MØTE: 1/2021
STYRET
REFERAT

TID:

31.01.2021

STED:

Teamsmøte

INNKALLES:

Stine Brunsberg, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina
Sørensen og Randi Therese Garmo (vara).

FORFALL:

SAK
NR:2/21
SAK:

Godkjenning av innkalling og saksliste

INFO:
VEDTAK:

Innkalling og saksliste godkjent. Det ble vedtatt at fra nå av så skal
denne posten på sakslisten også innebefatte godkjenning av forrige
styrereferat.

SAK:

Koordinering av ordlyd i avlsplan og bruksprøvereglement:

INFO:

Det er avklart med Jorunn Ballangrud ved NHS at det er mulig å
registrere karakterer
fra momentene i bruksprøvene i sportssystemet, uten at disse blir
synlige i
nettversjonen. De skal ta en runde internt på at alle som legger inn
resultater, slik at
praksisen blir lik, og det som blir synlig i nettversjonen likeså.
Beste kjøreprøve døl skal fremheves ved hver utstilling, dersom
dommerne mener
det er grunnlag for dette.

VEDTAK:

Bruksprøvedommerne benytter eksisterende system for
poengsetting av kjøreprøver for dølahest, men prøven skal vedtas
som bestått/ikke bestått. Dommerkortet med poengsetting deles ut
til utstiller/eier, men publiseres ikke.
Beskrivelsen som står i feltet for helhetsinntrykk i dommerkort for
kjøreprøve 1, skal vises i feltet for bruksegenskaper/prestasjoner
nettversjonen. Vedtaket sendes avlsavdelingen på NHS til info.

SAK
NR:3/21

(1)

SAK
NR:4/21
SAK:

Fra avlsutvalget: På hvilket nivå skal innslaget for kvalitetsrangering
på utstilling ligge?

INFO:
VEDTAK:
•

•

Ordlyd i Vedlegg 4 i avlsplan, Rangering:
Hopper, vallaker og unghester som oppnår 7,75 eller bedre
i vektet helhetskarakter ved en utstilling, skal stilles i
kvalitet og rangeres etter oppnådd vektet karakter. Hingster
3 år og eldre som oppnår 8,00 eller bedre i vektet
hetskarakter ved en utstilling, skal stilles i kvalitet og
rangeres etter oppnådd vektet karakter. Unntak: Individer
som har delkarakterer under 6 som inngår i vektet
helhetskarakter, skal ikke stilles i kvalitet, uansett om
helhetskarakteren er over kravet.
Ved lik vektet helhetskarakter, skal individene skilles av
dommerne, basert på skjønn.

SAK
NR:5/21
SAK:

Fra avlsutvalget: Hoppekvoter.

INFO:

Kvotene for 2021 blir uendret. Det skal i 2021 gjennomføres
kjøringer i EvA, bl.a for å se på avlsgodkjente hingsters bidrag til de
siste årganger.

VEDTAK:

Disse kjøringene skal gi grunnlag for å vurdere om det vil være
nødvendig å tildele hingstene individuelle kvoter i framtida.

(3)

SAK
NR:6/21
SAK:

Spesifisering av ordlyd pkt 6.3 i avlsplan.

INFO:

Oversendt fra avlsutvalget, forslag til endring i avlsplanen.

VEDTAK:

Forslag til ny ordlyd i pkt 6.3 i avlsplan:
Hingster som ikke møter til ny vurdering i henhold til
bestemmelsene i punkt 6.1 og 6.2, mister automatisk
avlsgodkjenningen, men ikke utstillingsretten.

SAK:

Landsutstilling på Stav høsten 2021

INFO:

Dette er den eneste hoppeutstillingen på Østlandet denne høsten,
styret ønsker derfor å lage litt ekstra blest rundt den. Vurdering av
premier, evt sette opp show-klasse.

VEDTAK:

Det er ønskelig å undersøke mulighet for å flytte landsutstillingen ei
helg frem. Det er ønselig å kombinere sport og avl over 2 dager, og
pga. andre arrangementer på Stavsplassen den planlagte helgen er
det vanskelig å gjennomføre den planlagte helgen. Camilla forespør
Stavsplassen om de har ledig kapasitet 17. og 18.september.

SAK:

Hingsteutstilling 2021

INFO:

Landslaget for Dølahest ønsker å gjennomføre en fysisk
hingstekåring etter gjeldende avlsplan. Førstegangsviste hingster og
UB hingster vil bli prioritert. Innmeldingsfristen er 15.mars. Den
annonserte showklassen går sannsynligvis ut. De som skal vise UB
hingster må beregne å møte opp 20.april. De øvrige møter fredag
23.april.

VEDTAK:

Hvordan arrangementet lar seg gjennomføre, vil være avhengig av
de til enhver tid gjeldende smittevernregler.
De som melder på hingst, men blir pålagt karantene pga. covid-19
vil få refundert innmeldingsavgiften.

SAK
NR:7/21

SAK
NR:8/21
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SAK
NR:9/21
SAK:

Budsjett 2021

INFO:

Stein redgjør for hvor langt han har kommet med årets budsjett.
Dette året er også vanskelig å budsjettere da det er usikkert hva
som kan gjennomføres av aktiviteter. Budsjettet er snart klart. Det
sendes ut som sirkulærsak til styremedlemmene når de siste
detaljer er på plass.

