
 

 

           

 

  (1) 

 

MØTE:  8/2021

 STYRET   

 REFERAT 

  

  

   

 

TID: 01.09.21 kl 20:00 

STED: Teamsmøte 

INNKALTE: Stine Brunsberg, Stein bentstuen, Olav Stormorken, Linn Wåler Rønning, 

Katharina Sørensen og Randi Therese Garmo (vara) Therese Selle, 

Camilla Ulsrud 

FORFALL:  Camilla Ulsrud, Therese Selle var stedfortreder og referent.  

 

 

 

 

SAK NR: 

62/21 SAK: Landsutstillingen på Stav 

INFO: a) Styret har et ønske om å gjøre noe ekstra ut av årets 

hoppeutstilling på Stav. Det inviteres derfor til et foredrag og 

felles middag i Havrebua på ettermiddag/kveld fredag 27/9  

 
b) Videre har styret invitert klassevinnere stilt i kvalitet fra årets 

tidligere utstillinger, til landsutstillingen på Stav. Tanken har 

vært at disse skulle kunne vises igjen i ordinære klasser, men 

utstillingsreglementet gir ikke åpning for dette, det står eksplisitt 

at det er kun ved jubileumsutstillinger en hest kan stilles inntil to 

ganger på et år. NHS forslår å invitere de nevnte klassevinnerne 

til landsfinale på Stav.   

VEDTAK: a) Det har vært et ønske å få et foredrag forskningsprosjekt R-17-47-

196 som ser på mugg/raspe på dølahest og nordsvensk brukshest. 

Men det har ikke lykkes styret å få kontakt med noen som er 

involvert i forsøket, på tross av gjentatte forespørsler. Det ble 

vedtatt at styret sender en formell henvendelse til NHS for å få 

informasjon om dette prosjektet. 

 

I stedet ble det vedtatt å ha et innlegg med påfølgende 

debatt/diskusjon under temaet «Avl i praksis- hva kan du gjøre for 

å få hoppa di drektig» (Arbeidstittel). I panelet ønskes Stein 

Bentstuen, Mina R. Heggelund, Randi Therese Garmo, Olav 

Stormorken og Tore Kvam. Olav tar kontakt med Tore og hører 

om han kan stille. Olav tar og på seg rollen for å koordinere dette 

foredraget. Foredraget planlegges til kl. 19.00 
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Stine tar på seg å planlegge middag. Middagen planlegges til kl. 

20.30 

b) Den planlagte invitasjonen av klassevinnere til årets utstilling 

på Stav utgår. Dels på grunn av at reglementet ikke tillater det, 

men i stor grad fordi det er meldt så mye hest på utstillingen at det 

av praktiske årsaker ikke lar seg gjøre å invitere flere. I stedet 

planlegger en for et større arrangement til neste år i forbindelse 

med 75 års jubileum. Ønsker mye hest og et arrangement som går 

over en hel helg. Det nevnes, utstilling, festmiddag, konkurranser 

m.m.  

SAK NR: 

63/21 SAK: Dispensasjonssøknad for hingster 

INFO: I forbindelse med hingsteutstillingen 2021, var det flere som søkte 

om å beholde avlsgodkjenning, til tross for at de ikke møtte til 

utvidet bruksprøve. Bakgrunnen for søknadene var av ulike årsaker. 

Styret innvilget de søknadene som kom innen tidsfristen. Dette er 

imidlertid en praksis vi ser er uheldig.  

Styret har også mottatt en henvendelse fra Hedemarken dølahestlag  

(se vedlegg) angående dette.  

VEDTAK: Avlsutvalget får i oppdrag å se over avlsplan og komme med forslag 

til justeringer som styret kan ta stilling til før landsmøtet i november. 

Dette gjelder mindre justering (ikkje revisjon) som blant annet 

adresserer overnevnte sak. Det nevnes også muligheten til å ta eldre 

hester inn igjen og kreve nye røntgenbilder.  

 

SAK NR: 

64/21 SAK: Landsmøtet 2021 

INFO: Landsmøtet holdes lørdag 6.11.21 under høstmøtet på Hamar.  

Landsmøtedokumentene inkl. årsberetninger fra alle utvalg, samt 

regnskap og budsjett skal sendes ut til lokallagene seinest 3 uker før 

møtet.  

 

Alle lokallagsledere har fått e-post om landsmøtet og informasjon 

om valg av nye representanter. Leder informerte under møtet om at 

hun ikke ønsker gjenvalg.  

VEDTAK: Landsmøtedokumentene klargjøres seinest 7. oktober, slik at 

de kan sendes ut i god tid før fristen, absolutt siste frist for 

postgang er 16.oktober.   

Det ble vedtatt at for å tilpasse seg det nye tidspunktet for 

landsmøte, så avslutter en regnskapet den 30/9-21. Og at 

framtidige regnskap vil går fra 01.10.åå – 30.09.åå 

Det ble avtalt nytt fysisk styremøte på Nebbenes 3.oktober der 

en skal gå over landsmøtedokumenter osv. Stein bestiller 

lokale fra kl. 15.00.  
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SAK NR: 

65/21 SAK: Høstmøtet 2021 

INFO: Det er satt av tid til rasespesifikk del lørdag 6/11.  

Forslag på tema? 

Forslag som ble nevnt: 

Innføring av individuelle hoppekvoter? 

Diskvalifiserende lidelser 

Dømming av hest, medlemmene har ønsket seg innlegg om dette. 

 

Enighet om at en må prøve å unngå å legge opp til tema som blir 

dekka på andre måter på landsmøtet.  

 

 

 

  

VEDTAK: -Åpen post etter lunsj lørdag, fram mot landsmøtet (avslutte 

seinest 15.30) 

- Olav undersøker med Vibeke Edvardsdal om veterinærfaglig 

referansegruppe kan legge fram noe på landsmøtet 

- LD dekker opphold for styrets representanter under 

høstmøtet.   

 

 

 

 

 

SAK NR: 

66/21 SAK: Orienteringssaker  

Aktivitetsutv: Fremdrift DHM. Linn orienterte kort om dette, arrangementet er 

i rute.  

Avlsutvalget: 

 

Infoutv: 

Kort orientering om årets utstillinger 

Evt andre saker fra avlsutv. 

Kalender, er i rute. Forhåpentligvis klar til utstillinga på 

Stav. 

Blad 

Hjemmeside, webredaktør er klar. Men venter på å få 

underskrevet kontrakt.  

Nestleder Regnskap/budsjett 
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SAK NR: 

67/21 SAK: Premie policy 

INFO: Landslaget blir ofte spurt om gavepremier til ulike arrangement, 

stevner og mesterskap.  

Det har vært tradisjon at beste døl som er stilt i kvalitet på utstilling, 

har fått glassvase gravert med landslagslogoen.   

 

VEDTAK: De graverte vasene forbeholdes «Beste døl i kvalitet» for 

framtida.  

 

Det skal videre utvikles retningslinjer for premier til andre 

typer arrangement. Linn tar på seg å sette opp en liste over hva 

dette kan dreie seg om. Styret skal deretter utvikle en «policy» 

på hvilke premier som skal deles ut til hvilke arrangement og 

titler, slik som sammenlagt vinner på DHM osv.   

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  

 

 


