
     

             

 

JB/bkl/12.05.22 

Refetat 

Styremøte 18/2022 

Landslaget for dølahest 

Tirsdag 10.05.22 – kl. 20.00 

 

Innkalt: 

Johan Brandstad, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina Sørensen 

og Maren S. Rognskog. 

 

Frafall: 

Ingen. 

 

*************** 

 

Sak   87/22  Godkjenning av dagsorden og saksliste 

 

Vedtak: 

«Dagsorden og saksliste godkjent uten merknader». 

 

 

Sak 88/22 Godkjenning av referat 17/2022 

 

Vedtak: 

«Referat 17/2022 godkjennes med de endringer som har fremkommet.» 

 

 

Sak 89/22 Søknad om utvidet hoppekvote avlssesongen 2022 

Søknader om utvidet hoppekvote ble behandlet i styremøte 17/2022, sak 82/22. Hingster i privat regi 

ble der oppfordret til å søke via lokallag for om mulig oppnå større kvote for sesongen 2022. Vest-

Oppland Dølahestlag har søkt for Tirilborken, Ottadalen Dølahestlag har søkt for Tresa Vårvind og 

Møre og Romsdal Dølahestlag har søk for Høgheims Rauen innen fristen 09.05.2022. 

 

Vedtak: 

«Tirilborken: 

Som lagshingst får Tirilborken innvilget kvote på 15 hopper for 2022. Grunnen til at hingsten ikke 

automatisk fikk en kvote på 15 hopper etter å ha gjennomført Utvidet Bruksprøve i år, er at hingsten 

har hatt to sesonger med utsettelse av UB og samtidig innehatt avlsgodkjenning - hvilket har resultert 

i at det er bedekt flere hopper en det tilleggskriteriene tillater. For å kunne få tildelt en hoppekvote på 

15 er det bla. satt en øvre grense på 35 bedekte hopper siste tre år. Tirilborken har bedekt 38 hopper 



siste tre år og kunne derfor ikke tildeles en kvote på 15 hopper for 2022. Siden det ikke lenger er mulig 

å søke utsettelse til UB (med avlsgodkjenning) vil ikke lignende situasjoner oppstå i fremtiden, da en 

hingst som møter til UB aldri vil ha fungert mer enn én sesong i avl (med høyst 20 i kvote, dersom den 

går i fjellhamning) – og vil dermed ikke hatt mulighet til å overstige 35 bedekte hopper slik 

Tirilborken har gjort før han fikk avlagt UB. 

Fylles den utvidede kvoten for 2022, vil dette med stor sannsynlighet få innvirkning på neste års 

beregninger av hoppekvote. Dette på grunn av hingstens slektskap med andre avlshingster inkl. far 

som også fungerer i avlen. 

Styret ønsker Vest-Oppland Dølahestlag og Tirilborken lykke til med avlssesongen! 

 

Tresa Vårvind: 

Som lagshingst får Tresa Vårvind innvilget kvote på 15 hopper for 2022.  

Fylles den utvidede kvoten for 2022, vil dette med stor sannsynlighet få innvirkning på neste års 

beregninger av hoppekvote. Dette på grunn av hingstens slektskap med andre avlshingster inkl. far 

som også fungerer i avlen. Tresa Vårvind er 8 år og har 16 avkom. 

Styret ønsker Ottadalen Dølahestlag og Tresa Vårvind lykke til med avlssesongen! 

 

 

Høgheims Rauen: 

Som lagshingst får Høgheims Rauen innvilget kvote på 15 hopper for 2022.  

Styret ser positivt på lagets valg med vekt på at hingsten har få fødte avkom og er lite bruk de siste tre 

årene.  

Fylles den utvidede kvoten for 2022, kan dette få innvirkning på neste års beregninger av hoppekvote. 

Dette på grunn av hingstens slektskap med andre avlshingster inkl. far som også fungerer i avlen. 

Høgheims Rauen er 11 år og har 13 avkom. 

Styret ønsker Møre og Romsdal Dølahestlag og Høgheims Rauen lykke til med avlssesongen! 

 

Organisasjonssekretæren utformer et skriv til hvert av lokallagene med bakgrunn i vedtaket, og sender 

dette ut omgående. 

Nestleder fratrådte styremøtet under behandlingen av sak 89/22 pga. inhabilitet.  

1. vara fungerte kun som referent under behandling av sak 89/22.  

 

 

Nestleder Stein Bentstuen ønsker følgende innspill protokollført i forbindelse med vedtak om 

hoppekvoter for 2022: 

  

«Jeg har noen kommentarer til sak ang. utvidede hoppekvoter 

  

Jeg mener at saken om hoppekvoter for 2022 er dårlig forankret i styret. Styret fikk forelagt et 

forslag til kvoter fra avlsutvalget 20. desember 2021 som sak til styremøtet den 22. desember 

2021. Styret har ikke vært en del av prosessen med utarbeidelse av de individuelle kvotene, 

styret har ikke mottatt noen referater i fra møter i avlsutvalget, og det ble ikke vedlagt noen 

faglig dokumentasjon sammen med forslag til kvoter fra avlsutvalget. Styret hadde ingen 

faglig dokumentasjon for å fatte vedtak i saken den 22.12. 2021. 

Referat fra møtene i avlsutvalget ble av undertegnede etterspurt på møtet den 21.12.2021. 

Pga. inhabilitet i styret kunne ikke styret fatte vedtak i saken og den ble sendt tilbake til 

avlsutvalget, med fullmakt til å fatte vedtak for hoppekvoter for 2022, med noen kommentarer 

fra styret. 

  

Det er ikke protokollført noe vedtak i saken, med eget saksnr. og referat. Har vi da et gyldig 

vedtak om hoppekvoter for 2022? 

  



Ang. de søknadene om utvidet kvote som har innkommet er jeg inhabil. Jeg har ingen 

interesser i enkelte av søknadene, men behandlingen av en søknad vil få presedens for andre 

søknader. Men jeg har noen kommentarer. 

  

Jeg mener at det er begått en saksbehandlingsfeil i kvoteberegningen av kvoten til hingstene 

Laagendølen og Tirilborken. De har begge fått tildelt en kvote på 10 hopper. 

  

I innledningen til hoppekvoter for 2022 står det: 

  

"Uavhengig av slektskap til populasjonen vil dette alltid gjelde: 

Hingster som blir kåret for første gang, premierte hingster som har gjennomgått utvidet 

bruksprøve gjeldende år og hingster med null avkom vil alltid få en kvote på 15." 

  

Både Laagendølen og Tirilborken har i 2022 gjennomført UB og de skal da ha en kvote på 15 

hopper. 

  

Mvh 

Stein Bentstuen» 

  

 

«Styrets innstilling er at vi har et gyldig vedtak på hoppekvoter for 2022 som saker skal 

behandles etter.  

Styret er samtidig klare på at formuleringer i følgeskriv til hoppekvotene må gjennomgås og 

forbedres før neste års kvoter skal vedtas og kunngjøres. Styret ser at det fremdeles er behov 

for en faglig gjennomgang, men først og fremst en gjennomgang av formuleringer og 

tydeliggjøring av informasjonen rundt hoppekvotene. Styret ønsker ikke å behandle søknader 

om utvidede hoppekvoter individuelt (for hver enkelt hingst det søkes for) i fremtiden - men 

ønsker å ha et godt utarbeidet system som gjør det lett og forutsigbart å administrere 

innkomne søknader.» 

 

 

Maren S. Rognskog 

Ref. 

 

 

 


