
     

             

 

JB/bkl/17.02.23 

Referat fra styremøte 4/2023 

Landslaget for dølahest 

Onsdag 08.02.23, kl. 20.00 

 

 

 

Innkalt: 

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

Maren S. Rognskog (1.vara), Hege B. Mikkelsen (2. vara) og Ingvild Arnesen (3. vara). 

 

Tilstede: 

Johan Brandstad, Kjetil Fredheim, Olav Stormorken, Katharina Sørensen, Maren S. Rognskog 

(1.vara), Hege B. Mikkelsen (2. vara) og Ingvild Arnesen (3. vara). 

 

 

 

Referat 

 

 

Sak 22/23   Godkjenning av dagsorden og saksliste 

Vedtak: 

«Dagsorden og saksliste godkjent med de merknader som hadde kommet inn i forkant.» 

 

 

 

Sak 23/23  Oppnevning av kåringsdommere 2023 

Styret hadde fått liste over godkjente dommer for dølahest pr. 03.02.23. 

 

Vedtak: 

«Styret har sammenfattet en liste over foretrukne kåringsdommere i 2023, inkl.. to vara. Dette 

tilsvarer alle tilgjengelige kåringsdommere som, per nå, ikke er inhabile. Listen oversendes 

NHS, som foretar oppnevningen.»  

 

Leder, leder i avlsutvalget og 1.vara forlot møtet under behandling av sak 23/23. 

 

 



 

 

Sak 24/23  Hingsteutstilling 2023 

Det foreligger ei liste over det landslaget har ansvar for. Det bør velges en utstillingskomite. 

 

Vedtak: 

«Nestleder tar del i dialogen med NHS og raseorganisasjonene frem mot kåring, med støtte 

fra leder. Styret ønsker tilbakemelding over hvilke kostnader som vil påløpe mtp. leie av 

utstillingsarenaen mm. Leder sjekker opp dette med Stavsplassen SA. Styret ser svært positivt 

på alle tilbud fra lokallag/medlemmer om bidrag til gjennomføringen. Saken prioriteres.»  

 

 

 

Sak 25/23  Høring utstillings- og bruksprøvereglement 

Norsk Hestesenter hadde sendt ut reglementet på høring hos organisasjonene. Høringsfristen 

er utsatt til 19.02.23. 

 

Vedtak: 

«Styret ønsker å sende inn egen høringsuttalelse til NHS i forbindelse med revideringen. 

Reglementene ble gjennomgått i sin helhet i møtet, og innspill ble notert. 1.vara sammenstiller 

høringsinnspillet og formidler dette til styret for gjennomsyn før innsending.» 

 

 

Sak 26/23  Dommersamling 

 

Vedtak: 

«Styret er gjort kjent med at det planlegges felles dommersamling på Starum i mars. Det blir 

ikke tid til egen rasespesifikk bolk, da programmet allerede er satt. Styret drøftet ulike temaer 

som ansees som relevante for samlingen. 

Det tas sikte på en egen, rasespesifikk dommersamling etter utstillingssesongen 2023. Dette 

vil diskuteres nærmere når årets budsjett og tildelinger er kjent.» 

 

Sak 27/23  Avlønning fremmedkusk 

Landslaget er forespurt om fremmed kusk/rytter. Kusk er ennå ikke på plass. Landslaget 

ønsker at NHS har fokus på avlønning av disse. 

 

 

Vedtak:  

«NHS oppnevner fremmedrytter og fremmedkusk i samsvar med tidligere standard, og sørger 

for at disse avlønnes på rettmessig vis.»  

 

Sak 25/23  Orienteringer 

• Invitasjon fra Grevagården. Styret oppnevner 2 personer som reiser til Grevagården. 

Det kjøpes inn ei grime som gavepremie til beste treåring. Pris ca kr. 1.300.- 



Styret tar orienteringen til etterretning. Leder i avlsutvalget administrerer utreise for to 

representanter til Grevagården 2023, samt anskaffer grime til beste treåring.  

• Representantskapsmøte i Norsk Hestesenter 01.03.23. Johan Brandstad og Olav 

Stormorken deltar. Vara for Olav er Maren S. Rognskog. 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 26/23  Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

 

 

Maren S. Rognskog 

Ref. 


