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Katharina Sørensen, Randi Therese Garmo
Gina og Camilla fra NHS i orienteringssak.
Ingen

SAK NR:
SAK:
INFO:

Orientering angående situasjon i Sikkilsdalen
Gina og Camilla orienterer fra NHS ang situasjon som har
oppstått i Åkrehamna; Midtgards Svarten må tas ut av sitt følge
pga veterinærbehandling. Gjeterene oppdaget at hesten de siste
dagene ikke fullfører bedekning, veterinær tilkalt og funnet
hevelse i lenderyggen som mest sannsynlige årsak til smertene.
Av dyrevelferdsmessige hensyn tas han derfor ut, og det må
finnes erstatningshingst. NHS som avgjør hingstevalg, men de
ønsker å høre våre innspill før de faller ned på en kandidat som
presenteres for hoppeeierne. Hoppeeierne får tilbud om å
fortsette med ny hingst eller hentes ned og få refundert kr
2000,- hvis de ikke er drektige. NHS har forslag på hingster
som i størst mulig grad har de egenskapene og linjene
hoppeeierne meldte på til, samt sjekket EVA beregninger.
Ønsker å ha en erstatningshingst på plass så fort som mulig.
Styret er svært fornøyd med at det ageres raskt, og tas tak i,
samt at hoppeeierene blir forespurt. Tilgjengelighet og kvoter
kan bli avgjørende, flere forhold å ta stilling til.
Det står mellom 2 hingster. Olav mener det også må ses på
aktuelle hingster/linjers bidrag i avlen pr i dag. Skal ikke være
nødvendig å evt utvide kvoter.
NHS avgjør det endelige hingstevalget snarest.
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SAK NR:
55/21

SAK NR:
56/21

SAK:
INFO:

Bedekning av kaldblodshopper
Styret i LD er gjort kjent med at en premiert dølahingst
benyttes aktivt i avl på kaldblodstraverhopper. Ifølge
avlsplanen for dølahest skal kun de kaldblodstraverhoppene
som er typegodkjent benyttes inn i dølahestavlen. Det må
presiseres at kaldblodshoppene må typegodkjennes FØR
bedekning. Uheldig for hoppeierne å sjanse på en
typegodkjenning, ender potensielt opp med mange
hvittpasshester.
Styret ønsker å sende informasjon til alle hingsteeiere med
presiseringen, det inkuderes samtidig noen ord om ansvar ifht
rapportering av bedekninger.

VEDTAK:

Kaldblodshopper som bedekkes med dølahingst må være
typegodkjent på bedekningstidspunktet.
Olav utarbeider info til alle hingsteeierne om presiseringen,
samt en advarsel til aktuell hingsteholder, som sendes på
godkjenning til styret før utsending så fort som mulig.

SAK:
INFO:

Søknad om hoppe til typegodkjenning
Søknad fra Even Paulshus om å få møte til typegodkjenning
med Mie Lykke.
Avlsutvalget velger å ikke godkjenne søknaden om å kunne
møte med Mie Lykke til typegodkjenning. Dette er basert på at
resonnementet rundt opphavet til Mie Lykke er bygget rundt
antagelser. Dette gjelder moren Tindra og datteren. Det
foreligger ingen springsedler eller annen dokumentasjon ellers,
på annet enn at Tindra er mor og Sogna Blæsen er sannsynlig
far.
Det foreligger således ikke dokumentasjon som kan verifisere
opphav på Tindra, og hun fyller derfor ingen krav til å
oppføres i A-, B- eller C-registeret i Inndeling av stambok for
dølahest. Dermed fyller ikke datteren, Mie Lykke kravet til å
kunne møte til typegodkjenning, i det at hennes avstamming
ikke virker sannsynlig i forhold til rasens arkiv.

VEDTAK:

Det forfattes et brev til søkeren der det formidles at søknaden
avslås, med den begrunnelsen nevnt over. Olav lager utkast
som godkjennes av styret før utsending.
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SAK NR:
57/21

SAK NR:
58/21

SAK:
INFO:

Diskvalifiserende egenskaper hos dølahest.
Innspill fra Marit Branstveit Kjerland, ang bakgrunn for at
blåøyd hvite ikke premieres eller kåres.
I vedlegg 3 i gjeldende avlsplan står det tydelig at blåøyd hvite
hopper ikke premieres, og hingster ikke kåres.
Ingen av de sittende medlemmene i alvsutvalget var med i
prosessen da lista over diskvalifiserende lidelser ble tatt inn i
avlsplan.
Med dette som bakgrunn tok avlsutvalget kontakt med
fagrådgiver avl norsk hestesenter Therese Selle og veterinær
ved Norsk Hestesenter, Vibeke Edvardsdal, for å få belyst
aktuelle studier på emnet blåøyd hvite hester. Svaret fra Norsk
Hestesenter er diskutert i møtet.

VEDTAK

Det forfattes et brev som sendes Marit Branstveit Kjerland, der
det legges ved svar fra fagrådgiver og veterinær ved Norsk
Hestesenter. Olav lager utkast som godkjennes av styret før
utsending fra sekretariatet.

