
 
 

Møte i Ull- og klipperådet 
 

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

Tidspunkt: Onsdag 21. januar 2015 kl. 09.00-14.00 

Til stede: Helge Olaf Aas(HOA), Åsmund Kringeland og Anne Grete Stabekk 

 Siv Bøifot deltok frem til kl. 12.00 og Lars Erik Wallin deltok deretter 

Forfall:  Sissel Berntsen  

Referent:  Anne Grete Stabekk 
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Sak 1 Regnskap og referat NM i Sirdal 2014 
 Regnskapet viser et underskudd på kr 118 000. NSG har gitt et tilskudd på kr 

 50 000. Etter henvendelse fra Sirdal Sau og Geit er det bestemt å gi ytterligere kr 

 10 000. 

Referatet ga god informasjon om arrangementet. Det ga også NSG og ull – og 

klipperådet noen forslag til forbedringer for senere arrangement. 

- Bedre kontakt med NSG før arrangementet 

- Oppdatering av arrangørhåndboka 

- Tidligere tildeling av NM 

- Bedre opplegg rundt NM i ullhåndtering 

- Det bør skaffes egen nettside med eget domene 

- Tilskudd i fra NSG bør ibefatte annonsering i Sau og Geit 

 Følgende ble vedtatt: 

o Forslag fra Sirdal Sau og Geit tas til etterretning 

o Det ble bestemt at NSG representant (leder eller sekretær i Ull - og 

klipperådet) skal delta på et møte med arrangøren for NM ganske 

tidlig i planleggingen for å kunne hjelpe til. 

o NM bør profileres bedre i Sau og Geit før arrangementet. 

 

Sak 2 Årsmelding 2014 
Årsmelding ble gjennomgått. Følgende opplysninger ble vedtatt å tilføye: 

Møter 

I løpet av det siste året har det vært avholdt et møte og et telefonmøte i rådet. Saker 

som har vært behandlet er budsjett, handlingsplan, revisjon av klippeperm og 

tildeling av NM i 2015. 

Referat 
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Sak 3 Budsjett 
Det er avholdt til sammen 14 klippekurs i 2014, og det er gitt tilskudd fra NSG på  

kr. 150 000. NSG ga økonomisk støtte på kr. 60 000 til NM-arrangøren Sirdal Sau og 

Geit. Når lønn til klippeinstruktørkurs er betalt vil budsjettet for 2014 være 

overskredet med cirka kr 60 000.  

Lars Erik Wallin 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 2015 har NSG et totalbudsjett på kr. 300 000. Av dette beregnes det kr 50 000 til 

NM, kr 30 000 til dommersamling, kr. 150 000 til klippekurs og kr 70 000 til lønn og 

godtgjørelser. 

 

Sak 4 Handlingsplan 2015 

 a) Klippekurs 
 -Det vil ikke blitt gitt støtte til rene skolekurs i 2015. 
 -Infobrev som i 2014 med justeringer sendes ut til lokallag og fylkeslag. 
 -Infobrev som i 2014 med justeringer sendes ut til instruktører. Priser fra 2014 

 opprettholdes. 
 -Det ønskes å arrangere et Proffkurs i Vest i 2015 med Hamish som instruktør. 

 Åsmund Kringeland organiserer dette for utvalgte kursdeltakere. 
 -Nytt læremateriale er ferdig. Ei flott bok som skal brukes heretter. 
 -Det bør gis innspill til å få en reportasje i Sau og Geit angående satsing på de unge 

 som går på klippekurs. 
 Opplysninger på nettsiden må oppdateres. Kurskalender, arrangørhåndbok og 

 kursinstruktører 

 
 b) Kurs i ullhåndtering og ullsortering 

 -Målgruppe bør være sauebonden som skal utdannes til å bli sin egen ullsorterer.  

 -Skal det lages en studiering, med studiehefte? 
 -Anne Grete Stabekk kontakter  

 Sissel Berntsen om stoff til ullkvalitet, ullbehandling og ullsortering 

 Thor Blichfeldt angående avlsbiten 
 Studieforbundet Næring og Samfunn angående samarbeide om studiearbeide 

 

 d) Instruktørsamling 
 Det sees ikke noe behov og budsjettet tillater heller ikke instruktørsamling i 2015. 

 

 e) NM i Saueklipping og ullhåndtering Bjerkreim 
 -Revisjon av NM håndboka. Åsmund Kringeland og Jon G. Håkull reviderer og sender 

 Anne Grete Stabekk forslag. 

 -Dommerkurs for alle dommere på fredag på dagen. Alle som deltar på dette   

 forplikter seg til å stille opp videre framover som dommere. 

 -Skal det gis mulighet for gode klippere å delta i en eldre klasse i tillegg til sin egen? 

 -Se ellers vedtak under Sak 1/2015 i referatet. 

  

Sak 5 Eventuelt. Før VM i saueklipping og ullhåndtering 2017 bør ull- og klipperådet og 

  NSG hjelpe til å skaffe sponsorer til konkurrerende medlemmer. Det forutsettes  

  da/settes som krav at  deltakerne gir oppdrag / reklame tilbake til sponsorene. 


