
          Starum 31/3-20. 

 

Gjennomføring av avlsvurdering for dølahest 2020: 

 

 

Styret i LD jobber for at det skal gjennomføres en form for avlsvurdering på Stav av de 

hingster som er meldt til kåring i år. Dette avhenger av at myndighetene lemper noe på 

restriksjonene når det gjelder å samle hester og folk. En vanlig utstilling med 

møtevirksomhet og sosialt samvær er dessverre ikke aktuelt. Dersom det blir mulig å samle 

hingstene på Stav, vil hingstene måtte avlegge en kjøreprøve og bli vurdert av et dommerlag. 

Kun hingster med godkjente røntgenbilder og veterinærundersøkelse kan møte. Hingstene 

vil ikke bli rangert eller få karakterer, men kan oppnå kåret grad for 2020. Kårede hingster 

må følge gjeldende løp for videre avlsgodkjenning i 2021 (UB).                                                                                                                                                               

 

Blir det ikke mulig å gjennomføre en samling, vil vi forsøke å sende rundt et eller flere 

dommerpar til en vurdering hjemme hos den enkelte hingsteeier/trener. Også her gjelder 

samme krav og muligheter som ved en samling på Stav. 

 

Om det pga myndighetenes krav til forflytning av hester og folk, ikke vil bli mulig å utføre 

noen av de ovenfor skisserte alternativene, vil styret i LD måtte se på alternativ for å løse 

utfordringene før årets avlssesong. Så snart dette blir klart, vil det bli formidlet 

hingsteeierne.  

 

Fra tidligere er det vedtatt at alle hingster som innehar avlsgodkjenning fra 2019, får 

videreført denne for 2020. De hingstene som skulle vært inne til UB i år, får utsettelse til 

2021, det samme gjelder eldre hingster som skal inn til tredjegangs visning. Disse får 

refundert innmeldingsavgiften for i år. 

 

 

Tidspunkt:  

Opprinnelig dato for utstillingen er uansett uaktuell. Om alle bilder og veterinærskjema er 

sjekket innen 1. mai, kan det være mulig å få til ei samling på Stav helgen 8.-10. mai, eller 

besiktigelse hjemme rundt samme tid i mai. Ved samling på Stav, kommer mest sannsynlig 

hingstene til å deles inn i puljer, så ikke så mange dyr eller folk er samlet samtidig. Dette er 

med forbehold om myndighetene tillater dette, og vil formidles eierne så fort som mulig. 

 



 

Følgende krav gjelder før en evt besiktigelse på Stav eller hjemme:  

Veterinærsjekk: 

- Hingstene skal besiktiges av en lokal veterinær. Eget skjema for dette skal fylles ut og 

sendes inn. Skjema ligger vedlagt her. 

Veterinærskjema returneres til Olav Stormorken, pr epost til olav.stor@gmail.com, eller pr 

post til Hestebråtaveien 15, 3370 Vikersund. Frist innsending skjema: 26. april 2020. 

 Røntgen: 

- Røntgenbilder sendes Oddvar Enerstvedt på minnepinne eller cd, helst i DICOM, men 

om driverprogrammet legges ved på minnepinnen, går det også. Sendes Biri 

Hesteklinikk, Pb 116, 2832 Biri.                                                                                                   

Styret har tidligere vedtatt at bilder tatt etter 1. januar 2020 vil bli godtatt, så lenge 

kvalitet og merking er tilfredstillende (navn på hingsten).   

                                                                                               

Røntgenbeskrivelse: 

- Hingstene skal røntges (tåledd frambein) for ringfot og forbeinet draktbrusk, slik man 

tidligere har gjort (se beskrivelse av utførelse i avlsplan). 

- Røntgenbildene skal sendes inn og vurderes av to veterinærer utvalgt av styret i LD.       

Frist for innsending av bilder: 26. april 2020.  

 

Hingstene som oppnår en førstegangs avlsgodkjenning for 2020 vil få:  

- beskrivelse fra dommerne til bruk i hingstekatalogen 

- gratis annonsering i hingstekatalogen, samt på LD’s hjemmeside og facebookside.  

- hingstene vil også bli tatt med i beregningen når hingster til slipp skal plukkes ut. 

- vanlig hoppekvote  

- LD dekker veterinærsjekk med inntil kr 1.000,-. LD ønsker og å refundere 

innmeldingsavgiften til hingstene, men situasjonen er usikker og tildelingene fra NHS er noe 

usikre. Styret i LD ser på alternativer for å redde sesongen både for hopper og hingster. 

Hvis noen har meldt hingst til kåring, og ikke ønsker å være en del av de skisserte 

alternativene, bes disse ta kontakt med LD ved Olav Stormorken, epost olav.stor@gmail.com 

Disse vil få innmeldingsavgiften refundert.  

 

Styret i Landslaget for Dølahest. 
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