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Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 



 
Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 
Vedtak: 
Referat fra møte 8. desember 2008 ble godkjent. Referater sendes til godkjenning 
etter møtene, og legges deretter ut på hjemmesidene til NSG. 
 

Sak 3 Årets planlagte instruktørsamling, klippekurs og proffkurs 
På kort varsel ble årets instruktørsamling flyttet fra november til 25. september 
(dagen før NM i saueklipping). 8 av 9 godkjente instruktører møtte på samlingen, og 
alle var godt fornøyd med at samlingen ble lagt i tilknytning til NM. På samlingen 
ble mange saker drøftet, spesielt revisjon av kursmateriell, se egen referat fra 
samlingen.  
Pr. dato er det kommet inn søknad om 13 klippekurs. Ett kurs er allerede 
gjennomført og det ser ut til å være mange påmeldte på flere kurs. I Rogaland er det 
bortimot 20 påmeldte til kurs på Forus 2.-3. oktober. Rolf Gravdal ønsker derfor å få 
til to kurs til i Rogaland (Rennesøy og Hjelmeland). Det planlagte proffkurset i 
november som skulle vært arrangert i tilknytning til årets instruktørsamling, ønskes 
fortsatt gjennomført selv om instruktørsamlingen ble fremskyndet til NM.  
Det ønskes også gjennomført et proffkurs i februar 2010. 
I årets tildelingsbrev fra SLF står det tydelig at senere tildelinger vil bli redusert, 
dersom vi ikke klarer å bruke opp årets tildeling. 
 
Vedtak: 
Årets klippekurs gjennomføres som planlagt, og evt. nye kurs godkjennes slik at 
mest mulig at tilskuddet fra SLF blir brukt. Det gjennomføres et proffkurs på 
Østlandet i regi av NSG sentralt i november og et tilsvarende kurs i Rogaland i 
februar 2010. 
 

Sak 4 Revisjon av kursmateriell – ”Vi høster ull” 
 
 

Sak 5 Endelig godkjenning av regelverk for klippekonkurranser og 
rekordforsøk  
 

Sak 6 Arbeidsoppgavene til ull- og klipperådet 
 

Sak 7 NM i saueklipping 2009 – oppsummering 
Etter at fem potesielle arrangører hadde takket nei til årets NM, var det en stund fare 
for at NM måtte avlyses. Det hadde vært veldig synd dersom året etter VM skulle 
blitt det første året uten NM siden starten i 1988! 

Slik ble det heldigvis ikke. Fredag kom klarsignalet og nå arbeides det for fullt fram 
mot NM og Ølensmarknad lørdag 26. september 2009. 
På grunn av mange uheldige omstendigheter ble det først klart at Ølen tok på seg å 
arrangere  
 

Sak 8 NM i saueklipping 2010 og 2011 
Det har kommet to søknader om å få arrangere NM i saueklipping og ullhåndtering i 
2010, fra Isfjorden Sau og Geit og Øyer Sau og Geit. Begge søknadene anses som 
seriøse og gode. På grunn av ønsket om at neste års NM-arrangør skal delta som 
observatør under årets NM, vedtok ull- og klipperådet pr. telefon at NM i 2010 skal 
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tildeles Isfjorden Sau og Geit (NM har aldri tidligere vært arrangert i Møre og 
Romsdal).  
 
Vedtak: 
NM i saueklipping og ullhåndtering i 2010 tildeles Isfjorden Sau og Geit. NM i 2011 
tildeles Øyer Sau og Geit, som bes om å bekrefte at de tar arrangementet innen 31. 
januar 2010. 

Sak 9 Revisjon av håndbok for NM-arrangører 
 

Sak 10 Utsatt sak fra forrige møte – Instruktør I og II 
Bruken av betegnelsene instruktør I og II har blitt drøftet i flere møter i Ull- og 
klipperådet, og ble drøftet med instruktørene på instruktørsamlingen. Der ble det 
foreslått å bruke betegnelsene instruktør og seniorinstruktør. 
 
Vedtak: 
Instruktør I og II erstattes av betegnelsene instruktør og seniorinstruktør.  

Sak 11 Orienteringssaker 
a) Orientering fra Fagtjenesten for ull 
b) Orientering fra NSF 
c) Orientering fra NSG 
d) Nye tilskuddssatser for ull 
e) Søknad om støtte til arbeidet med ull, saueklipping og ullhåndtering 2009 
f) Tilsagnsbrev støtte til arbeidet med ull, saueklipping og ullhåndtering 

2009 
g) Søknad om støtte til dommerkurs i forbindelse med NM 2009 
h) Tilsagnsbrev støtte til dommerkurs i forbindelse med NM 2009 
i) Linjeklipping 
j) Spørreundersøkelse slakteriene 
k) Brev fra Romedal og Stange Sau og Geit til Fatland Gjestal ull 
l) Svarbrev fra Fatland Gjestal ull 
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