
     

             

 

JB/mr/18.04.22 

Styremøte 15/2022 

Landslaget for dølahest 

Tirsdag 18.04.22, kl. 20.00 

 

Innkalt: 

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

og Maren S. Rognskog. 

 

Frafall: 

Ingen. 

 

******** 

Referat 

 

 

Sak   70/22  Godkjenning av dagsorden og saksliste 

 

Vedtak:  

«Dagsorden og saksliste godkjent uten merknader» 

 

 

Sak 71/22 Godkjenning av referat 14/2022 

 

Vedtak:  

«Referat 14/2022 godkjennes med noen endringer som meddeles organisasjonssekretæren.» 

 

 

Sak 72/22 Plassering av hingster i utstillingsklasse 

Det har kommet reaksjoner på inndeling av klasser under årets hingsteutstilling.  

 

Forslag til vedtak fra leder:  

“Begge hingster flyttes tilbake til klasse 2UB. Begge hingstene var meldt i klasse 2UB og 

NHS vurderte dette til å være korrekt. Når dette i tillegg tolkes forskjellig i styret, viser det at 

ordlyden ikke er tydelig nok i avlsplanen. Dette må presiseres nøyere ved gjennomgang av 

avlsplan til høsten. Dette medfører ingen forskjell i hva hingstene skal gå gjennom på 



utstillingen. Camilla ved NHS må informeres om at katalogen må endres ved å flytte disse to 

hingstene tilbake i klasse 2UB.” 

 

Vedtak:  

«Begge hingster flyttes tilbake til klasse 2UB. Begge hingstene var meldt i klasse 2UB og 

NHS vurderte dette til å være korrekt. Når dette i tillegg tolkes forskjellig i styret, viser det at 

ordlyden ikke er tydelig nok i avlsplanen. Dette må presiseres nøyere ved gjennomgang av 

avlsplan til høsten. Dette medfører ingen forskjell i hva hingstene skal gå gjennom på 

utstillingen. Camilla ved NHS må informeres om at katalogen må endres ved å flytte disse to 

hingstene tilbake i klasse 2UB. 

UB deles i to klasser: «hingster kåret 2020 og tidligere» og «hingster kåret i 2021».» 

 

Sak 73/22 Søknad om utsettelse for UB-hingst 

Viser til søknad om utsettelse for Kjerkstad Svarten, mottatt per e-post. 

 
Vedtak: 

«Organisasjonssekretæren meddeler eier at hingsten ikke mister utstillingsretten som følge av 

uteblivelsen, men at den ikke kan tildeles avlsgodkjenning for 2022 jfr. Avlsplan for Dølahest, 

punkt 6.3 «Uteblivelse».  Hingsten er velkommen til å møte til UB på Stavsplassen i 2023.» 

 

 

Sak 74/22 Prioritering av avlsmidler 2022 

 
Vedtak:  

«Styret vedtar følgende prioritering av avlsmidler for 2022: 

1. Unge hopper i avl 

Formål: stimulere til bedekning av yngre hopper for å bidra til å redusere 

generasjonsintervallet i populasjonen, øke bedekningstall og øke andel fødte føll. 

LD dekker kr. 2500,- inkl. mva av sprangavgiften ved bedekning av hopper på 3 eller 

4 år hvor innavlsgraden ikke overstiger 15.50%. Alle hingsteholdere pålegges å 

rabattere 3- og 4-års-hopper med kr. 2 500,- ved bedekning. Hingsteholder vil så, ved 

innsending av bedekningsliste til LD, motta kr. 2500,- i tilskudd per bedekte 

unghoppe.  

Maks 1 refusjon per unghoppe, dersom det byttes hingst ila. sesongen.  

Frist for å levere bedekningsliste er 1.Oktober. Utbetaling primo oktober.  

 

2. Refusjon av innmeldingsavgift for førstegangsviste hingster 

Formål: Stimulere til at flere unge hingster vises til førstegangs individbedømmelse. 



LD dekker innmeldingsavgiften for alle hingster som stiller til førstegangsvisning. 

Hingsteeier mottar informasjonsskriv med frist 1.juni for å returnere informasjon til 

bruk ved utbetaling av refusjon.  

Bare hingster som gjennomfører hele kåringen er berettiget refusjon.  

Organisasjonssekretæren er ansvarlig for å utforme informasjonsskriv som legges ved 

dommerkortene.  

3. Hingst i distrikt 

Formål: Stimulere til at lokallag leier inn hingst for sesongen 2022 og bidra til økt 

antall bedekte hopper i distriktene. 

LD dekker transport for hingster leid av lokallag (kr. 4,03,- pr. km.) i 2022.  

Det betales også ut en sats per bedekte hoppe under anbefalt øvre innavlsprosent 

(15.50 %).  

Tilskuddet fordeles ut ifra antall lag berettiget til støtte. 

Søknadsfrist 1.oktober. 

4. Rasespesifikk dommersamling 

            Formål: Kalibrere dølahestdommere og oppsummere utstillingssesongen 2022. 

             

            LD arrangerer rasespesifikk dommersamling høsten 2022.  

5. Støtte til Høstfest med Dølahest 

Formål: Støtte oppunder et godt, rasespesifikt og sportslig arrangement - og gjennom     

dette bidra til flere hester ut i sporten. Danne en trygg arena, spesielt for de yngre 

deltakerne. 

 

LD avsetter kr 10 000,- i støtte til gjennomføringen av Høstfest med Dølahest.  

6. Jubileumsmiddag 2022 

Formål: Gjøre stas på Landslaget for Dølahest og alle medlemmer i anledning 

jubileumsåret.  

LD sponser med kr. 100,- pr. person under årets jubileumsmiddag på Stavsplassen i 

april. Stavsplassen har justert billettprisen og fakturerer LD for kr. 100,- pr. solgte 

billett. 

7. Dølahestcup 

Formål: Bidra til god reklame for rasen gjennom flere startende med dølahest i alle 

sportslige grener, på alle nivå. 



LD avsetter kr 12000,- til pengepremier til årets dølahestcup, i samsvar med tidligere 

år.  

 

8. Dølahestmesterskapet  

Formål: Mesterskap for dølahesten med ulike grener og sammendrag, viser 

dølahesten som en allsidig brukshest i sporten. Juniorene subsidieres.  

LD avsetter kr 15000,- som tildeles lokallaget som arrangerer DHM. 

 

Alle frister angående avlstilskudd føres inn i årshjulet omgående.» 

 

 

Sak 75/22 Orienteringer 

- Søknad om utvidet hoppekvote for 2022 

 

Vedtak:  

«Styret tar orienteringen til etterretning.» 

 

 

Sak 76/22 Eventuelt 

- Påmeldingen til festmiddagen er stengt, og flere har ikke fått kjøpt billett da de trodde 

fristen utløp mandag 18.04.22. 

 

Vedtak: 

«Leder kontakter Stavsplassen angående mulighet for en liten utvidelse av 

påmeldingsfristen.» 

 

 

 

Maren Rognskog 

Ref. 


