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Møte: 4/21

 STYRET   

 REFERAT 

  

  

   

 

TID: 06.04.2021 

STED: Teamsmøte 

TILSTEDE: Stine Brunsberg, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Katharina Sørensen, 

Randi Therese Garmo 

FORFALL:  Linn W. Rønning 

 

 

 

 

 

SAK NR: 

29/21 SAK: Søknader om dispensasjon fra å møte til Utvidet 

Bruksprøve. 

INFO: Styret har mottatt søknad innen fristen, om utsettelse på UB fra 

tre hingster. Disse tre hingstene er Laagendølen, Rognskog 

Fjellvåk og Sellands Erik. I to av søknadene er det vedlagt 

dokumentasjon i form av veterinærattester, den tredje er basert 

på eiers personlige situasjon. Avlsutvalget har vedtatt at de 

anbefaler dispensasjon for alle tre hingster, med 

avlsgodkjenning for 2021, og at de må møte til ny utvidet 

bruksprøve i 2022.  

VEDTAK: Det vedtas at Laagendølen, Rognskog Fjellvåk og Sellands 

Erik får innvilget utsettelse til 2022 på UB. Disse tre hingstene 

får avlsgodkjenningen for sesongen 2021.  

 

 

 

SAK NR: 

30/21 SAK: Spørsmål om dispensasjon fra UB ved flytting av utstillig 

til uke 19. 

INFO: Det er kommet inn spørsmål om dispensasjon fra UB og videre 

avlsgodkjenning grunnet mulig flytting av UB til uke 19.  

 

VEDTAK: 

Hvis det er noen som ikke kan møte og gjennomføre UB, og 

ikke har søkt utsettelse på forhånd, vil hingstene miste 

avlsgodkjenning  for 2021. De kan møte på UB neste år og blir 

vurdert for premiegrad og ny avlsgodkjenning  på lik linje med 

de andre da. Dette gjøres med bakgrunn i rasens avlsplan.  
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SAK NR: 

31/21 SAK: Flytte hingstekåring til uke 19 

INFO: Grunnet signaler om at det ikke vil komme lettelser i 

myndighetenes koronatiltak i nærmeste framtid, ønsker styret å 

flytte årets hingsteutstilling til uke 19, med oppstart tirsdag 11. 

mai. 

For øvrig vil utstillingen foregå som et oppdelt arrangement 

der kun en klasse er tilstede på utstillingsplassen til enhver tid. 

Det vil bli vurdert om de med lengst reisevei kan møte kvelden 

før de skal vurderes. 

Styret mener dette vil gi grunnlag for å gjennomføre en 

avlsvurdering innenfor gjeldende avlsplan.  

Om det ikke kommer kraftige lempelser i koronarestriksjoner, 

går arrangementet uten publikum. 

VEDTAK: Det vedtas å flytte årets hingstekåring til uke 19, med oppstart 

tirsdag 11.mai.   

   

 

 

 

 

  

 

 


