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Minner om: 

«Delegatene kan stille med fullmakt fra delegater i eget lag som ikke møter. Fullmakten 

skal være skriftlig og godkjennes av landsmøtet.  Hovedstyret har ikke stemmerett om 

årsmelding og regnskap.» Alle fullmakter må sendes inn til hovedstyret senest 1 dag 

før landsmøte. 

 

 

Landsmøtet starter klokken 12. 

1. Åpning, godkjenning av stemmer og fullmakter 

Velkommen ved leder, Ingvild Sekse. 

Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter ved sekretariat, Sigrid Halvorsen. 

 

17 stemmer inkludert fullmakt. 

 

 

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive 

protokoll 

Møteleder Benedicthe H. Mangerøy, Referent Sigrid Halvorsen, Tellekorps Sigrid Halvorsen og 



Landsmøtedelegater til å underskrive protokoll: Adeline B. Tiede og Mariann Fredriksen. 

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig. 

 

 

 

 

 

Landslaget for nordlandshest/lyngshest 

Hovedstyret 

 

4. Årsmelding 2020 

Hovedstyret og utvalg 

Hovedstyret  

har i 2020 bestått av: 

Leder: Ingvild Sekse  

Nestleder: Benedichte Hilt Mangerøy 

Styremedlem: Ingrid Sponheim  

Styremedlem: Inger Marie Ensrud(permisjon)/Elin Volden Andersen 

Styremedlem: Jenny Guldbrandsen 

Sekretær og kassererrollen er 2020 ivaretatt av Nasjonalt senter for nordlandshest/ lyngshest 

v/ Sigrid Halvorsen. 

Varamedlemmer: Elin Volden Andersen (fungerende styremedlem fra Juni-september 2020 i 

Inger Marie Ensruds sted), Inger Gåre og Per Otto Sørensen. 

Avlsutvalget 

har i 2020 bestått av: 

Leder: Ingrid Sponheim 

Medlemmer: Hege Hasvold, Inger Sofie Andreassen og Grete Meisfjord Jørgensen 

Varamedlemmer: Siri Flaat og Gro S. Sjåvoll 

Informasjonsutvalget 

har i 2020 bestått av: 

     Leder: Inger Marie Ensrud 

     Medlemmer: Lise Åmodt, Karin Westrheim og Solveig B Steinnes. 

     Varamedlemmer: Christine Sandelin og Børge Klevstad 



Aktivitetsutvalget 

har i 2020 bestått av: 

     Leder : Jenny Guldbrandsen 

     Medlemmer: Eva Letnes, Annfrid Jacobsen og Ida L. Fahsing. 

     Varamedlemmer: Maria H. Ellingsen og Kristine Guldhaugen. 

 

Valgkomiteen 

har i 2020/2021 bestått av: 

     Leder : Kristin Delviken Skjerve 

     Medlemmer: Inger Blomstereng og Elin Lehn 

 

Arbeid i utvalgene 

Avlsutvalget har fungert som tidligere år. Aktivitetsutvalget har vært berørt av pandemien i 

den grad NM ble avlyst og flere andre arrangement ble avlyst. Informasjonsutvalget har siste 

halvdel av 2020 jobbet med hva som skal være deres arbeidsoppgaver fremover. 

Landsmøte 2020 

Landsmøtet ble avholdt på Norsk Hestesenter 8. Mars 2020. 

Hovedstyrets arbeid 

Allerede uken etter landsmøte ble Norge stengt ned som følge av covid-19-pandemien. Dette 

har preget mye av arbeidet til Landslaget i 2020. Sosiale sammenkomster, 

Norgesmesterskapet, hingsteutstillingen, oppdretter seminar ble avlyst eller utsatt. Landsmøte 

2021 er også påvirket da det i år arrangeres digitalt. 

Hovedstyret var i beredskap og ønsket ikke at covid-19-situasjonen skulle føre til lavere 

bedekningstall i 2020 og valgte derfor å benytte alt av tilgjengelige midler på å støtte 

oppdrettere og få flest mulig hopper bedekt i 2020. 

Dessuten var det viktig at hingstene som ikke fikk vist seg på kåring fikk mulighet til å virke i 

avlen. Å bevare genmangfoldet ble vektlagt enn det å sikre kvalitetsvurderinger. Hingstene 

fikk virke i avl med gitt hoppekvote så lenge de gikk igjennom veterinærsjekk uten 

anmerkninger. Dette var i tråd med veterinære anbefalinger. 

Hovedstyret har hatt 8 styremøter siden sist årsmøte. Styremøtene har blitt gjennomført over 

Skype. Det er avhold 1 skypemøte med lokallagslederne og 4 arbeidsmøter mellom NSNL og 

leder i landslaget i tillegg til jevnlig telefonkontakt. 

