
     

             

 

JB/bkl/05.01.23 

Referat fra styremøte 1/2023 

Landslaget for dølahest 

Onsdag 4. januar 2023 kl. 20.00 

 

Innkalt: 

Johan Brandstad, Kjetil Fredheim, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina Sørensen 

og Maren S. Rognskog, Ingvild Arnesen og Hege B. Mikkelsen. 

  

 

Til stede: 

Johan Brandstad, Kjetil Fredheim, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina Sørensen, 

Maren S. Rognskog, Ingvild Arnesen og Hege B. Mikkelsen. 

 

 

******** 

 

 

Sak 1/23   Godkjenning av dagsorden og saksliste 

Vedtak:  

«Dagsorden og saksliste godkjent uten merknader.» 

 

 

Sak 2/23  Godkjenning av referat 37/22 og 38/22 

Vedtak: 

«Referat godkjent uten merknader. Det ble påpekt at det må på plass en bedre praksis for 

nummerering av saker slik at saksnummeret består gjennom hele saksgangen.» 

 

 

Sak 3/23  Hingsteutstilling 2023 

Styret hadde en gjennomgang av evalueringen fra hingsteutstillingen i 2022 samt av 

arbeidsplan for 2023. 

 

Vedtak: 

«Dato for hingsteutstillingen 2023, samt påmeldingsfrist må publiseres omgående. Leder 

oppretter kontakt med NHS angående offentliggjøring av dato (terminliste), oppsett av 



premieliste og statutter for utdeling av pokaler samt ønske angående kursing av piskeførere 

mm.  

Leder i informasjonsutvalget utarbeider skriv angående behov for funksjonærer, og eget skriv 

angående gavepremier for utsending fortløpende.  

Styret v/leder i informasjonsutvalget utarbeider en oversikt over «komiteer»/ansvarsområder 

som må dekkes opp av LD og øvrige raselag (Landslaget for N/L hest, Gypsy Cob og 

spesialraser).  

Styret ber om mulighet for deltagelse i kommende lokallagsledermøte som er foreslått 16. 

januar for å drøfte behov for hjelp til å arrangere årets hingsteutstilling.»  

 

 

 

Sak 4/23  Pauseinnslag hingsteutstilling 2023 

Aktivitetsutvalget ønsker å invitere eldre premierte hingster til valgfri visning og presentasjon 

i pausen. Invitasjon legges ut snarest, sendes på mail til lokallagene, samt direkte til de som 

skal inn som 8-åringer. 

Vedtak: 

«Linn lager invitasjonstekst snarest og formidler til sekretær som sender på mail og 

nettsideansvarlig som legger ut på hjemmesiden.» 

 

 

 

Sak 5/23  Statutter Dølahestcup 2023 

Aktivitetsutvalget reviderer statutter. Ingen store endringer, men justering av nivå. Publiseres 

i løpet av januar, sammen med påmeldingsinfo til nytt cup år. 

Vedtak: 

«Styret støtter aktivitetsutvalgets revidering. Endelige statutter publiseres så snart som 

mulig.» 

 

 

Sak 6/23  Statutter DHM 

Aktivitetsutvalget har gått gjennom statuttene og ønsker å gjøre noen endringer for å få med 

flere deltakere. 

BUD: deles inn i beste unge kjørehest og beste unge ridehest for hvert alderstrinn. 

LAG: kun 2 tellende deltakere pr lag (3 kan starte, da strykes dårligste) 

Oppstalling obligatoriske for de som starter mesterskap. 

Ikke vet. sjekk for de som starter åpne klasser. 

 

Vedtak:  

«Styret støtter forslag til endringer. Endelig dokument sendes på sirkulasjon til gjennomsyn 

med sporbarhet endringer (medio januar) for endelig vedtak før publisering.» 

 



 

 

Sak 7/23   Treningssamling Starum 

Aktivitetsutvalget ønsker treningssamling på Starum 1.-2. april 2023. Primært med fokus på 

brukshestgrener, men også tilbud om timer i dressurridning og presisjonskjøring. 

Viktig for rekruttering til mesterskapet, samt å bli kjent med anlegget! 

Økonomisk støtte ønskes for å kunne subsidiere deltakerne noe. 

 

Vedtak: 

«Styret bevilger kr 10.000 til treningssamling mot DHM. Aktivitetsutvalget fordeler midlene 

på best hensiktsmessige måte, med fokus på deltakere med lang reisevei samt juniorer.» 

 

 

Sak 8/23  Orienteringer 

• Dølahestcup 2022, frist for innsending av saker er 15.01. Publiseres snarest en 

påminnelse på nett, samtidig som det sendes påminnelse på mail til alle påmeldte. De 

påmeldte blir også bedt om å svare på et par spørsmål og sende inn bilder slik at vi 

lager en sak/presentasjon av alle årets deltakere på nettsiden. 

Styret tar orienteringen til etterretning og støtter forslag til presentasjon av deltakere 

på hjemmesiden.  

 

Sak 9/23  Eventuelt 

- Leder informerer om ekstraordinær generalforsamling i Stavsplassen SA 19.01.23 

- Neste styremøte blir 01.02.23 

- Styret møter i kommende lokallagsledermøte   

 

 

 

 

Marens S. Rognskog ref. 


