SIRK.SAK: 4-6 2021
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SAK NR:
38/21

30.04.2021
Sirkulærsak
Stine Brunsberg, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning,
Katharina Sørensen, Randi Therese Garmo
Ingen
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Søknader om utsettelse UB Bakketuns Lothepus
Det søkes utsettelse av UB for hingsen Bakketuns Lothepus
grunnet en traume i ryggen som gjør at hingsten ikke per nå
kan rides. Traumet er dokumenter av veterinær og
veterinærattest ligger ved søknaden. Hingsten var opprinnelig
påmeldt til utstillingen, og søknaden har kommet inn innen
fristen som fremkommer i avlsplanen.
Det vedtas at Bakketuns Lothepus innvilges utsettelse på UB.
Han beholder avlsgodkjenningen for inneværende år. Hingsten
må møte og bli godkjent i klassen UB i 2022 for å fornye
avlsgodkjenningen sin.

Søknad om utsettelse av UB Ambassadør
Det søkes om utsettelse av UB for hingsten Ambassadør.
Hingsten har ei ødelagt tann som det har satt seg infeksjon i, og
han er under behandling for dette og vil ikke være klar til
hingsteutstillingen. Vedlagt i søknaden ligger det
dokumentasjon fra veterinær om skaden og behandlingen.
Hingsten var meldt til utstilling, og søknaden er kommet innen
fristen som fremkommer i avlsplanen.
Det vedtas at Ambassadør innvilges utsettelse på UB. Han
beholder avlsgodkjenningen for inneværende år. Hingsten må
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møte, og bli godkjent i klassen UB i 2022 for å fornye
avlsgodkjenningen sin.
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Søknad om utsettelse av UB Vistekleivens Nestor
Det søkes om utsettelse av UB for Vistekleivens Nestor.
Hingsten har ikke vært meldt til utstillingen, og søknaden kom
ei god stund etter fristen.
Søknaden om utsettelse på UB avslås. Begrunnelsen for dette
er bl.a. at søknaden kom lenge etter fristen. Vi vil informere
om at hingsten vil komme inn under punkt 6.3 i avlsplanen,
som sier at hingster som ikke møter til UB mister
avlsgodkjenningen, men ikke utstillingsretten. Dette betyr at
hingsten kan møte til UB i 2022, eller evt. senere, og vil da
vurderes for ny avlsgodkjenning. Ettersom vi er kjent med at
hingsten har vist manglende fruktbarhet, må det fremlegges ny,
og godkjent sædprøve før hingsten gis ny avlsgodkjenning på
et senere tidspunkt.
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