• Det har blitt utgitt 2 utgaver av Rimfakse, inkludert hingstekatalog. Redaktør er Karin 

Westrheim. Det har vært 1 møter i 2020 mellom redaktør, leder og sekretariat og 2 

møter mellom leder i informasjonsutvalget og redaktør i 20/21. 

• Leder og nestleder har deltatt på jevnlige ledermøter med leder og nestleder i NFL og 

LD. Dette forumet har ikke vedtaksmyndighet, men blir brukt til å diskutere og 



informere rundt felles prosjekter og saker av felles interesse. Det er ledermøte ca. 

annenhver måned. 

• Styrets medlemmer har representert organisasjonen i: 

¤ Fagutvalget for de nasjonale hesterasene 

¤ Arbeidsgruppa for Skeid 

¤ Arbeidsgruppa og sekretariat for Fokus unghest 

¤ Arbeidsgruppe for revisjon av handlingsplanen  

 

Samarbeid med Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest 

• NSNL er sekretariat for Landslaget og deltar dermed på alle styremøter. I tillegg har 

det vært 4 samarbeidsmøte mellom Landslagets leder og daglig leder ved senteret. 

• NSNL administrerer og driver aktivitetscup på vegne av Landslaget. I 2020 var det 13 

deltakere i cupen, cupen er sterkt rammet av Covid-19. NSNL driver også 

ungheststasjon med hingster fra hele landet. Våren 2020 var det 10 hingster i 

stasjonen. 6 av disse skulle stilles til førstegangskåring våren 2020. Av disse ble 3 

forsøkt og midlertidig godkjent. 

• NSNL og hovedstyrets leder har tatt initiativ til 1 møte med lokallagsledere i 2020. 

Disse møtene har vært åpne for at lederne kan melde inn saker og spørsmål til 

hovedstyret. Tilbakemeldingene som har kommet frem i møtene skal vektlegges og tas 

med videre i hovedstyrets arbeid og tema fra diskusjonene tas med inn i forberedelsen 

til landsmøte. 

 

Planer og oppgaver for Landslaget for nordlandshest/lyngshest 2020 
(status og oppsummering) 

 

Organisasjon 

• Videreutvikle organisasjonsstrukturen konkretisering av arbeidsoppgaver og 

informasjonsflyt. 

• Begrenset aktivitet i utvalgene. Aktivitetsutvalget ført og fremst på grunn av covid-19 og 

informasjonsutvalget da leder av utvalget har vært i barselpermisjon. Sekretariat og leder i 

hovedstyret har søkt å drive aktivt informasjonsarbeid dette året, spesielt på sosiale medier. Vi 

ser og har fått tilbakemeldinger på at informasjonen som har vært gitt ut har i stor grad nådd 

ut til medlemmer. 

 

• Informasjonsutvalget og aktivitetsutvalget arbeidsområder avklares og skriftliggjøres. 

• Hovedstyret v/leder og sekretariat har tatt initiativ til møte og avholdt møte mellom 

informasjonsutvalget og aktivitetsutvalget. Konkretisering og skriftliggjøring av deres 

arbeidsområder er igangsatt, men dessverre ikke ferdigstilt. 

 

• Bidra til å øke medlemsmassen gjennom å ha gode tilskuddsordninger, gode 

forutsetninger for avl og aktivitet, samt aktuelle rabattordninger. 

- Samarbeidsavtale med Bekken&Strøm med rabattavtale. 



- Samarbeidsavtale med Agria, sammen med NFL og LD med rabatt/sponsoravtale. 

- Det har blitt gitt tilskudd til frakt av avlshingster og hamningstilskudd 

- Bedekningstilskudd til alle bedekte hopper etter søknad og hoppeprosjektet har endret 

strategi i 2020 tildelt midler etter søknad. 

- Tilskudd til registering av fødte føll 2020 og 2021. 

 

• Delta i samarbeidsorgan (arbeidsgrupper og utvalg) med de andre norske 

raseorganisasjonene, samt aktivitetsorganisasjoner der det er hensiktsmessig. 

- Ledermøter: leder og nestleder i LNL/LD/NFL deltar i jevnlige møter. 

- Avlsutvalgslederne i LNL/LD/NFL har hatt møte for å diskutere felles 

problemstillinger. 

- Leder og nestleder har deltatt i arbeidet med revideringen handlingsplanen. 

- Landslaget er representert i Fagutvalget. 

 

• Være en aktiv medeier og samarbeidspartner for NSNL Bidra til at rollen som 

nasjonalt senter for rasen styrkes ytterligere.  

- LNL har arbeidet tett med NSNL i 2020. 
 

