
     

             

 

MR/bkl/09.05.22 

Referat 

Styremøte 17/2022 

Landslaget for dølahest 

Tirsdag 03.05.22 – kl. 20.00 

 

Innkalt: 

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

og Maren S. Rognskog. 

 

Frafall: 

Stein Bentstuen 

 

*********** 

 

 

Sak   80/22  Godkjenning av dagsorden og saksliste 

 

Vedtak: 

«Dagsorden og saksliste godkjent uten merknader». 

 

 

Sak 81/22 Godkjenning av referat 16/2022 

 

Vedtak: 

«Referat 16/2022 godkjent uten merknader.» 

 

 

Sak 82/22 Søknad om utvidet hoppekvote avlssesongen 2022 

Det var innkommet seks søknader om utvidet hoppekvote for sesongen 2022. Hingstene det 

gjelder er Randvar, Tirilborken, Tresa Vårvind, Kristian Svart, Fagerli Knut og Høgheims 

Rauen. 

 

Vedtak: 

«Av de seks hingstene er det bare to som har søkt via lag, i samsvar med følgeskrivet for 

hoppekvoter 2022. De andre fire meddeles skriftlig at søknaden må komme fra et lokallag, og 

gis samtidig frist til mandag 9.mai for å returnere evt. ny søknad gjennom sitt lokallag. Disse 



vil bli behandlet på nytt møte 10.mai, der utfallet meddeles søker omgående.  

Hingstene som har søkt via lokallag er Randvar (Akershus Dølahestlag) og Fagerli Knut 

(Hemnes og Rana Dølahestlag). Styret vurderer søknadene slik: 

 

Fagerli Knut:  

Utvidet hoppekvote for 2022 vedtas. Hingsten får en kvote på 15 hopper. Dette med bakgrunn 

i geografi – der hingsten blir en av svært få tilgjengelige og aktuelle hingster i Nord-Norge. 

Styret setter som kriterie at hopper under 15,50 i forventet innavlsgrad prioriteres. Hopper 

som oversiger 15,50 kan bedekkes dersom kvoten på 15 ikke fylles.  

Styret vil samtidig rose og oppfordre laget til å se videre på muligheter for å bidra økonomisk 

til at de hoppene som er for nært beslektet med hingstene i nord kan reise sørover til andre 

hingster.  

 

Randvar:  

Søknad om utvidet hoppekvote for 2022 avslås på bakgrunn av at hingsten allerede er tildelt 

en kvote på 20 hopper (fjellhamning). Muligheten for å søke utvidet hoppekvote gjelder kun 

for lag som leier hingst der det kan søkes om kvote på inntil 15 hopper. Maks kvote for 

fjellhingster er 20. 

 

De resterende hingstene gis (som nevnt over) skriftlig tilbakemelding med mulighet for å 

levere ny søknad gjennom lag, med frist mandag 9.mai. Leder i avlsutvalget formulerer skriv 

og oversender dette til styret for godkjenning og så til organisasjonssekretæren for utsending.  

Organisasjonssekretæren meddeler Hemnes og Rana Dølahestlag og Akershus Dølahestlag 

styrets behandling av søknadene om økt hoppekvote.»  

 

 

Sak 83/22 Søknad fra Ottadalen Dølahestlag om støtte til uoffisiell utstilling. 

Ottadalen Dølahestlag har søkt om støtte til å arrangere uoffisiell utstilling i Lom. 

 

Vedtak: 

«Styret ser positivt på initiativet fra Ottadalen, og vedtar å sende jubileumssløyfer til alle 

utstilte dølahester (åringer). Dersom det fremkommer en tydelig plan for andre aktiviteter vil 

styret, etter søknad, ta stilling til dette. Alle lokallag informeres om at de kan be om 

jubileumssløyfer til sine arrangement.» 

 

 

Sak 84/22 Evaluering av hingsteutstilling på Stav 2022.  

 

Vedtak: 

«Styreleder meddeler ønsket dato for evalueringsmøte til NHS.  

 

Styrets evaluering omfattet blant annet:  

- Alkoholinntak i forbindelse med håndtering av hingst. 



- Håndheving av utstillingsreglement for å unngå farlige situasjoner  

- Rutiner i forbindelse med utstillingens gjennomføring. Bruksprøver etc.  

- Tidsskjema 

- Veterinærsjekk og holdvurdering 

- Oppfølging av dommere gjennom utstillinga (bevertning etc.).  

- Oppsett/plassering av ringer og størrelse på disse.  

- Flyt i arbeid med rydding til oppvisninger. 

- Løsvisning 

- Tilbakemeldinger til dommerne 

- Organisering i forkant og opprydning i etterkant» 

 

Sak 85/22 Erstatte sensorklokke – Hanne Haga. 

Reimen på sensorklokken til LD og Hanne Haga røyk under løsmønstringen på 

hingsteutstillingen. Hanne Haga hadde tatt med eget utstyr for å bistå med livestreaming. 

Vedtak: 

«LD kjøper inn en ny sensorklokke og erstatter Hanne Haga sin. LD beholder den ødelagte til 

Hanne Haga og ser om det er mulig å bygge den om til en løsning som tåler løsmønstring» 

 

 

Sak 86/22 Bygge om pixiosystem til pixem. 

Ved å ha ett system som er trådløst blir vi mer fleksible iht plassering av kamera når det skal 

streames. Ved å kjøpe ett stativ til mobiltelefon kan vi bygge om dagens system slik at vi ikke 

er strømavhengig annet enn med powerbanker vi allerede har.  

Vedtak: 

«LD kjøper inn mobilstativ og bygger om streamingutstyret.» 

 

 

 

 

Maren Rognskog 

Ref. 