SAK:
INFO:

Støtte til dølahester til Nordisk i sportskjøring
Innspill fra aktivitetsutvalget: Nordisk mesterskap i
sportskjøring i Danmark 21-24 juli 2021. 3 dølahestekvipasjer
er kvalifisert; Marta Hofslundsengen/Tåbba, Simon
Lande/Dalbys Maisol, Sara Kinge Bergland med Søndre
Garp/Søndre Birk. Det er svært kostbart å reise, spesielt ifht
covid 19, og de utgjør god markedsføring for rasen vår.

VEDTAK

Hver ekvipasje støttes med kr 5000,- fra LD mot at de sender
oppdateringer og bilder underveis som vi kan bruke i
markedsføring, samt bidrar i artikkel til neste medlemsblad.
Linn informerer de det gjelder og innhenter kontonumre for
utbetaling.
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SAK NR:
53/21

SAK:
INFO:

Klagenemd og antidopingreglement
1.juli i år trer det i kraft en ny forskrift, Forskrift om velferd for
hest og hund i konkurranser (konkurransedyrforskriften). I
denne forskriften defineres hesteutstillinger som konkurranser,
noe som blant annet innebærer at det kommer krav om at
arrangørene selv skal ha og håndheve
antidopingreglement. Norsk Hestesenter har som en følge av
dette utarbeidet et antidopingreglement til utstillinger og
kåringer, se vedlagt. NHS jobber også med å revidere
utstillingsreglementet i henhold til den nye forskriften, dette
kommer vi tilbake til senere.

Etter at kåringsforskriften ble fjernet i 2015, har det vært
diskutert flere ganger om Norsk Hestesenter kan organisere et
uavhengig tvisteorgan for avlsorganisasjonene. I dag ligger det
i Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest, artikkel 14,
punkt 4, et krav om at avlslag/avlsvirksomheter skal kunne
håndtere tvister. Med bakgrunn i dette foreslår NHS at det vil
være hensiktsmessig å etablere en felleskapsordning i form av
et uavhengig tvisteorgan som kan tilsvare tidligere ordning
med klagenemnd for kåringsavgjørelser. De samme personene
i klagenemnda vil også kunne utgjøre domsutvalg for
dopingsaker, jfr. antidopingreglementet.
NHS foreslår at klagenemd for kåringsavgjørelser og
domsutvalg for dopingsaker finansieres ved at
avlsorganisasjoner som ønsker å benytte seg av et felles,
uavhengig tvisteorgan, betaler en årlig sum, i tillegg til at
hesteholder som ønsker å klage på kåringsavgjørelsen, betaler
et gebyr tilsvarende dobbel innmeldingsavgift.
På bakgrunn av antall klagesaker tidligere år og med
utgangspunkt i at det foretas ca. en dopingprøve i året, har
NHS beregnet at det vil koste om lag 30.000 kr årlig å drifte
klagenemnd/domsutvalg. Kostnaden deles på alle involverte
aktører, inkludert NHS. Dersom det blir få saker et år,
overføres eventuelt overskudd til påfølgende år og de
involverte parter betaler mindre.
Sum pr organisasjon pr år avhenger av hvor mange
organisasjoner som blir med i ordningen.
LD må ta stilling til om det er ønskelig å delta i en slik ordning som
her skissert, med klagenemd.
Eventueller innspill til antidompingreglement må sendes NHS innen
21.juni.

(3)

VEDTAK:

Forslaget vedr. antidopingreglementet tas til etterrettning, men
styret håper at dette ikke innebærer endringer i gjeldende
utstillingsreglement.
Forslaget om klagenemd ønskes velkommen og ønskes arbei
videre med, men betingelsene må diskuteres.

SAK NR:
54/21

SAK:
INFO:

VEDTAK:

Prosjekt kvalitetshest (tidl sendt på sirkulasjon)
Det har kommet forespørsel til leder av LD fra Øystein
Bakken, om det er satt av midler for subsidiering av prosjekt
kvalitetshest i år. NHS ha tre egne åringer som skal kjøres inn,
men spørsmålet er om det skal planlegges for noen eksterne
hester i tillegg.
Det er ikke satt av penger i budsjettet til prosjekt kvalitetshest i
år. Men vi har 5000,- far i fjor til videreutvikling. Styret
foreslår å subsidiere inntil 4 hester med kr. 1500 hver, da dette
ses på som viktig i jobben med å skaffe flere brukshester i
markedet.
Øystein Bakken kontaktes, vi ber om forslag til endringer og
gjennomføringsplan. Bør annonseres raskt.

INFO:

Eventuelt
Landsutstilling på Stav til høsten, må oppfordre til påmelding!
Diskuterte typer stimuli fra gavepremier til refusjon av
påmeldingsavgift og arrangement fredagskvelden.

VEDTAK:

Stine tar ansvar for videre fremdrift.

SAK NR:
59/21

Referent: Linn WR
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