• Videreutvikle og drifte hjemmeside og kanaler i sosiale medier, herunder også bred 

markedsføring i alle aktuelle kanaler. 

- Facebook-side har blitt driftet av styremedlemmer og sekretariat. Hjemmesiden har 

vært driftet av sekretariat, men i 2020 var det informasjonsflyt ut på facebook som har 

blitt prioritert. 

- Hjemmesiden skal informasjonsutvalget få ansvar for i 2021. Jevnlige oppdateringer 

fra Landslaget, lokallagene, NSNL, Norsk Hestesenter og andre aktuelle aktører skal 

legges ut på hjemmesiden. 

 

• Gi ut medlemsblad. 

- Det ble i 2020 utgitt to medlemsblad. Inklusiv hingstekatalogen. For 2021 skal 

hingstekatalogen utarbeides av sekretariatet slik at redaktøren kan fokusere mer på 

redaksjonelt stoff. 

 

• Oppfølging og gjennomføring av prosjekt. 

-  Oversikt over tildelte prosjektmidler 2020 under «Prosjekter» 

• Sekretariatet har i hovedsak arbeidet og holdt tråden med prosjektene i 2020 

 

• Gjennomgå, og eventuelt oppdatere, samarbeidsavtaler med NSNL og NHS. 

- Dette arbeidet har ikke blitt fullført i 2020 men tas med videre inn i 2021. 

 

• Bidra aktivt til utarbeidelse av en ny handlingsplan for de norske hesterasene. 

- Leder har deltatt på møter med revideringen av handlingsplanen. 

 

• Arrangere landsmøte 2021. 

- Landsmøte 2021 avholdes digitalt på grunn av covid-19-pandemien. 

 

• Gjennomføre lotteri og andre inntektsbringende aktiviteter. 

- Lotteri gjennomført 2020/2021. 

 

• Oppfølging av rasedommerne. Herunder også å foreslå nye dommere, samt bidra til 

rasespesifikke dommersamlinger. 



• Det er spilt inn 2 nye forslag på eksteriørdommere og 1 nytt forslag på bruksprøve-

dommere. Alle dommersamlinger i 2020 har blitt avlyst, men landslaget ønsker å ha 

mer fokus på utdanningen av dommere i 2021 og årene fremover. 

 
 

Avl  

• Følge opp mål og tiltak i avlsplanen. Planlegge revisjon av avlsplanen ved behov. 

- Det har ikke vært nødvendig med revisjon av avlsplanen i 2020. Mål og tiltak er fulgt 

opp. Avlsplan sist revidert i 2018. 

 

• Overvåke innavlssituasjonen i rasen i samarbeid med NHS, og eventuelt sette inn 

nødvendige tiltak. 

-  Avlsutvalgsleder har jevn kontakt med avlsavdelinga på NHS. Aktuelle tall, lister og 

statistikker har blitt overlevert på forespørsel gjennom året.  
 

• Søke tilskudd til avlsstimulerende tiltak fra NHS og eventuelt andre aktuelle aktører, 

samt gjennomføre disse. 

- Det er søkt om og fått tilslag på midler til avlsstimulerende midler og prosjektmidler 

fra NHS. Det er rapportert om bruk av midler fra foregående år. Det ble i 2020 tildelt 

kr. 50.000 til Blodbank-prosjekt, 40.000 til hoppelinje-prosjekt og 50.000 til Fokus 

Unghest. 
 

• Stimulere til økt avl og deltagelse på utstilling ved å yte ulike støtteordninger og 

premier til utstilling. 

- Det har blitt gitt diverse premier til utstillinger. Det var planlagt støtte til UB-

hingster i 2020, men ble dessverre ikke brukt. Planlagte brukte midler ble omgjort til 

bedekningstilskudd. 
 

• Arbeide videre med utvikling av bruksprøvene med mål om mer data, ikke nye prøver. 

- Det har ikke blitt gjort spesifikke arbeid rundt dette punktet i 2020. 
 

• Arbeide videre med etablering av registrering av sølvgen. 

- Rutinemessig er nye avlsgodkjente hingster i 2020 testet for sølv. 

 

• Hingsteutstillingene evalueres hvert år og det skal arbeides for å få så gode forhold 

som mulig for hester, utstillere, dommere, veterinærer og publikum. 

- Det ble ikke arrangert fysisk hingsteutstillinger i 2020 grunnet Covid-19-pandemi. 

- Det ble gjort eget vedtak om å avlsgodkjenne nye hingster uten gjennomføring av 

utstilling og bruksprøve men på bakgrunn av godkjent veterinærattest. 
 

• Aktivt bidra til kompetansebygging innen avl ved deltagelse og arrangering av 

aktuelle fagseminar, høstmøte, medlemsmøter osv. 

