
Styremøte i Landslaget for nordlandshest/lyngshest (7/19)  

Deltagere (messenger): Benedichte Hilt Mangerøy, Ingrid Sponheim, Ingvild Sekse 

(møteleder), Inger Marie Ensrud, Linda Nordgård Holmebukt 

 

1. Godkjenning av referat fra sist møte 

Vedtak: Godkjent. 

 

2. Info fra NSNL 

Taket er påbegynt skiftet på ridehuset. Utstilling til helga. Katalog klar. 28 hester, flest N/L-

hest. Eliasnes Sofus og Andrine Sørensen Horvli deltatt på NM, senteret gir reisestøtte. 2 

hopper bedekt og bekreftet drektig. 14 dager overlapping med Linda og Sigrid er klar til å ta 

over. Regnskapet ajour frem til 30.Juni 2019. Prestasjoner og mediedekning: Norges beste 

ekvipasje under VM var på en lyngshest, Forbrigds Sirius. Medieomtale i hestesport, Hest 

360, Nye Troms. 

 

3. Opprykk for 2.vara til 1.vara 

Vedtak: Inger nytt fast medlem og Per Heimstad er ny 1. vara. Sigrid snakker med Per 

Heimstad om fiksing av skype og gjør han klar til neste møte. 

 

4. Handlingsplan (Gunn presenterer) 

Vedtak: ikke gjennomgått. 

 

5. Prosjekter, status 

Hoppeprosjektet: Ingrid ringer Sigrid og gjør opp tall og ser på hvordan status er her. 

 

Hamning og transporttilskudd: Ny opplysning om dette lagt ut. Ingrid og Benny. 

 

Travsport: Aktivitetsutvalget skulle helst tatt tak mer i dette. Sigrid følger opp saken. 

 

Markedsføring: Informasjonsutvalget. Inger Marie Ensrud. Linda har snakket med henne pr. 

telefon. Forslag til bruk av midlene: «Bildebank», Nye rollups og reklamemateriell til stander. 

Få hjemmesiden mer oppe å går. 

 

Hjemmesiden → her kan man kjøpe kurs for å få innføring til sidene. Sigrid kan vurderes til å 

få tilgang til hjemmesiden til landslaget. 

 

Brukernavn/passord til lokallagsidene → Oppgaven foreslås overført til NSNL. Her kan det tas 

kontakt med Zubarus for å få evt. opplæring. Ingrid sender over lister til Sigrid.  

 

Sende ut epost til lokallagene hva de trenger av reklame materiell. (Rollups, brosjyrer) 

NHS skulle også hatt en rollups. 

Fjordhestsenteret kunne fått egen. 

Landslaget trenger rollups til blant annet høstmøter osv. 

Hestenæringen kan få tilbud om å bestille rollups eller «beach flag» som tåler å stå ute. 

Sigrid og Inger Marie sjekker ut pris og tilbud. 



 

Oversette info brosjyre til engelsk. Dansk og tysk også? Omfattende arbeid, burde ikke gjøres 

på dugnad og gratis. Vi kan bruker midler til dette. Sigrid og Inger Marie sjekker ut pris og 

tilbud. Sjekk med firma som utfører jobben. 

 

 

 «Bildebank» Her har Elin Andersen mange bilder fra utstillinger. Landslaget og NSNL kunne 

gått sammen og kjøpt rettighetene til disse og lagret disse i en sky for å ta vare på. Oppfordre 

andre til å donere inn bilder, gjerne historiske, til NSNL og landslaget. 

Silje Tangen har bilder av nyere tid fra utstilling. 

Gudrun Bøhler. Informasjonsutvalget kan se på dette. Inger Marie og Sigrid samarbeider. 

 

Sølvtest-prosjekt: Ingrid foreslår å teste hingstene som ikke tidligere er testet for sølv blir det 

nå med midler fra prosjektet da hoppeiere i liten grad har benyttet seg av tilbudet om gratis 

sølvtest. Røde og Gule hingster bør testet, også skimler. Ingrid følger opp denne saken med 

hingstene, blander inn Sigrid ved behov. 

