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Hingstekåring
På bakgrunn av dagens situasjon rundt den pågående
pandemien, ser man seg nødt til å se på alternative måter for å
få gjennomført årets hingstekåring. Slik dagens restriksjoner
er, så vil ingen av de som bor innenfor Oslo og Viken kunne
reise på et arrangement, og disse restriksjonene gjelder per nå
frem til 11.april. I tillegg til Oslo og Viken er også noen
enkeltkommuner også nedstengt. Hvis vi ser på de som bor
innenfor Oslo og Viken så vil det pr. i dag berøre 21 av de 47
hingstene. Man ser seg derfor nødt til å ivreksette noen tiltak
for å sørge for å få gjennomført best mulig form for visning i
år.
*Eldre hingster. Det vedtas at hingstene som er meldt i klasse
1A ikke kan møte til visning i år. Disse vil få refundert
innmeldingsavgiften i sin helhet. For disse hingstene som de to
siste årene er innkalt til 3.gangsvisning, som ikke har latt seg
gjennomføre, vil herved fristilles for krav om 3.gangsvisning,
men beholde sin avlsgodkjenning.
*Veterinær og røntgen.
Hingster meldt i klasse 2UB, 2B og klasse 3, må
veterinærsjekkes i forkant av utstillingen, og veterinærattest
må sendes. Det vil bli sendt ut skjema og veiledning til
veterinærundersøkelsen så snart som mulig.
Hingster klasse 2B og klasse 3, som har krav om røntgen må
også ta disse bildene i forkant og sende inn. Nærmere
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informasjon om hvordan dette skal gjøres i praksis vil bli
informert ut til de aktuelle så raskt som mulig.
Styret i LD har vedtatt at det refundere kr. 1000 til hver enkelt
hingsteeier for veterinærundersøkelse. Dette refunderes på
bakgrunn av innsendt kvittering.
*Det vedtas at hovedplanen for gjennomføring av årets kåring
er at den i størst mulig grad skal være fysisk, og at den skal
deles opp som følgende måte:
-tirsdag og onsdag, UB hingstene som ble kåret i 2019
-torsdag og fredag, UB hingstene som ble kåret i 2020
-lørdag, hingstene i klasse 2B
-søndag, hingstene i klasse 3
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