- På grunn av Covid-19 har planlagt oppdretterseminar blitt utsatt i tillegg til 

dommersamlinger og andre planlagte fysiske fagarrangement. 
 

• Være pådriver for igangsetting og gjennomføring av prosjekter og forskning på 

aktuelle tema for rasen innen avl, helse og bruk. Herunder blodbankprosjektet. 

- Blodbankprosjektet har vært mindre aktivitet grunnet covid-19 men prosjektet går 

fortsatt. 

- Hoppelinjeprosjekt også gjennomført i 2020, i en annen modell enn tidligere år 



(Søknadsbasert). Ny modell har ført til flere hopper nådd og alle midler er brukt opp. 
 

• Arbeide aktivt for økte tilskudd til fordel for rasen. 

- Styret ser positivt på at avsatte midler til avlsstimulering ikke i like stor grad er 

øremerket og dette gir hovedstyret en langt større frihet til å øke bedekningstallene og 

antall kårede hingster ut i avl. 

- Konsekvensen av økt frie midler er at styret har kunnet prøve ut ulike typer tiltak mer 

effektivt og at medlemmene ikke kan forvente at tiltak satt i gang ett år nødvendigvis 

videreføres år etter år. 

- Prioriteringer: flere fødte føll, flere hingster ut i avl, styrke NM og flere hester på 

utstilling. Prioriteringene skal legge føringer for ulike typer tiltak. I 2020 er det 

hoppesiden som har fått flest tiltak og penger. 

- For 2021 er planen å fordele mer midler til hingstesiden og NM. 

 

 

Aktivitet 

• Bidra til NM-arrangement for rasen og sammen med lokallagene som arrangerer NM 

arbeide videre med å etablere en god kvalitet og en god struktur for NM. Arbeide for 

at NM skal bli en naturlig møteplass for N/L entusiaster. 

- Det ble ikke avholdt Norgesmesterskap i 2020 grunnet Covid-19-pandemien.  

 

• Arrangere oppdretterseminar i samarbeid med NSNL 

-Det ble ikke arrangert oppdretterseminar i 2020 grunnet Covid-19-pandemien. 
 

• Bidra til mer profesjonelle oppvisninger og stands på store hestearrangement.  

- LNL var representert på Norwegian Horse Festival i 2020. 

- Andre arrangement har blitt avlyst grunnet Covid-19-pandemien. 

 

• Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav i samarbeid med DNT og deres 

underliggende forbund. Herunder også «Til start»-prosjektet. 

- LNL har dessverre ikke bidratt inn i konkrete travprosjekter i 2020. Det har blitt 

kjøpt inn gavepremier rettet mot trav som planlegges gitt ut på arrangement i 2021. 
 

• Støtte opp om allsidige aktiviteter som fremmer rasen på mange arenaer. 

 

• Bidra til gjennomføring av aktivitetscup for hele landet. 

- NSNL har hatt ansvar for gjennomføring av cup i 2020. 

 

• Bidra til evaluering og drift av Skeid gjennom arbeidsgruppa og sekretariatet for Skeid 

med mål om en lavterskelaktivitet og sosial arena for medlemmer og hester.  

- Sigrid Halvorsen har representert LNL i arbeidsgruppa i 2020. 

- Jenny Guldbrandsen representerer LNL fra 01.01.2021. 
 

• Videreføre, drifte og utvikle Fokus Unghest 

- Sekretariatet for Fokus Unghest ble i 2020 flyttet til NSNL. 

- LNL bidrar med kr 50.000 til drift av Fokus Unghest i 2020. 

 

• Utarbeide aktivitetskalender/årshjul for Landslaget og lokallagene 

- Arbeidet med dette er tildelt aktivitetsutvalget. 
 



• Dokumentere aktiviteten på utstillinger og arrangement i regi av laget 

- Arbeidet med dette er tildelt informasjonsutvalget. 

 

 

Medlemsutvikling 

Betalende medlemmer pr. 31.12.2020. I tillegg er det 2 æresmedlemmer i 2020. 

Lag Antall pr 31.12.2019 Antall pr 31.12.2020 

Øst 118 111 

Vest 30 27 

Helgeland 33 31 

Troms 86 85 

Hålogaland 47 42 

Rogaland/Agder 44 49 

Telemark/Vestfold 24 20 

Midt-Norge 62 50 

Totalt: 444 415 

 

Avlsvirksomhet 

Det har i 2020 blitt bedekt 166 hopper med 44 hingster. Dette er en framgang fra 2019 og det 

til tross for at største oppdretter i 2019 ikke har bedekt. Registrert født 108 føll i 2020 (av 151 

bedekninger). Hovedstyret mener at tiltakene direkte ut til hoppeiere har hatt stor innvirkning 

på antall bedekte hopper i 2020. 

