MØTE: 5/2021
STYRET
Referat

TID:
STED:
TILSTEDE:
FORFALL:

SAK NR:
33/21

20.04.2021
Teamsmøte
Stine Brunsberg, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Katharina Sørensen,
Randi Therese Garmo
Linn W. Rønning

SAK:
INFO:

VEDTAK:

SAK NR:
34/21

SAK:
INFO:

VEDTAK:

Hingstekåring
Styret går gjennom hvordan året hingstekåring i praksis kan
gjennomføres. Camilla sender ut et utkast/grovskisse i forkant
av møtet. Det må også settes opp dato for digitalt
informasjonsmøte til UB, og diskutere om det evt. skal settes
opp til de øvrige utstillerne (klasse 2b og 3) også.
Styret har gjennomgått utkast til tidsskjema, gjort litt endringer
og har blitt enige om ei grovskisse for gjennomføringen.
Det settes opp digitale informasjonsmøter 9.mai.

Dommeroppnevning
Marit Andal, Else Asplin og Jodvar Herheim er oppnevnt som
dommere.
Det foreslås også å se på allerede eksisterende dommere, om
noen kan godkjennes som dølahestdommere. Jonas Vevle og
Tomme Huseby nevnes spesifikt. Det må settes opp en mal for
hva som skal til for at dommere som allerede er godkjente på
andre raser, også kan godkjennes som dølahestdommere.
Det vedtas at Tommy Huseby og Jonas Vevle kontaktes og
ønskes å tas inn som dølahestdommere. For å kunne bli
godkjente som dølahestdommere må de gå med andre erfarne
dommere på to store dølahestutstillinger i 2021.

(1)

SAK NR:
35/21

SAK:
INFO:

Avlsstimulerende midler, sak 1
-Refusjon av innmeldingsavgift for toårs hingster som møter
og gjennomfører utstilling
-Unge hingster til kåring
-Hingster i distriktene. Lag som holder hingst som bedekker 5
hopper eller mer, der innavlsgrad avkom ikke overstiger 16,0.
-Dommeroppfølging. Refusjon egenandel kurs for
dølahestdommere.

VEDTAK:

Det vedtas å se bort ifra refusjon av innmeldingsavgift for toårs
hingster, da dette ikke virker til å noe særlig effekt.
Forslaget forøvrig vedtas.

(3)

SAK NR:
36/21

SAK:
INFO:

Avlsstimulerende midler, sak 2
Prosjekt A, Avlslinjer:
-Det foreslås å gis kr. 2000 i avlsstimulerende midler til alle
hopper som tilfredsstiller følgende krav:
-premiert hoppe
-ei hoppe pr eier,
-hopper som er bedekt med hingst som er kåret 2021
-konstatert drektig på tre mnd
-maks innavlsgrad avkom 14,0.

Prosjekt B, Oppdretterseminar:
-Samkjører med norges fjordhestlag og landslaget for N/L om
felles seminar utover høsten, evt. webseminar før
avlssesongen.
VEDTAK:

Forslag vedtas.
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SAK NR:
37/21

SAK:
INFO:

Søknad om utsettelse på UB Bakketuns Lothepus
Det har den 20/4 kommet inn søknad om utsettelse på UB for
hingsten Bakketuns Lothepus. Bakgrunnen for søknaden er en
skade på hesten som har gått, og går ut over bruk og trening av
hingsten mot UB. Det søkes også om at hingsten beholder sin
avlsgodkjenning for sesongen 2021.

VEDTAK:

For å kunne vurdere søknaden om dispensasjon så må det
foreligge en veterinærattest der hvor veterinæren faktisk har
undersøkt hesten. Fristen for å sende inn en slik veterinærattest
er seinest siste dag i årets hingstekåring, altså søndag 16.mai.
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