
           VM i fårklippning och Ullhantering 2019 Frankrike – Le dorat  
 
Nu är vi tillbaka i Sverige efter en minst sagt intensiv VM vecka i Frankrike. Hörseln börjar komma tillbaka och vi har 
börjat bearbeta allt vi fått uppleva! 
Det svenska teamet har bestått av fårklipparna Viktor Larsson och Simon Ronström från Gotland. Team manager Torgil 
Brönmark ifrån Skåne. Som sällskap följde Viktors sambo Linnéa med och även jag, Annie - sambo till Simon  
 
Torgil är rutinerad på det här med VM, och har fått vägleda oss rookies om vad som förväntas av oss och vad vi kan 
förvänta oss dag för dag.  
 
Veckan har varit intensiv, möten, studiebesök, träningsklippning osv.  
Onsdagen den 4/7 var det dags för första dagen med lite tävling. Dock inte VM utan Simon och Viktor ställde upp i en 
klass som heter intermediate. Den var på samma ställe som VM skulle gå av stapeln dagen efter.  
När vi kom in i tävlingstältet och såg scenen där dom skulle klippa samt läktarna till publiken så kan i alla fall jag 
erkänna att jag tappade hakan! Jag visste att fårklippning är stort utomlands, men att det var så här stort!?  
 
Dagen rullade på och det var tuff konkurrens i intermediate. Men vet ni vad? Vår egna Viktor Larsson lyckades ta hem 
vinsten efter en hårresande jämn final! 
 
Torsdagen den 5/7 började VM. Om vi hade tyckt att det var mycket folk och bra ös i arenan dagen innan så var det 
ingenting mot vad det var nu!  
Alla deltagare i VM körde ett heat per dag torsdag, fredag, lördag och söndag. 5 djur i varje heat men av lite olika raser 
och åldrar.  
Det har varit tuffa heat och tuff konkurrens. Vi som följt med har hejat, peppat och skällt lite på våra svenska klippare. 

😉   
Varken Simon eller Viktor tog sig till finalen, men har båda gjort en fantastisk insats. Simon slutade på en 48e plats och 
Viktor på en 24e plats, vilket är den bästa placeringen Sverige någonsin fått i ett VM. Så vi är mer än nöjda med 
grabbarnas prestationer på VM!  
 
Vilket event detta har varit. För oss som aldrig varit på ett VM i fårklippning och Ullhantering var det verkligen en 
chock hur stort allt var. Totalt har det varit runt 60000 besökare på plats. Utöver VM så hade dom byggt upp en stor 
mässa med massor av försäljare och företag som visade upp sina produkter.  
Söndag eftermiddag var det dags för final, allt så jäklar i min låda vilken final! 20 djur klipptes och innan dom ens 
startade maskinerna var det noga kontroll av alla djuren i fållan. Inget lämnas åt slumpen, djur byttes ut och allt skulle 
vara perfekt. Vissa har tränat med personlig tränare inför detta VM, vissa hade med sig en expert på skär som fixade 
maskinerna innan deras heat. Ja allt är planerat in i minsta lilla detalj.  
I finalen stod Jack Robinson ifrån Irland, Rowland Smith ifrån Nya Zeeland, Richard Jones ifrån Wales, Calum Shaw 
ifrån Skottland, Cam Fergusson ifrån Nya Zeeland och Ivan Scott ifrån Irland.  
Finalen var helt fantastisk, snabbast var Rowland Smith som klippte klart sina 20 djur på tiden 14.32. 
Sist klar Jack Robinson som klippte på 17 minuter.  
 
Under prisutdelningen var vi många som trodde att Rowland hade tagit hem segern med både sin tid på 14,32 samt 
sina board poäng på 39 poäng.  
Men döm om vår förvåning när vinnaren ropades upp var Richard Jones! Han klippte sina 20 djur på 15,30 min samt 
hade en board poäng på 41. Så allt hängde på pen poängen. Där hade Rowland Smith 248 och Richard Jones 185.  
Richard Joens slutade på 57,800 poäng och Rowland Smith på 57,950 poäng.  
 
Det har verkligen varit en helt otroligt häftig upplevelse att få se allt detta.  
Vilket jobb det är runt omkring ett sånt här event, så mycket jobb och planering dom måste ha lagt ner.  
 
Framförallt all logistik med fåren.  
Djurhanteringen med fåren har varit fantastisk, vilket jobb dom som har jobbat med fåren har gjort! Tagit emot 
djuren, gått igenom dom, sett till dom hela tiden. Och sett till att rätt djur kommer till rätt heat, lastat och skickat hem 
djuren som varit klara. De djuren som inte bedömdes som bra nog att tävla på klippte funktionärerna. Tror inte folk 
inser vilket jobb det är att stå där bakom och se till att djuren mår bra, skicka fram rätt djur osv på ett så här stort 
event, totalt är det runt 5000 djur som använts på hela evenemanget.  
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