Hovedstyret viser ellers til NHS nøkkeltallsrapport som viser relevante tall knyttet til avl, 

utstilling og deltakelse i sporten. 

 

Årsmelding godkjennes. 

 

5. Regnskap 2020 

Regnskap levert revisor. Tilbakemeldingen er at regnskapet ikke er oversiktlig nok og at 

revisor ønsker at det føres på nytt. Hovedstyret har valgt å sette føringen av regnskapet til 

utdannet regnskapsfører som gjør det på dugnad for Landslaget. Dette for å få et godt 

grunnlag og kontosystem som er oversiktlig og mer egnet til å uthente informasjon. 

Regnskapet ble i 2020 hel elektronisk uten fysiske bilag og oppstart i nytt regnskapsprogram. 

Det betyr at et ferdig regnskap for 2020 ikke fremlegges landsmøtet, men regnskapet utsendes 

delegatene for sirkulær godkjenning når revisors godkjenning er på plass. Revisor er også 

utdannet. 

Penger på bok 01.01.20: 1 053 076,11 

Penger på bok 31.12.20: 1 004 360,21 

Utdrag fra regnskap: 

 Inntekt Utgift 

Tilskudd fra NHS 240 000  

Tilskudd  276 900 



- Hamning 

- Transport hingster 

- Bedekningstilskudd 

- Fokus Unghest 

34 000 

12 900 

180 000 (hoppe+bed) 

50 000 

Medlemskontingent 125 000 80 000 

Gjeld tilskudd medlemmer 
Forventes 77 føll 2021 

 5000 Registrering føll født 2020 

92 400 Registrering føll født 2021 

 

Prosjekter 2020 

 inntekter Fra 2019  Utgifter Gjenstående 

  tildelt 2020     

Blodbank (Genbank) 50 000 142 200 104 000 88 200 

Sølvtest 0 30 625 0 30 625 

Hoppeprosjekt 40 000 28 500 96 000 -27 500 

sum 90 000  200 000  

 

Fellesprosjekter 

Landslaget har vært og er deltakende i forskjellige fellesprosjekter med Norges fjordhestlag 

og Landslaget for dølahest. 

• Hoppelinjeprosjektet 

• Fokus Unghest 

• Skeid 

• Genbank 

 

Landsmøtet vedtar at regnskapet skal revideres på nytt av revisor og legges frem landsmøtedelegater 

på ekstraordinært landsmøte. 

 

6. Innkomne saker 
 

6.1 Fra Hålogaland: REISETILSKUDD FOR DELTAGELSE I NM FOR RASEN. KM 

GODTGJØRELSE OVER 70 MIL T/R. 

Forslag fra hovedstyret: Sette km-grensen for transporttilskudd til NM til 80 mil tur/retur. Tilskudd 

kan allikevel tildeles for reise under 80 mil tur/retur hvis det er penger igjen i potten og/eller ved 

særskilte situasjoner.  

Hovedstyrets forslag enstemmig vedtatt. 

 

6.2 Fra Hålogaland: VI VIL FORESLÅ AT LANDSLAGET VIDREFØRER 

TILSKUDDSORDNINGENE SOM VAR I 2020 TIL 2021.  

Forslag fra hovedstyret: Av de ekstraordinære tilskuddene vedtatt i 2020 videreføres 



bedekningstilskudd i 2021. Tilskudd til transport av hingst og hingstehamninger opprettholdes, samt at 

det foreslås å gi tilskudd til hingster på UB og førstegangskåring. 

Hovedstyrets forslag er vedtatt. 

 

6.3 Fra Hålogaland: TRANSPORTTILSKUDD. VI FORESLÅR Å INNFØRE 

TRANSPORTTILSKUDD FOR HOPPER SOM KOMMER INNUNDER 

HOPPELINJEPROSJEKTET PÅ SAMME LINJE SOM AVLSHINGSTENE KAN SØKE 

TRANSPORTTILSKUDD. 

Forslag fra hovedstyret: Det er ikke hoppelinjeprosjekt i 2021 så tilskudd for transport av hopper gis 

ikke i 2021. 

Hålogaland trekker saken. 

 

6.4 Fra Hålogaland og Helgeland: VI ØNSKER OG FORANDRE KILOMETER GRENSEN SOM 

NÅ ER PÅ OVER 35 MIL EN VEI TIL 70 MIL TUR/RETUR. 

Forslag fra hovedstyret: Senke km-grensen for transporttilskudd for hingst til 80 mil tur/retur. 10 

stemmer for. 

Hovedstyrets forslag vedtas. 