 

Generell beskjed fra NHS – midlene må brukes opp i 2019. De kommer ikke til å bli overført 

til neste år, slik som tidligere. 

 

Vi må få en bedre oversikt oversikt over prosjektmidlene og status. Sigrid tar oppgaven og 

gjør klart prosjektregnskap til neste styremøte. 

 

6. Høstmøtet 

Benny orienterer: Møteleder fra tidligere kunne ikke. Andre er forespurt. 

 

Fredag start ca. kl 1900. Velkommen fra lederne for de tre lagene. Ny administrerende 

direktør fra NHS får et innlegg om organisering og hvem som har ansvar for forskjellige 

områder. Middag satt til 20:30. 

 

Lørdag: Hele dagen satt til rasespesifikk del. Døl har fullstappet plan. Fjordhest og 

nordlandshest/lyngshest kan ha bolk om patella catching sammen. Middag kl.20:00. Ballen 

sendes til lokallagene som bes om å lage underholdning, quiz, til middagen. 

 

Søndag: Siri starter kl. 09 om bedekninger osv. Foredrag av Karoline H. fra NMBU som ble 

holdt på Eid i vår om hopper og hoppeeieres muligheter mtp. Drektighet. Åpen post på 

slutten av dagen og lunsj kl. 13:00. 

 

N/L – programmet må spikres.  

- Bolk fra Landslaget, hva som har skjedd og oppdatering om prosjekter. 

- Foredrag om Blodbank-prosjekt → Grete. ingrid tar kontakt med henne. 

- Informasjon fra de nye utvalgene? Drøfting rundt disse nye utvalgene om mål og 

visjoner. For åpenhet og informasjonsflyt. Gruppearbeid som kommer med innspill. 

- Rebecca og eller Lillian Jensen – kan man få de til å presentere seg og sitt og vise hva de 

har fått til.  

- Sigrid presenterer seg og NSNL.  

- Send ut info på e-post 

 



 

7. Deltakelse i fagutvalget 

Ingrid sitter her. Tanken her var at det var ledere som skulle sitte her. Møtene er fysisk i Oslo 

og det område. Ønsker at styret tar stilling til om det er mer hensiktsmessig at noen andre 

sitter der.  

Vedtak:  Benny går inn i fagutvalget. 

 

8. Støtte til utøvere som deltar på større arrangement/stevner 

Skal det gis støtte til ekvipasjer som deltar på større arrangement? Dette kan diskuteres på 

høstmøtet. Hvor stor sum, hva skal prioriteres? Utarbeide retningslinjer. Sigrid svarer ut 

henvendelse fra Rebecca. 

 

 

9. Mål og visjoner, for Landslaget og for det enkelte utvalg 

Vedtak: ikke gjennomgått. 

 

10. NM 

Vedtak: Utlyses om noen er interessert i å arrangere. Frist 20.September. Ingrid gjør dette. 

Statuttene burde endres pkt. 4 fra rødt og blått pass til A og B register. En oppgave for 

Aktivitetsutvalget. 

Be om evaluering av NM fra de som arrangerte. Evaluering sendes til aktivitetsutvalget. Sigrid 

sender ut forespørsel til Camilla Winterseth.  

 

11. E-post: Sigrid går igjennom innboksen for å se om det er noe etterslep eller noe som ikke er 

svart ut. 

 

12. Lotteri: Budsjettert med 40 tusen i inntekt. Burde ha premier til 10-12 tusen. Trenger flere 

premier. Benny ønsker tilbakemelding på hvilke premier som kan skaffes. 

 

Møtet slutt kl. 21.57. 

Nytt møte tirsdag 24.September k. 20. 

- Saker: Handlingsplan fra Gunn 

- Tilbakemelding fra NM 

- Søknader om NM 

- Presentasjoner fra utvalgene 

 


