
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (4/19) 27.02.2019 

Tilstede (Telefonmøte): Gunn Grønås, Kirsti V. Andersen, Benedichte Hilt Mangerøy, 

Ingrid Sponheim og Per Heimstad 

Forfall: Solveig Wisløff (sykemeldt fra vervet), Inger Gåre, Linda Nordgård Holmebukt 

(NSNL) 

 

Sak 51/18 Godkjenning av protokoll fra sist styremøte 

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

Vedtak: Protokollen er godkjent 

 

Orienteringssaker: 

- Status Skeidgruppa: Gunn deltok på møte i arbeidsgruppa 12/2. Det skal være samling for 

arrangører (lokallag) og bruksprøvedommere 8.-9. mars med praktisk dømming og 

erfaringsutveksling. Det planlegges evalueringssamling til høsten. Arbeidsgruppa har nå bedt 

organisasjonene komme med sitt mål for Skeid i 2019 og har konkludert med at de ser det 

som uproblematisk med ulike mål for organisasjonene.  

- Fagutvalgsmøte 27. feb: Ingrid har deltatt på møte i fagutvalget i dag. Agendaen for møtet 

var å diskutere hvert enkelt medlems 3 prioriterte områder, samt avklare rapportens form. For 

LNL ble det spilt inn følgende 3 satsningsområder: Helse, Hest i næring og breddeaktivitet. 

- Status NM-statutter: Utarbeidede statutter er hos NRYF pr dags dato til godkjenning. 

- Norwegian Horse Festival: (Orientering fra Linda) noen nye medlemmer, verdifullt 

samarbeid på tvers av organisasjoner og senter. Vi har senterledermøte i morgen og kommer 

nok til å snakke litt om det da og se på hvor og hva vi bør gjøre sammen i fortsettelsen. Ble 

mediedekning i nord og i vest i forbindelse med arrangementet og det ble spredt mye på 

sosiale medier, vi vistes godt i hallen med forholdsvis god plassering og oransje jakke. Den 

nye felles logoen fikk positiv omtale fra mange. Personlig mener jeg det er et svært viktig 

politisk signal at vi står sammen om våre raser og fronter i fellesskap. 

- Evalueringsmøte «Til start»: (Orientering fra Linda) «Til start» evaluering av 2016 årgang 

på Gardermoen. Veldig positivt. Min plan er at «Til start» skal kjøres hos oss, det er DNT helt 

med på og ønsker mange fra vår rase som deltagere på sine prosjekter. 

 

 

Sak 52/18 Landsmøte 

Framlagte utkast til årsmøtedokumenter: 

- Årsmelding 2018 

- Planer og oppgaver for 2019 

- Budsjett 2019 

- Regnskap/balanse 2018 

- Vedtektsendringer 



- Kontingent for 2020: kr 325,- 

 

Vedtak:  

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 53/18 Innspill til dommersamling 

LNL er bedt om å komme med innspill til hvordan bygningstrekket sabelbeinthet skal 

tallfestes.  

Forslag om: 
Svak sabelbeinthet - 7 
Moderat sabelbeinthet - 6  
Markert sabelbeinthet - 5 eller lavere 
 
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

Sak 54/18 Bruksprøveskjema 

Vi har tidligere vedtatt nye bruksprøveskjema som er utarbeida på bakgrunn av evaluering av 

bruksprøvedommerne basert på sesongen 2018. De nye reviderte bruksprøveskjemaene var på 

høring i organisasjonene i vinter. Landslaget for dølahest har bedt oss om å vurdere og bruke 

fjorårets dommerkort i 2019 da de ønsker å beholde disse.  

Etter nøye vurdering ønsker styret å opprettholde sitt vedtak om å bruke reviderte skjema for 

sesongen 2019. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 