 

 

6.5 Fra Hålogaland: DET BØR Å VÆRE MULIG Å SØKE OM Å FÅ DEKT FERGE UTGIFTER.  

Forslag fra hovedstyret: «særskilt utgift» synliggjort i budsjettet. 

 

Forslaget til hovedstyret vedtas. 

 

6.6 Fra Hålogaland: HVA SKAL GJØRES FOR Å BEDRE INFORMASJONS FLYTEN FRA 

LANDSLAG TIL LOKALAG? REFERAT FRA STYREMØTER, JEVNLIG UTSENDELSE AV 

MEDLEMSLISTER OSV. 

Hovedstyret er opptatt av dette og mener dette er et viktig tema. Alle styremøtereferat skal leggest ut 

på hjemmesiden og hovedstyret etterstreber å legge ut styremøtereferat jevnlig heretter. Hovedstyret 

ønsker å øke fra 1 til 2 felles møter med hovedstyret og lokallagene. Lokallagene har også et ansvar 

for å melde inn hva de har behov for å få informasjon om. Dette temaet kan også diskuteres av 

årsmøtet. 

Saken tas til orientering. 

 

6.7 Fra Hovedstyret: Landslaget oppretter et ungdomsutvalg. Medlemmer til utvalgets første år 

utpekes av hovedstyret og valgkomiteen i samarbeid. Utvalget opprettes som et ad hoc-utvalg i år og 

går inn i vedtektene ved neste Landsmøte. 

 

Målet med utvalget er å rekruttere engasjert ungdom inn i organisasjonsarbeid. Utvalget skal være 

høringsinstans og talsperson for ungdommer inn i hovedstyret. Utarbeide artikler til Rimfakse og de 

kan ta initiativ til egne oppgaver og aktiviteter de er spesielt engasjerte i. 

 



Hovedstyrets forslag vedtas. 

 

7. Planer og oppgaver for 2021 

Planer og oppgaver for Landslaget for nordlandshest/lyngshest 2021 

Organisasjon 

• Videreutvikle organisasjonsstrukturen konkretisering av arbeidsoppgaver og 

informasjonsflyt. 

• Informasjon-, avls-, aktivitet- og ungdomsutvalgets arbeidsområder avklares og 

skriftliggjøres. 

• Bidra til å øke medlemsmassen gjennom å ha gode tilskuddsordninger, gode 

forutsetninger for avl og aktivitet, samt aktuelle rabattordninger. 

• Delta i samarbeidsorgan (arbeidsgrupper og utvalg) med de andre norske 

raseorganisasjonene, samt aktivitetsorganisasjoner der det er hensiktsmessig. 

• Være en aktiv medeier og samarbeidspartner for NSNL Bidra til at rollen som 

nasjonalt senter for rasen styrkes ytterligere.   

• Videreutvikle og drifte hjemmeside og være synlig i sosiale medier. Rasen og 

organisasjonen skal markedsføres i alle aktuelle kanaler. 

• Gi ut medlemsblad. 

• Oppfølging og gjennomføring av prosjekt. 

• Gjennomgå, og eventuelt oppdatere, samarbeidsavtaler med NSNL og NHS. 

• Bidra aktivt til utarbeidelse av en ny handlingsplan for de norske hesterasene. Skal 

ferdigstilles i 2021. 

• Arrangere landsmøte 2022. 

• Oppfølging av rasedommerne og aspiranter. Herunder også å foreslå nye 

dommeraspiranter, samt bidra til rasespesifike dommersamlinger. 

 

Avl 

• Følge opp mål og tiltak i avlsplanen. Planlegge revisjon av avlsplanen ved behov. 

• Overvåke innavlssituasjonen i rasen i samarbeid med NHS, og eventuelt sette inn 

nødvendige tiltak. 

• Søke tilskudd til avlsstimulerende tiltak fra NHS og eventuelt andre aktuelle aktører, 

samt gjennomføre disse. 

• Stimulere til økt avl og deltagelse på utstilling ved å yte ulike støtteordninger og 

premier til utstilling. 

• Arbeide videre med utvikling av bruksprøvene med mål om mer data, ikke nye prøver. 

• Hingsteutstillingene evalueres hvert år og det skal arbeides for å få så gode forhold 

som mulig for hester, utstillere, dommere, veterinærer og publikum. 

• Aktivt bidra til kompetansebygging innen avl ved deltagelse og arrangering av 

aktuelle fagseminar, høstmøte, medlemsmøter osv. 

• Være pådriver for igangsetting og gjennomføring av prosjekter og forskning på 

aktuelle tema for rasen innen avl, helse og bruk. Herunder blodbankprosjektet. 

• Arbeide aktivt for økte tilskudd til fordel for rasen. 

