
 
 

Møte i Ull- og klipperådet 
 

Sted:               Norsk Sau og Geit, Moervn.2A, Ås 

Tidspunkt: Tirsdag 7. august 2014 kl. 09.00-14.00 

 

Til stede: Sissel Berntsen (SB), Helge Olaf Aas (HOA), Åsmund Kringeland (ÅK) og 

Even Olsen (EO) 

                        Lars Erik Wallin og Siv Bøifot deltok frem til kl. 12.30 

 

Referent:  Even Olsen 

 

 

Sak 1 Budsjett 

Sak 2 Klippekurs 2014 

Sak 3 Instruktørsamling 2014 

Sak 4 Revisjon av klippepermen 

Sak 5  Dommerskjema 

Sak 6  Diverse 
 

 

Sak 1 Budsjett 
-Det ble avholdt til sammen 13 klippekurs i 2013, og kostnadene for NSG ble på ca. 

kr. 240 000,-. NSG ga økonomisk støtte på kr. 40 000,- til NM-arrangøren. 

-LEW nevnte at det fortsatt kan være en mulighet for økonomisk støtte fra det 

offentlige. Det må en forskriftsjustering til, noe som er tatt skriftlig opp med 

faglagene.  

-For 2014 har NSG et totalbudsjett på kr. 300 000,-. Av dette beregnes det kr. 50 

000,- til NM, kr. 50 000,- til instruktørsamling, og kr. 200 000,- til klippekurs. 

 

 

 

Sak 2 Klippekurs 2014 
-Å innføre egenandel for deltagere på kurs, vil gi mange fordeler. 

-NSG ønsker fremover å gi arrangør en fast sum pr. kurs, og så er det opp til 

kursarrangøren å kreve inn egenandel fra deltagerne for å dekke kostnadene til 

instruktøren(e). Det kreves også et minimum antall på 4 fullførte deltagere pr. kurs, 

og dette må dokumenteres i form at deltagerliste og tilbakemeldingsskjema. 

-Fristen for arrangør å søke om midler til klippekurs er i år flyttet fra 5. august til 31. 

mai. Dersom kurs skal holdes på våren 2014, må søknaden være NSG i hende senest 

2 måneder før kursstart. Annonse vil bli lagt ut i medlemsbladet Sau og Geit nr.1/14. 

-Ull- og klipperådet vedtok at det kun skal gis økonomisk støtte til klippekurs der 

lokallag eller fylkeslag står som arrangør. 

-Det må utarbeides en instruks til arrangør om hva kursinstruktøren skal ha dekket. 

Samtidig bør det sendes et skriv ut til alle sertifiserte instruktører om endringene, 

samt forklaring på hvordan de skal fakturere. HOA sender forslag til instruks etter at 

han har vært i møte med Per Nyhus. 

-HOA tar kontakt med EO for neste telefonmøte i Ull- og klipperådet. 

Referat 



 2 

 

Sak 3 Instruktørsamling 2014 
-Det planlegges å få gjennomført en instruktørsamling i 2014, sannsynligvis medio 

august. Foreløpig planlagt sted er Ølen. 

-Målet er blant annet å få sertifisert 2 nye instruktører på samlingen.  

-Forslag til samlingslærer er Sven Reiersen eller Inge Morten Tronstad. SB er 

foreslått som ullærer. 

 

 

Sak 4   Revisjon av klippepermen 
-3 kapitler er det enighet om å fjerne i neste utgave av permen. Det er                                            

arrangørhåndbøkene for både klippekurs og NM, samt regelverk for konkurranser. Det 

betyr at hele kapittel 11 og 12 fjernes. 

-SB vil søke det offentlige om midler til trykking. 

-SB tar også ansvaret for å gjennomgå permen, men både ÅK, HOA og EO skal gå 

gjennom permen, for deretter å gi tilbakemelding til SB om ønskede endringer. Også 

kapittel 11 og 12 som skal fjernes for neste utgave må gjennomgås. 

-Målet er å få den nye utgaven ferdig før klippekursene starter i høst. 

  

 

Sak 5  Dommerskjema 
-Det har vært et tilbakevendende problem for hvert NM med å skaffe riktige 

dommerskjemaer til bruk under konkurransene. Signe Dahl i NSG hadde tidligere 

oversikt over skjemaene, men siden hun har sluttet i NSG har det vært vanskelig å 

gjenfinne dokumentene.  

-SB hadde med seg dommerskjemaer som er benyttet på NM, og EO fikk kopi av 

disse. EO legger ut skjemaene på NSG’s nettsider, men prøver også å kontakte Peder 

Ravndal og Vinni Foss i Nortura om kvaliteten på skjemaene. Det var Peder Ravndal 

som i sin tid utarbeidet skjemaene. 

 

 

Sak 6   Diverse 
-Åsmund Kringeland er nytt medlem i Ull- og klipperådet. Han representerer Norske 

Saueklipperes forening. I tillegg har han selv sau og jobber på Fatland. 

-SB har fått laget en ny video om ull og klipping. Den varer i ca.40 minutter, og ligger 

også ute på YouTube, se http://www.youtube.com/watch?v=fBypMrNYVp0 

NSG skal prøve å få lagt en link til videoen via nettsiden. 

-Det har vært nytt valg i Saueklipperforeninga. Ny leder er Gerhard Håkull.  

-Før årets VM i saueklipping og ullhåndtering som skal foregå i Irland, vil Sven Arne 

Lislegaard og  HOA jobbe med å få tak i sponsorer. NSG ønsker heller å prioritere 

støtte til NM som foregår hvert år. Det planlegges å sende 5 personer til VM, 2 

klippere, 2 ullbehandlere og 1 reiseleder. 

-HOA var tilstede under årets NM og delte ut vandrepokalen til Inge Morten Tronstad. 

Inge Morten fikk pokalen til odel og eie siden han hadde 3 napp i pokalen. Før årets 

må det skaffes tilveie ny vandrepokal, og NSG er den som har ansvaret for det.  

     

 

      
 

   

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=fBypMrNYVp0

