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Sak 47/22
Godkjenning av dagsorden og saksliste
Forslag til vedtak:
«Godkjent uten merknader»
Vedtak:
«Dagsorden og saksliste godkjennes uten merknader.»
Sak 48/22
Godkjenning av referat 11/2022
Forslag til vedtak:
«Godkjent uten merknader»
Vedtak:
«Referat 11/2022 godkjennes uten merknader.»

Sak 49/22
Fruktbarhet hingster
Avlsutvalget i LD avholdt møte 15.03.22 hvor fruktbarhet på hingster ble diskutert.
Etter kontakt med ansvarlige for 2 av hingstene for sesongen 2021, vurderer avlsutvalget at
disse bør legge fram godkjent sædprøve vurdert av veterinærfaglig ansvarlig reproduksjon ved
NMBU. Uansett resultat fra Utvidet bruksprøve, vil ikke hingstene få ny avlsgodkjenning før
godkjent sædprøve er dokumentert, jfr. Pkt6.4 i avlsplan.

Forslag til vedtak:
Uansett resultat fra utvidet bruksprøve, vil ikke hingstene få ny avlsgodkjenning før godkjent
sædprøve er dokumentert, jfr. Pkt. 6.4 i avlsplan.

Vedtak:
«Styret har sett på drektighetsprosent blant utvalgte avlshingster, og er bekymret for to
hingster som tegner til å ha lav drektighet. Styret anbefaler at disse hingstene får avlagt en
sædprøve for å dokumentere tilfredsstillende sædkvalitet i forkant av avlssesongen. Grunnet
usikkerhet rundt innrapporterte tall faller styret på at dette blir en anbefaling og ikke et krav.
Styret vil fortsette å ha fokus på fruktbarhet fremover, noe som forutsetter god
innrapportering. Hingsteeierne det gjelder meddeles anbefalingen av
organisasjonssekretæren omgående. 1.vara Maren S. Rognskog gikk ut av møtet under
behandlingen.»

Sak 50/22
Fordeling av representasjon fra avlsutvalget på hingsteutstillingen 2022.
Cecilie Ødegård er oppdretter på en av de meldte hingstene og er således inhabil.
Forslag til vedtak:
Styret oppnevner ……. til å representere avlsutvalget under hingsteutstillingen 2022.
Vedtak:
«Cecilie Ødegård Svihus er avlsutvalgets representant under UB 2022. Fra og med fredag
fungerer Trond Tofte og Therese Larsen Kirkeby som avlsutvalgets representanter.»

Sak 51/22
Manglende innrapportering av bedekning 2021.
Eier av en godkjent avlshingst har ikke rapportert bedekninger på hingsten i 2021.
Avlsutvalget er kjent med at hingsten trolig har hatt et sted mellom 8 til 12 hopper til
bedekning/slipp sist sesong.
Forslag til vedtak:
Dersom eier ikke gjør opp straffegebyr fra NHS og/eller fortsatt unnlater å rapportere
bedekninger fra 2021, vil hingsten miste avlsgodkjenning til dette er i orden, jfr. Vedlegg 8,
Bestemmelser for avlsgodkjent hingst, Bedekningsliste.
Dette betinger at LD anser den sist vedtatte versjonen av avlsplanen er gjeldende, selv om
bedekningene skjedde i 2021. Vedtak formidles til eier snarest
Vedtak:
«Hingsteeier mottar brev fra organisasjonssekretæren snarest om at bedekningsliste må
leveres, og ber om at dette ryddes opp i omgående. Det skal i brevet påpekes viktigheten av at
hoppeierne, som uskyldig part, ikke gis mulighet til å registrere sine føll før bedekningslisten
er ajourført og straffegebyret betalt. Samtidig skal det påpekes at lignende overtramp
(manglende innsending av bedekningsliste) i fremtiden vil føre til midlertidig tap av
avlsgodkjenning jfr. Avlsplanen, Vedlegg 8 - Bestemmelser for avlsgodkjent hingst,
Bedekningsliste».

Sak 52/22
Profilering LD.
Profileringsutvalget orienterte om status og la frem forslag til budsjett for profilering for
2022.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar et budsjett på kr. ______ til profilering for 2022.
Vedtak:
«Styret vedtar et budsjett på kr. 15 000 til profilering for 2022. Det tas en vurdering av brukte
midler etter hingstekåringen i april.»

Sak 53/22
Sponsoravtaler.
Nestleder orienterte om status for sponsoravtaler og la frem forslag til pakkeløsning.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar det fremlagte forslag til pakkeløsning for sponsorer. Nestleder utformer og
distribuerer sponsoravtaler fortløpende.
Vedtak:
«Styret vedtar det fremlagte forslag til pakkeløsning for sponsorer. Nestleder utformer og
distribuerer sponsoravtaler fortløpende.»
Sak 54/22
Dyrsku’n
Øyvind Askim, som kjørte til gode skussmål i 2019, er forespurt og har takket ja til kjøring, i
utgangspunktet fredag under åpningsseremonien. NFL v/Giljar Groven har tospann fjordhest
til bryllupskjøring lørdag. Ønsket om stand må meldes inn til Dyrsku’n innen 1. april.
Åge Øibakken fungerer som koordinator på stedet og Dyrsku’n dekker overnatting.
Forslag til vedtak:
LD ønsker stand i samarbeid med NFL. Det bevilges kr. 5000,- til utgifter ifbm kjøringen
utover avtalen med Dyrskun. Linn avklarer siste detaljer og begynner planlegging av stand i
samarbeid med infoutvalget og NFL. Formidler ønske om dølahest med føll på boks, samt
stand i Husdyrhallen.
Vedtak:
«LD ønsker stand i samarbeid med NFL under arrangementet. Det bevilges kr. 5000,- til
utgifter ifm. oppdragskjøringen utover avtalen med Dyrskun. Leder i aktivitetsutvalget
avklarer siste detaljer og begynner planlegging av stand i samarbeid med infoutvalget og
NFL. Det formidles ønske til Dyrsku’n om å disponere en hesteboks for oppstalling av
dølahoppe med føll, samt stand i Husdyrhallen innen fristen 1.april.»

Sak 55/22
-

Eventuelt

Jubileumsmarkering under hingsteutstillingen. Leder i aktivitetsutvalget orienterer om status og
ideer.
Drøfting av evt. foredrag og andre innslag under hingsteutstillingen.

Ref.
Maren S. Rognskog