 

 



Aktivitet 

• Bidra til NM-arrangement for rasen og sammen med lokallagene som arrangerer NM. 

Arbeide videre med å etablere en god kvalitet og en god struktur for NM. Arbeide for 

at NM skal bli en naturlig møteplass for N/L entusiaster. 

• Arrangøren av NM kan arrangere enkeltklasser i andre grener (fra Norges 

Rytterforbund, for eksempel mounted games) enn de som er fastsatt i statuttene som 

del av NM-konkurransen. 

• Arrangere oppdretterseminar i samarbeid med NSNL 

• Bidra til mer profesjonelle oppvisninger og stands på store hestearrangement. 

• Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav i samarbeid med DNT og deres 

underliggende forbund. Herunder også «Til start»-prosjektet. 

• Støtte opp om allsidige aktiviteter som fremmer rasen på ulike arenaer. 

• Bidra til gjennomføring av aktivitetscup for hele landet. 

• Bidra til evaluering og drift av Skeid gjennom arbeidsgruppa og sekretariatet for Skeid 

med mål om en lavterskelaktivitet og sosial arena for medlemmer og hester. 

• Videreføre, drifte og utvikle Fokus Unghest 

• Utarbeide aktivitetskalender/årshjul for Landslaget og lokallagene 

• Dokumentere aktiviteten på utstillinger og arrangement i regi av laget 

Planer og oppgaver for 2021 er vedtatt. 

 

8. Budsjett 2021 og kontingent 2022 

Det er vedtatt følgende overordnede satsningsområder for budsjett 2021: 

- Flest mulig hingster til kåring 

- Økt deltakelse på utstilling 

- Styrke NM 

- Flere fødte føll 
 

Støtte utbetales kun støtte til medlemmer av Landslaget. 

 

Drift: inntekt Utgifter 

Medlemskontingent 160 000 12 000 

Tilskudd Norsk Hestesenter 200 000   

Årsmøte 2022 15 000  50 000 

Rimfakse og medlemsblad   20 000 

Høstmøte/oppdretterseminar  25 000 50 000 

Utstilling, premiering   30 000 

Loddsalg 35 000 5 000 

Salg av varer 23 000   

Markedsføring   10 000 

Møter/reiser   10 000 

Administrasjon   10 000 

SUM 458 000 197 000 



Tilskuddsordninger   Makstak støtte 

Fokus Unghest   50 000 

Støtte til UB-hingster*   30 000 

Støtte til Førstegangskåring**  40 000 

Bedekningstilskudd***   150 000 

Hamning   30 000 

Transport hingster   40 000 

Særskilte tilskudd****  20 000 

NM (tilskudd til transport er prioritert)   100 000 

sum tilskudd 2021  460 000 

Resultat -199.000 

 

Landslaget ønsker et ekspansivt budsjett samtidig som vi skal ha sunn økonomi i årene 

fremover. Derfor vil enkelte budsjettposter kuttes hvis utgiftene overstiger inntektene med mer 

enn 200.000 for gjeldene år. 200.000 er tålegrensen for underskudd i Landslagets budsjett. 

 

*Forventet støtte pr. hingst til UB er kr. 3000. 

** Forventet støtte pr. hingst til førstegangskåring er kr. 2000. 

*** Forventet støtte til pr. hoppe til bedekning er kr. 1000. 

****Særskilte tilskudd: Ekstraordinære utgifter for lokallag, støtte til ekvipasjer som 

bemerker seg ekstraordinært, innvilgelse av søknader fra medlemmer med videre. Det var i 

2020 blitt utbetalt og oppfordret medlemmer til å søke dekning/tilskudd av utgifter. Lokallag 

fikk dekket deler av uvanlig høye reisekostnader til Landsmøte og hingsteeier ble oppfordret 

til å søke om å få dekt utgifter til ferge ved frakt av hingst, hvor distansen i utgangspunktet 

var for kort til å få transportstilskudd. Landslaget tenker at dette kan synliggjøres i budsjettet, 

men ikke med veldig strenge og spesifikke kriterier slik at det kan omfavne forskjellige 

situasjoner medlemmer kan havne i. 

Budsjett for 2021 enstemmig vedtatt. 

 

Medlemskontingent 2022 

Landslagets andel av kontingent for 2021:  325,- 

 

Hovedstyrets forslag til landslagets andel av kontingent for 2022: 350,-. 

 

Hålogalands forslag: Kontingent for 2022 forblir på 325,-. 

 

Hovedstyrets forslag vedtas. Kontingent for 2022 er 350,-. 

 

 

 

 



9. Valg 
 

Hovedstyret 

 

Verv Nåværende Gjenvalg Valgkomiteens innstilling Annet forslag Valgt 

Leder Ingvild Sekse Ja Ingvild Sekse for 1 år (Troms)  Ingvild 

S. 

