Terje Lisødegård utnevnt til «årets hestkar 2018»
Først ønsker vi å minne om formålsparagrafen for utdelingen av utmerkelsen «Årets
Hestkar», her et lite utdrag:
Formål:
«Å sette pris på en person eller organisasjon som har bidratt til å fremme hestemiljøet og
hesteaktivitetene på Stavsplassen.»
Komiteens begrunnelse for å tildele årets pris til journalist Terje Lisødegård:
1. Lisødegård har stor interesse for hest noe han har utnyttet i sitt journalistiske virke. Når
tid, og hva som vekket Terje’s sterke interesse for hest kjenner ikke komiteen til. Det er
imidlertid kjent at journalisten møtte opp på hesteutstillinger og skrev allerede på 1990
tallet – kanskje tidligere.
2. Alle som har møtt Terje vil raskt oppdage at han ikke bare har interesse for hest, han har
også gode hestekunnskaper. Av hesterasene er det Dølahesten som står Terje sitt hjerte
nærmest. Det har kommet tydelig til uttrykk i hans journalistiske virke.
3. I 1997 feiret Landslaget for Dølehest 50års jubileum på Stav. Det er første gangen vi
kjenner til at Terje dekket en utstilling her på stedet. Siden har det neppe vært en eneste
utstilling uten at Terje har vært tilstede og han har på en ryddig og oversiktlig måte omtalt
utstillingene og gjengitt resultatene i avisa, som regel med positiv omtale av arrangementet.
4) Det er ikke bare utstillingene på Stavsplassen Terje har omtalt, men også andre utstillinger
i distriktet. Hesteslippene i fjellet og ikke minst de utvalgte hingstene har han med faglig
dyktighet beskrevet. Hester og hestekarer/jenter er jevnlig avbildet og omtalt. Det har gitt
stolthet og glede blant hestefolket.
5. Terje har med sin journalistikk løftet fram hesten, og ikke minst Dølahesten. For en truet
rase har dette vært av stor verdi.
6. Etter jubileumsutstillingen for hingster i 2009 oppsto det en tilspisset diskusjon mellom
miljøet på Stav og ledelsen ved Norsk Hestesenter Starum om hvor utstillingen for framtiden
skulle arrangeres - på Biri eller på Stav. Landslaget for Dølahest støttet opp om Stav som året
før hadde avviklet «tidenes beste hingsteutstilling».
Terje kastet seg inn i denne diskusjonen med faglig tyngde på Stav sin side. Han skrev
jevnlig positivt om Stavsplassen og fordelene med å legge utstillingen permanent hit. Det er
ikke for mye å hevde at skriveriene til Terje hadde betydelig innflytelse på engasjementet
blant beslutningstagerne – støtteerklæringen fra alle ordførerne i dalen som ble sendt til
Norsk Hestesenter på Starum var et klart bevist på det. Utfallet av diskusjonen kjenner alle.
7. På Stav har Terje med pipe og karakteristisk piggsveis vært jevnlig å se. Ikke bare under
utstillinger, men ellers også for å følge utviklingen og fange opp nye ideer og planer, og han
skrev jevnlig positivt om vår virksomhet. Dermed ble hele distriktet oppmerksom på
utviklingen på Stav, og det har på ulike vis vært positivt for selskapet sin virksomhet. Ikke
minst har dette hatt stor betydning ved tildeling av økonomisk støtte fra kommune, fylke,

stiftelser og bedrifter. Lokalt har dette gitt stolthet og har hatt stor betydning for den
frivillige innsatsen Stav- selskapet er tuftet på.
8. Hesteaktivitetene på Stavsplassen er økende, og hestefolket gir uttrykk for at de trives
her. Den journalistiske virksomhet som Terje Lisødegård har drevet gjennom mere enn 20
år har hatt stor betydning for denne utviklingen.
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