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Scandic Hamar
Stine Brunsberg, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning,
Katharina Sørensen, Therese Selle, Maren Rognskog
Ingen
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INFO:
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Hingsteutstilling 2022
Fått forespørsel om felles hingsteutstilling med NL. LD har
jubileumsutstilling. Kan bli utfordring med kapasiteten grunna
ventar mange hingstar og har ønske om gjere litt ekstra ut av
arrangementet.
Er positive til eit framtidig samarbeid. Men ser at det vert
vanskelig med stallplasser akkurat i år. NHS inviterer til eit
dialogmøte mellom LD og LNL for å sjå om ein kan komme
fram til ei løysing i år.

Jubileumsutstilling 2022
Ønsker rein dølahestutstilling kombinert med aktivitet à la
«høstfest» men med eit anna namn på Stav 23.-25 september
2022.
Må nedsettast ein arrangementskomitè.
Stine Brunsberg, Tonje Vollaug Slettum og Linn Rønning
utgjør arrangementskomiteen. Komiteen må knytte til seg dei
ressursane dei treng,
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Avlsmidler 2021
Kun fire hingstar som har søkt om midler til utstilling
Lag som kvalifiserer til tilskot må kontrollerast at oppfyller
krava.
Therese ser på innavlsgrad på hoppene som har gått med
følgande hingstar:
Fagerli Knut
Ramsvik Odin
Kjerkstad Svarten
Vivelstad Svarten
Og sender oversikt til Stein
Stein skaffer en oversikt over lag som er kvalifisert og
innkomne søknadar. Dette blir sak på neste styremøte.
Det blir lagt/sendt ut ei påminning om at det er mogleg å søke
midler. Frist på 7 dagar etter utsending på å søke.
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Hoppe med kvitt pass i fjellhamning
Landslaget har blitt gjort oppmerksom på at det har gått ei
hoppe med kvitt pass på slipp.
Det vil bli forfattet ett brev til det aktuelle laget om at hingsten
kan risikere å miste sin avlsgodkjenning (Ref avslplan vedlegg
8 "bestemmelser for avlsgodkjenning av hingst") og at det kan
få følger for avlstilskudd til lokallaget det gjelder i fremtiden.
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