Medlem Ingrid Sponheim Trekker 

seg 

Kristin Kjølen for 1 år ny (Midt)  Kristin 

K. 

Medlem Jenny 

Guldbrandsen 

Nei Ida L. Fahsing for 2 år ny (Midt) 

11 stemmer 

Per Otto Sørensen 

(Øst) 6 stemmer 

Ida L. 

F. 

Medlem Inger Marie Ensrud Ja Inger Marie Ensrud for 2 år 

(Vest) 4 stemmer 

Per Otto Sørensen 

(Øst) 12 stemmer 

Per 

Otto S. 

1.Vara Elin V. Andersen Ja Elin V. Andersen for 1 år 

(Hålogaland) 

 Elin V. 

A. 

2.Vara Inger Gåre Ja Inger Gåre for 1 år (Troms)  Inger 

G. 

3.Vara Per-Otto Sørensen Ja Per-Otto Sørensen for 1 år (Øst) Arvid Reiersen 

(Rogaland/Agder)  

Arvid 

R. 

Revisor Gudrun Bøhler Ja Gudrun Bøhler for 1 år (Øst)  Gudrun 

B. 

Styremedlem Benedicthe Hilt Mangerøy (Øst) ikke på valg 2021. 

 

Avlsutvalg 

 

Verv Nåværende Gjenvalg Valgkomiteens innstilling Annet forslag Valgt 

Leder Ingrid Sponheim Trekker 

seg 

Kristin Kjølen for 1 år (Midt)  Kristin 

K. 

Medlem Grete M. Jørgensen Ja Grete M. Jørgensen for 2 år 

(Helgeland) 

 Grete 

M. J. 

Medlem Hege Hasvold Ja Hege Hasvold for 2 år (Troms)  Hege 

H. 

1.Vara Siri Flaat Nei Gro S. Sjåvoll for 1 år 

(Helgeland) 7 stemmer 

Kirsti Andersen 

(Hålogaland) 8 

stemmer 

Kirsti 

A. 

2.Vara Gro S. Sjåvoll Ja Dagmar V. Falkenstein for 1 år 

ny (Vest) 3 stemmer 

Gro S. Sjåvoll 

for 1 år 

(Helgeland) 12 

stemmer 

Gro S. 

S. 

Medlem Inger Sofie Andreassen (Troms) ikke på valg 2021. 

 

Informasjonsutvalg 

 

Verv Nåværende Gjenvalg Valgkomiteens innstilling Forslag Valgt 

Leder Inger Marie 

Ensrud 

Ja Inger Marie Ensrud for 2 år (Vest) Per Otto Sørensen 

(Øst) ble valgt 

styremedlem 

Per 

Otto 

S. 

Medlem Lise Åmot Nei Beate Johansen for 2 år ny (Øst)  Beate 

J. 

1. Vara Christine Sandelin Nei Line Ramona Bjørsvik for 1 år ny 

(Midt) 

 Line 

R. B. 

2. Vara Børge Klevstad Nei Ranja Olaisen for 1 år ny 

(Hålogaland) 0 stemmer 

Helga Gåre 

(Troms) 17 

stemmer 

Helga 

G. 



Medlemmer Karin Westrheim (Øst) og Solveig B. Steinnes (Øst) er ikke på valg 2021. 

 

 

Aktivitetsutvalg 

 

Verv Nåværende Gjenvalg Valgkomiteens innstilling Forslag Valgt 

Leder Jenny Guldbrandsen Nei Ida L. Fahsing for 2 år  (midt)  Ida L. F 

Medlem Eva Letnes  Ja Eva Letnes for 2 år  (midt)  Eva L. 

Medlem Ida L. Fashing Blir leder Aina Berge for 1 år ny (rogaland/agder)  Aina B. 

1. Vara Maria H. Ellingsen Nei Mari-Ann Herfindal for 1 år ny (vest)  Mari-Ann 

H. 

2.Vara Kristine Guldhaugen Nei Annie Johnsen for 1 år ny (troms)  Annie J. 

Medlem Annfrid Jacobsen (Rogaland/Agder) ikke på valg 2021. 

 

 

Valgkomite 2022: 

 

Verv Nåværende Valg Valgkomiteens innstilling Forslag Valgt 

Leder Inger Blomstereng 

(Vest og Øst) 

Ikke på valg    

Medlem Elin Lehn 

(Hålogaland) 

Ikke på valg    

Medlem Mangler Ja Mangler for 3 år Anna B. Vie (Vest) Anna B. 

V. 

 

 

Underskrifter 

 

 

_____________________                                        _________________________ 

Adeline Broust Tiede      Mariann Fredriksen 


