
 
 

Telefonmøte i Ull- og klipperådet 
 

Tidspunkt: Fredag 9. juli 2010 kl. 10.00-10.50. 

 

Til stede: Øivind Gurandsrud (ØG), Neil Perry (NP), Sissel Berntsen (SB) 

og Signe Dahl (SD). 

 

Referent:  Signe Dahl 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Sak 2 Referat fra forrige møte 

Sak 3 Endelig godkjenning av regelverk for konkurranser/rekordforsøk 

Sak 4 Håndbok for NM-arrangører 

Sak 5 Klippekurs 2010 

Sak 6 Klippeinstruktørene 

Sak 7 NM i Åndalsnes 2010, Øyer 2011 

Sak 8 ”Vi høster ull” 

Sak 9 Eventuelt 
 

 

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 27. september 2009 ble godkjent. 

 

Sak 3 Endelig godkjenning av regelverk for konkurranser/rekordforsøk 
Regelverk for konkurranser og rekordforsøk har blitt drøftet flere ganger de siste 

årene. Ut fra drøftingene på forrige møte og innspill fra instruktørsamlingen ble det 

lagt inn noen endringer.  

 

Vedtak: 

Regelverk for og rundt konkurranser i saueklipping, Regelverk for og rundt 

konkurranser i ullhåndtering og Regelverk for rekordforsøk i saueklipping ble 

endelig vedtatt og tas inn i den nye utgaven av ”Vi høster ull”.  

 

Sak 4 Håndbok for NM-arrangører 
Håndbok for NM-arrangører har ikke blitt revidert siden 2005. Det forelå ikke noe 

utkast til revidert håndbok til møtet. 

 

Referat 
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Vedtak: 

Signe Dahl får fullmakt til å revidere håndbok for NM-arrangører. Håndboka skal 

inngå i ”Vi høster ull”. 

 

Sak 5 Klippekurs 2009 og 2010 
Rapport for klippekurs 2009 viser at det ble gjennomført en instruktørsamling og 

16 kurs med 130 deltakere i 2009. 

Søknad for 2010 om støtte til 20 kurs er sendt til Statens Landbruksforvaltning og 

søknaden er innvilget. De to proffkursene som ble gjennomført i februar (utsatt fra 

høsten 2009) dekkes over tilskudd som ikke ble brukt opp i 2009. 

I januar ble det sendt rundskriv til lokal- og fylkeslag i Norsk Sau og Geit, men det 

foreligger bare rundt 5 kurssøknader pr. dato. Nytt rundskriv ble sendt til lokallag/og 

fylkeslag i juni, med søknadsfrist 7. august. Signaler tyder på at det planlegges flere 

kurs. Det skal også sendes oppfordring om igangsetting av kurs til Bygdefolkets 

Studieforbund og klippeinstruktørene nå. 

NSG sentralt planlegger ikke instruktørsamling eller noen proffkurs i høst, men 

seniorinstruktørene kan gjerne gjøre det (må sende søknadsskjema på vanlig måte). 

 

Vedtak: 

Ull- og klipperådet er godt fornøyd med aktiviteten i 2009. Informasjonen ble tatt til 

orientering. 

 

Sak 6 Klippeinstruktørene 
Pr. dato har vi 9 godkjente klippeinstruktører. Det planlegges ingen instruktør-

samling eller uteksaminering av klippeinstruktører i 2010. 

 

Vedtak: 

I forbindelse med neste instruktørsamling i 2011, planlegges det uteksaminering av 

nye klippeinstruktører. Aktuelle kandidater oppfordres til å være hjelpeinstruktør på 

kurs i høst. 

 

Sak 7 NM i Åndalsnes 2010, Øyer 2011 
Arbeidet med planlegging av NM i Åndalsnes 2. oktober er godt i gang. NSG har 

sendt søknad om støtte til NM på vegne av NM-arrangør og SLF har bevilget kr 

40 000. Vilkårene for støtten er endret til det bedre i forhold til tidligere; tilskuddet 

utbetales i forkant av arrangementet og arrangør sender regnskap for mesterskapet 

som dokumentasjon i etterkant. 

I fjor sommer ble Øyer tildelt NM i 2011. NSG kontaktet arrangør pr. e-post i går, 

men har ikke fått noen oppdatert status. 

To potensielle arrangører har kontaktet NSG mht. NM i 2012.  

 

Vedtak: 

Ull- og klipperådet tok informasjonen til orientering. NM 2012 tildeles senere. 

 

Sak 8 ”Vi høster ull” 
”Vi høster ull” – kursperm for klippekurs og kurs for ullklassifisører har vært under 

revisjon i nærmere to år. Arbeidet har stadig blitt utsatt, men SB og SD jobber med 

saken, og planlegger at permen skal trykkes i august. Rolf Gravdal og Anne-Cath. 

Grimstad har gjort en god jobb med å ta nye bilder og revidere teksten til kapitlet om 

klippeteknikk. 
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SD presenterte utkast til Norsk Saueklippersertifikat og utformingen av dette ble 

drøftet. Det er behov for utdyping av kravene som stilles for å få de ulike 

sertifikatene i en egen ”NSG’s standard for god saueklipping”. 

 

Vedtak: 

Norsk Saueklippersertifikat, inkl. NSGs standard for god saueklipping sendes ut på 

høring til klippeinstruktørene. ”Vi høster ull”-permen ferdigstilles så snart som 

mulig. 

 

Sak 9 Eventuelt 
Sissel Berntsen orienterte om samling ledersamling ull som ble arrangert 26.-27. mai 

i Førde. Lederne for ullstasjonene var opptatt av at det fortsatt er stor variasjon i 

pakking/sortering i sekkene med hjemmeklippet ull. Enighet om at bonden har 

ansvar for at klippeplassen er godt nok bemannet til at ulla pakkes og sorteres 

forsvarlig. Klipperne er ofte raske og lite interessert i annet enn å klippe fortest 

mulig, og da blir ofte sortering og pakking dårlig utført. Ullstasjonene er villige til å 

bidra med hjelp og råd om sortering. Ull- og klipperådet må jobbe for at dette skal bli 

bedre. Det kan også være aktuelt at god ullhåndtering premieres bedre – dette kan 

også tas i SLF i samarbeid med Sissel/Fatland/Norilia. 


