
 
 

Telefonmøte i Ull- og klipperådet 
 

 

Tidspunkt: Torsdag 25. august 2011 kl. 10.00-11.00 

 

Til stede: Sissel Berntsen (SB), Helge Aas (HA), Dyre Nessa (DN) og Even Olsen (EO) 

 

Referent:  Even Olsen 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Sak 3 NM 2011 

Sak 4 NM 2012 

Sak 5  Brev fra klippeinstruktørene 

Sak 6  Klippekurs 2011 

Sak 7  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 25. januar 2011 ble godkjent. 

 

Sak 3 NM 2011 
Ull- og klipperådet bestemmer hvem som skal være overdommer. Tobias Stubrud i 

arrangementsutvalget skal komme med forslag til overdommer, men pr.dags dato har 

vi ikke hørt noe. 

HA, DN og SB skulle være tilstede under NM. 

Neil Perry som mottok vandrepokalen under fjorårets NM må få levert den før årets 

NM. EO tar kontakt med Neil. HA står for utdeling av vandrepokal til årets NM-

vinner. 

Statens landbruksforvaltning har innvilget støtte til dommerkurs i forbindelse med 

NM på kr.40 000,-. 

Dommerkurset bør holdes kvelden før NM starter, dvs fredag 30 september. 

Overdommer står for kurset. HA tar kontakt med Tobias Stubrud om å få til 

møtelokale kl.17. 

 

 

 

 

Referat 
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Sak 4   NM 2012 
  Det kom inn 3 søknader om å få arrangere NM i 2012.  

  Søkere var: 

    Otta handels- og næringsforening 

    Ølen Sau og Geit 

    Oppdal Sau og Geit 

  Ølen har nettopp hatt NM (2009). Årets NM foregår i Oppland fylke, og dersom Otta      

  hadde fått tildelt NM for neste år, ville Oppland fylke hatt NM 2 år på rad. 

  Oppdal har ikke arrangert NM siden 2006. 

 

  Vedtak: 

  Oppdal Sau og Geit tildeles NM i saueklipping og ullhåndtering for 2012 

 

  EO tar kontakt med alle søkerne. 

 

Sak 5  Brev fra klippeinstruktørene 
Klipperådet hadde møte onsdag 24 august på Forus. DN var tilstede på                                                                 

møtet. Der kom det fram at rådet ønsket selv å utnevne nye klippeinstruktører. 

Bakgrunnen er protestene som kom frem etter at nye klippeinstruktører ble utnevnt i 

januar i år på Forus. Noen av de nye instruktørene ønsket ikke å sortere ulla etter 

klippinga. I tillegg burde de kunne gjøre seg forstått på norsk, samt ha oversikt over 

ullprisene. 

 

På bakgrunn av uroen som er oppstått, bør man få til et møte med klippeinstruktørene 

tidlig fredag før NM.  

 

Vedtak: 

Det holdes et møte med alle klippeinstruktørene kl.16 fredag 30 september på Stav, 

dagen før NM. 

SB utarbeider forslag til handlingsmønster rundt godkjenning av klippeinstruktører 

før møtet. 

 

EO sender innkalling til alle klippeinstruktørene. 

 

 

Sak 6   Klippekurs 2011 
   Det er pr. dags dato kommet inn 9 søknader om klippekurs i år. 3 av kursene er  

   gjennomført. SLF har også i år tildelt støtte til NSG’s arbeid knyttet til kurs i  

   saueklipping og ullhåndtering. Størrelsen på beløpet er i år på kr.399 000,- i tillegg  

   til at NSG kan benytte de ubenyttede midlene på kr.20 382,- fra 2010.  

   Det sendes nå ut rundskriv til alle lokallag om at de fortsatt har mulighet til å sende  

   inn søknad selv om fristen er gått ut.   

 

Sak 7   Eventuelt 
             Ikke noe spesielle saker ble trukket frem. 

     

 

      
 

   

  

 


