
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (1/18) 23.01.2018 

Tilstede (Skype): Solveig Wisløff, Gunn Grønås, Benedichte Hilt Mangerøy, Kirsti V. 

Andersen, Ingrid Sponheim (referent) og Linda Nordgård Holmebukt (NSNL) 

Sak 1/18 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte 

Referatet ble godkjent i etterkant av forrige møte pr e-post. 

Vedtak: Protokollen er godkjent 

 

Orienteringer: 

- Ny hjemmesider: NSNL tar sikte på release av ny hjemmeside i begynnelsen av 

februar. LNL ligger litt lenger bak i løypa, men den er under utvikling pr dags dato.  

- Oppdretterseminar: Variert og bra faglig innhold. Underkant av 30 påmeldte til 

seminaret. NSNL planlegger å gjennomføre nytt seminar til neste år.  

- Prosjekt kvalitetshest: Ny prosjektperiode startet i helga. Den gruppen hester som skal 

inn i den andre delen av forprosjektet er noe eldre enn i forrige periode, det vil derfor 

hentes inn mer kompetanse på ridning. Det er en stor gruppe hester som skal inn, med 

overvekt på nordlandshest/lyngshest. Det blir ingen dølahester i denne 

prosjektperioden. De hestene som ikke er til salgs må betale en høyere pris for tilbudet 

enn for de som er salgshester, iht målene i prosjektet.  

- Hingsteutstilling: Solveig har deltatt på møte i komiteen for hingsteutstilling på 

Starum. 

- Fagutvalget: Ingrid har deltatt på møte i fagutvalget. 

- Audiens på slottet: Landslaget er invitert til audiens på slottet sammen med NFL og 

LD 1. mars.  

 

1/18 Avlsplan 

Avlsutvalget leverte sin innstilling til landslaget 10. januar. Det er også levert et 

følgedokument der avlsutvalget redegjør for revisjonen og bakgrunnen for de foreslåtte 

endringene.  

Styret har gått gjennom planen og diskutert den i møtet. 

Vedtak: 

- Avlsplanen sendes ut sirkulært etter at de diskuterte endringene er satt inn. 

- Planen godkjennes pr e-post og sendes inn til NHS for videre behandling. 

 

2/18 Nye bruksprøveskjema 

Bruksprøvegruppa har nå ferdigstilt nye bruksprøvesskjema.  



Vedtak: 

- Styret stiller seg bak de nye bruksprøveskjemaene 

- Styret henstiller bruksprøvegruppa til å gjøre nøye evalueringer av bruk av skjemaene 

i god dialog med bruksprøvedommerene, særlig med tanke på samordning av lineær 

registrering av bevegelser mellom bruk og eksteriør.  

 

3/18 Skeidreglement 

Skeidgruppa har laget utkast til reglement for Skeid.  

Styret ser positivt på at det nå er ferdigstilt et reglement til Skeid som sørger for at det kan 

arrangeres på en sikker og trygg måte, og at registreringene blir like på ulike arrangement.  

Styret henstiller skeidgruppa om å holde organisasjonene orientert om evalueringer som blir 

gjort når konkurranseformen blir satt i system. 

Vedtak: 

- Styret tar reglementet til etterretning.  

 

4/18 Hingst i Sikkilsdalen 

Landslaget har meldt inn til NHS at vi ønsker å ha hingst i Sikkilsdalen sesongen 2018. Det er 

enda ikke avklart hvilken rase som skal gå i den tredje hamna.  

Styret ønsker å ha faste kriterier til å velge hingst til Sikkilsdalen dersom vi får mulighet til å 

bruke hamna. Det er viktig at hingsten som plukkes ut til å gå i denne hamna er av god 

rasetype og at den kan brukes på så mange hopper som mulig.  

Forslag til kriterier: 

Hingsten må ha 

- Minimum 8 på rasetype/preg 

- Ikke sølvgen eller kremgen 

- Minimum 10, og helst 15 hopper ledig på kvote, eller fri for kvote.  

---- 

- Det gjøres en skjønnsmessig vurdering på hingstens stamme og aktualitet basert på 

beregninger på slektskap til populasjonen og i regionen, samt hingstens avkom og 

utbredelse. 



- Styret i landslaget velger hingst, men henter inn råd fra avlsutvalget, kåringsnemda 

og NHS.   

Avlsutvalget har hatt forslaget til vurdering og har ingen anmerkninger.  

Vedtak: 

- Forslaget vedtas. 

 

5/18 NM for nordlandshest/lyngshest 2018 

Komiteen som har arbeida med statutter for NM har levert sitt forslag.  

Styret ser at det er noen uklarheter som må ordnes opp i før statuttene kan vedtas. 

Vedtak: 

- Kirsti og Solveig avklarer med komiteen og sender ut nytt forslag til sirkulær 

behandling. 

 

6/18 Gavepremier til større arrangement 

Landslaget har fått henvendelse om vi kan stille med gavepremier til NM i kjøring.  

Forutsatt at landsmøtet vedtar et budsjett for 2018 som gir rom for å dele ut gavepremier til 

større arrangement, stiller styret seg positive til det. 

Vedtak: 

- Gavepremier til større arrangement innarbeides i budsjettet for 2018. 

 

7/18 Prosjektsøknader 

Prosjektmidlene er nå utlyst, med søknadsfrist 1. februar.  

Fordeling av midler ble diskutert i forrige styremøte (14/12-17). 

Arbeidsfordeling, prosjektsøknader: 

- Hamningstilskudd – Ingrid 

- Transporttilskudd – Ingrid 

- Testing av sølvgen – Solveig 

- Markedsføring – Linda/Gunn 

- Avtegnsprosjekt – Ingrid 

Fellesprosjekt: 



- Prosjekt kvalitetshest – Benni 

- Hoppelinjeprosjektet – Solveig/Ingrid 

- Skeid – Solveig 

Oversikt over prosjekt 2017 som evt skal overføres til 2018 (gjenstående midler) - Gunn 

Vedtak: 

- Arbeidsfordelingen vedtas.  

- Ferdige prosjektsøknader sendes til Linda som sender de inn på vegne av landslaget. 

 

 

Neste styremøte blir 12. Februar kl 20.00 
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