om at det er bestilt ny vandrepokal fra NSG, etter at Rolf Gravdal fikk den 
forrige til odel og eie i fjor. 
Sissel deltar som dommer, og både Øivind, Ove Ommundsen (leder i NSG) og Signe blir med 
under NM. 

6. VM 2008 
Neil sitter også i VM-komiteen. Det er ikke så mye mer å si om VM, enn det som allerede er 
sagt om NM, som blir et slags ”prøve-VM”. 

7. Video/DVD om saueklipping 
Magne Sleire har tilbudt å produsere en ny video/DVD om saueklipping for kr 150 000,-. Ull- 
og klipperådet har satt av kr. 50 000,- til dette og Sissel har bedt SLF å vurdere om vi kan 
bruke midlene som var avsatt til revisjon av kursmateriell til dette. Svar foreligger ikke. På 
proffkurset i 2005 viste de to instruktørene fra Australia en DVD om klippeteknikk, det er 
usikkert om denne er relevant for norske forhold (merino). Neil (og Jens Olav Leira) vil prøve 
å finne ut mer om dette og evt. om MacGregor har noe interessant kursmateriell fra 
Storbritannia. Saken drøftes på samlingen. Evt. innhold i en norsk video/DVD kan også tas 
opp. 

8. Arrangørhåndboka 
Arrangørhåndboka har ikke blitt revidert siden juli 2005. Signe har overtatt noen merknader 
fra Vivi og Siv. Ingen hadde noen kommentarer i møtet. Det ble presisert at reiseutgifter 
klippeinstruktørene har ikke skal dekkes av tilskuddet fra NSG/SLF. Signe fikk i oppgave å 
lage ferdig utkast til nytt evalueringsskjema for kurs, skjemaet gjennomgås på instruktør-
samlingen. Ellers skal Signe oppdatere fakta med mer der det er behov. 

9. Eventuelt 
Signe hadde plukket opp en kommentar som stor i Sau og Geit i nr 5 2005 (intervju med 
Caroline Nicol ”Det er så få kvinner som stiller i klippekonkurranser at det i praksis ikke lar 
seg gjøre med egne klasser. Caroline har likevel gitt seg i kast med oppgaven å få flere 
kvinner til å konkurrere. Dersom man setter opp egne premier for jentene, vil det kanskje 
oppmuntre flere til å prøve seg i konkurranser. I 2008 er det VM i Norge. Da bør den beste 
kvinnelige klipperen også bli premiert, sier en engasjert Caroline.) 
Ull- og klipperådet mente at det ikke er behov for egen premiering for beste kvinne i NM. 

10. Neste møte i ull- og klipperådet 
Hvis tida strekker til prøver vi å få til et lite møte i ull- og klipperådet fra 18-20 torsdag  
9. august.  
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