
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (13/17) 14.12.2017 

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

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

Sak 1/17 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte 

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

Vedtak: Protokollen er godkjent 

 

Orienteringer: 

- Solveig orienterte fra arbeidet i Skeidgruppa. Reglement og dommerskjema er nå 

klare.  

- Første del av forprosjektet til ”Prosjekt Kvalitetshest” er nesten ferdig, med 

visningsdag/salgsdag 16. Desember. Den andre delen av forprosjektet starter i januar. 

Det er svært gode tilbakemeldinger fra fagfolkene som jobber med hestene, og det har 

vært god interesse fra folk.  

- Solveig og Benni har vært på planleggingsmøte for hingstekåring på Starum. Det blir 

mest sannsynlig 6.-8. April. Tilbakemeldinger fra forrige utstilling ligger til grunn for 

planleggingen. 

- Fra NSNL: Når alle unghingstene er kommet på plass rundt juletider/nyåret så blir det 

11 hester totalt i ungheststasjonen (10 NL og 1 døl). Det er en harmonisk og fin flokk. 

Det er foreløbig ca 20 påmeldte til oppdretterseminaret. I tillegg til de allerede 

annonserte foredragsholderne kommer også Nils Ivar Dolvik.   

- Benedichte deltok på møte i representantskapet på NHS 6. desember. 

 

30/17 Prosjektmidler 

Prosjektmidler for 2018 er fremdeles ikke utlyst fra NHS.  

Styret ser for seg en slik prioritering av prosjekter og tiltak i 2018: 

Avlstiltak: 

- Hamningstilskudd (20.000) 

- Transporttilskudd (40.000) 

- Testing av sølvgen (testing av alle aktuelle bedekte hopper i 2017/2018) (40 000) 

Egne prosjekt: 

- Markedsføring (nye hjemmesider, opplæring osv.) 

- Avtegnsprosjekt (i samarbeid med NMBU) 

Ønskede felles prosjekt med LD og NFL: 

- Prosjekt Kvalitetshest 



- Hoppelinjeprosjekt 

- Skeid 

Vedtak: 

- Styret starter jobben med å skrive de ulike søknadene, og avventer videre arbeid til 

utlysing fra NHS er klar.  

- Solveig spiller inn våre ønsker til ledermøte, som skal avholdes når utlysing til 

prosjektmidler er klar.  

- Gjenstående midler fra 2017 bes overført til 2018.  

 

31/12 Rasespesifikk del under dommersamling 

Det har kommet forespørsel fra NHS om det er ønskelig å ha en egen rasespesifikk del under 

dommersamlinga i 2018.  

Styret ser ikke noe umiddelbart behov for å ha en egen rasespesifikk del til våren, men det kan 

bli aktuelt å ha informasjon om endringer i avlsplan. Dette må en komme tilbake til når 

revidert avlsplan foreligger. 

Vedtak: 

Det er ikke ønskelig med egen rasespesifikk del under dommersamlinga i 2018. 

 

32/12 Endring av tømmekjøringsprøve 

I forbindelse med oppdatering av bruksprøvereglementet har vi fått forespørsel fra NHS om vi 

ønsker at det skal være obligatorisk med trav under tømmekjøringsprøven. Det er pr i dag 

frivillig å vise trav, og veldig mange velger å vise det.  

Bakgrunnen for den foreslåtte endringen er at det vil gjøre bruksprøvene sammenlignbare i 

større grad.  

Vedtak: 

Styret ønsker at trav gjøres obligatorisk på tømmekjøringsprøven. 

 

 

Neste styremøte tirsdag 23. januar kl 20.00 
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