VEDTAK:

Utsettes

SAK:

Infoutvalget

INFO:

Det er ønskelig å kjøpe inn kamerautstyr, det foreligger forslag på å
bruke penger overført fra lokallaget Telemark som er nedlagt.
Pakkepris for kamerautstyr er kr. 18.786,-. Det er ønskelig at dette
kjøpes inn relativt raskt slik at det kan være på plass, og benyttes til
hingstekåringen.

VEDTAK:

Det vedtas at kamerautstyr kjøpes inn.

SAK:

Hjemmesiden

INFO:

Hjemmesiden skal pusses opp.
Det er opprettet kontakt med Kristin Skjæringrud som driver
Wordpress skolen. Hun har mulighet til bistå oss med ny
hjemmeside. Styret anser det som viktig å sette inn ekstra
ressursjer for å få på plass ei skikkelig og velfungerende
hjemmeside. Det vil koste kr. 6000,- til et nettbasert kurs (som vi
har tilgang til for alltid) samt et årsabonnement på kr. 2000,-.
Abonnementet innebærer at de gjør back up av siden og
gjennomfører alle oppdateringer. Flytting til ny plattform vil være
gratis, men vi må selv sørge for innholdet.

SAK
NR:10/21

SAK
NR:11/21
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Infoutvalget ber om at det settes av kr. 20.000,- på budsjettet årlig
til en webredaktør som jevnlig oppdaterer hjemmesiden og sørger
for at nyheter kommer ut fortløpende.
VEDTAK:

Det vedtas at det skal settes av kr. 20.000,- til webredaktør. Og at
hjemmesiden flyttes til ei ny plattform.

SAK:

Medlemsblader og kalender

INFO:

Justering av antall på trykte blader og kalendere.
Vi trykker opp unødvendig mange medlemsblader, vi justerer ned
antallet.

VEDTAK:

Katharina og Camilla finner ut hvor mye blader og kalendere det for
fremtiden er hensiktsmessig å trykke opp.

SAK:

Webinarer

INFO:

Styret ønsker å satse på gode digitale måter å formidle kunnskap til
medlemmene. Det er laget en plan for fremdriften av planlagte
webinarer.
1: Klargjøring av hingst til utstilling med gjennomgang av
ridemomenter, kjøremomenter og foring.
2: Valg av hingst til din hoppe
3: Statutter og praktisk info rundt DHM og evt spørsmål
4: Innsendt forslag: Raspe og Mugg (om NHS eller andre har noe å
bringe videre fra forskning)
5: Dølahest og beintrøbbel, myter og fakta.
6: Innsendt forslag: Hvordan starte med unghest

VEDTAK:

Det skal prioriteres å komme i gang med å holde en form for
webinar med aktuelle tema så snart som mulig.

SAK
NR:12/21

SAK
NR:13/21
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SAK
NR:14/21
SAK:

Aktivitetsutvalget

INFO:

Linn er i kontakt med lokallag ang. DHM høsten 2021. Satser på
mesterskap på østlandet høsten 2021. Nærmere info publiseres så
fort det er bestemt.
Det utlyses etter arrangør for DHM for 2022.
Dølahestcup 2020.
Plan utdeling av dølahestcup-premier 2020.

VEDTAK:

DHM 2021 blir på østlandet. Mesterskapet vil arrangeres etter
statutter som er publisert (ingen endringer fra 2020).
Dølahestcup, pengepremier for vinnere i 2020 utbetales i disse
dager. Og det vil lages en digital presentasjon av vinneren 2020.
Statuttene for cupen i 2021 er godkjent og vil publiseres og
annonseres.

SAK
NR:15/21
SAK:

Evaluering hoppelinjeprosjektet

INFO:

Det er ønskelig med en evlauering i fht videreføring og evt
oppfølging av avkom fra hoppelinjeprosjektet. En fullstendig
evaluering er ikke pr. nå helt klar. Det diskuteres hva som skal være
videre oppfølging av avkommene etter hoppelinjeprosjektet. Olav
skal ta dette videre med avlsutvalget, og kommer tilbake til styret
med en redgjøring.

VEDTAK:

Utsettes til nytt styremøte. Avlsutvalget skal da ha en klar
evaluering, og forslag til hvordan avkommene etter prosjektet skal
følges opp.

(3)

SAK
NR:16/21
SAK:

Orienteringsaker

INFO:

Referat fra fagutvalgsmøte 21/1. Det er ikke sendt ut noe referat fra
dette møtet enda. Men Stine referer fra møtet.
Skeid Sekretariat var vurdert å flytte, men det skal fortsatt ligge på
Norsk Hestesenter.

VEDTAK:

SAK
NR:17/21
SAK:

Henvendelse fra Foreningen Arbeidshesten

INFO:

Styret i LD har mottatt en henvendelse fra Foreningen
Arbeidshesten vedr. en henvendelse de har mottatt fra ei nystifta
forening som kaller seg Foreningen Dølahingstens Fremme.

VEDTAK:

Det sendes ut informasjon til våre sponsorer og samarbeidspartnere
om at dette er ei forening i priavat regi, og ikke er i regi av LD.
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