Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (4/17) 28.02.2017
Tilstede (Skype): Benedichte Hilt Mangerøy, Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen og
Ingrid Sponheim (referent, ikke sak 5/17), Peter Bruvold og Solveig Wisløff.

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:
- Det ble avholdt rasespesifikk dommersamling i helga. Spesialdommere,
bruksprøvedommere og andre eksteriørdommere deltok. Tema var rasetype på den
rasespesifikke delen og bevegelser på den generelle delen av dommersamlingen.
- Ingrid og Solveig deltok på ledermøte 13/2 med NFL og LD. Orientering om Fokus Unghest
fra fjordhestsenteret som har sekretariatsfunksjonen. Alle modulene er i bruk og det er meldt
inn mange kurs allerede for 2017. Sekretariatet melder om at noen av søknadene er litt
mangelfulle og ønsker at søkerne er flinke til å skrive utfyllende.
Avtalen de tre rasene har med Agria er nå utløpt og det skal nå jobbes med å få på plass ny
avtale.
Referat fra møtet sendes ut til hovedstyret.
- Kommende møter: fagutvalget skal ha møte 15. Mars (Ingrid møter). Ledermøte 13. Mars
(Ingrid og Solveig møter). Møte i utstillingskomiteen for hingstekåringene neste uke
(Benni/Solveig møter).
- Landsmøte kommende helg. Alslaget for lyngshest i Troms er praktisk arrangør.

Saker:
5/17 Kåringsnemd 2017
To av de oppnevnte dommerne i kåringsnemda er inhabile for utstillingssesongen 2017 og det
må da oppnevnes to nye.
Forslag på Ingrid Sponheim og Gudrun Bøhler.
Vedtak: Ingrid Sponheim og Gudrun Bøhler trer inn i kåringsnemda for 2017.

6/17 Godkjenning av ny spesialdommer for rasen
Gudny Johansen har søkt om å få organisasjonens støtte for å bli rasedommer for
nordlandshest/lyngshest.

Vedtak: Gudny Johansen godkjennes som rasedommer.

7/17 Søknader om å virke i avl uten å gjennomføre utvida bruksprøver

Det er innkommet søknad for hingsten Fjordprins om å få bruke opp kvota si på 2 hopper i
årets sesong uten å gjennomføre utvidet bruksprøve og utstilling. Begrunnelsen er skade hos
hingsten. Hingsteeier ber også styret vurdere om hingsten eventuelt kan fritas fra enkelte
øvelser på utvida bruksprøve. Kåringsnemda har hatt søknaden til behandling og har gjort
følgende vedtak: anbefaler at kåringa av Fjordprins blir forlenga for sesongen 2017 med
forbehold om at det blir framlagt ny veterinærattest som tilsier at hingsten ikke kan utføre
utvida bruksprøve.
Hovedstyret vurderer det slik at hingsten ikke kan fritas for enkeltøvelser på utvida
bruksprøver hvis han skulle møte der.
Det har også innkommet søknad for hingsten Lundvolls Svalin om å forlenge kåringsgraden
for avlssesongen 2017 grunnet skade hos eier. Søknaden oversendes kåringsnemda.

Vedtak:
- Søknad, Fjordprins: hovedstyret støtter seg til kåringsnemda sitt vedtak.
- Søknad, Lundvolls Svalin: Søknaden oversendes kåringsnemda før behandling i hovedstyret.

8/17 Søknad om kongelig beskytterskap
NFL har tatt initiativet til å søke om kongelig beskytterskap for de tre nasjonale hesterasene:
fjordhest, dølahest og nordlandshest/lyngshest.
Vedtak:
Landslaget stiller seg bak søknaden om kongelig beskyttelse.

9/17 Markering under Arctic Race i Troms
Peter informerte om at det er et ønske om å vise fram rasen under Arctic Race som skal gå av
stabelen i Troms i august i år.
Vedtak:
Styret oppfordrer lokallaget til å ha en dialog med landslaget vedr arrangementet.

Nytt styremøte vurderes satt opp under landsmøtehelga hvis det er tid.

