Årsmelding Alslaget for lyngshest i Troms 2010

Styret har vært slik sammensatt:
leder: Birgit Dorothea Nielsen, tlf 77 76 55 04/91 89 15 78 e-post: birgitdn@online.no, Flatvoll, 9151 Storslett
styremedlem: (sekretær) Carina Eriksen, tlf 92 66 17 95, e-post carina_Eriksen@yahoo.no
kasser: Kirsti Altmann, tlf 77 66 61 03/91 35 19 42, e-post: kirsti.altmann@unn.no
avlsansvarlig: Inger Sofie Andreassen, tlf 77 63 17 35/97 16 55 05, e-post insofi@online.no
aktivitetsansvarlig: Kristin Sundstrøm; 90996162, e-post ksundstr@online.no

Innledning
Aktiviteten i laget har vært god i år også, hvor vi blant annet bidro til et bra arrangement rund
Lyngshestdagan med hoppeutstilling på Nord-Norsk Hestesenter i juli og et godt arrangement rundt
hingsteutstillinga i april 2010.
Hingster som er eid eller oppdretta i vårt område, eller vist på hingsteutstilling på NNHS, hadde bedekt
39 hopper i 2009, 37 av hoppene sto i vårt avlsområde. Etter disse bedekningene har vi fått innmeldt
at det er født 22 føll i 2010 i vårt avlsområde. Det er bedekt 25 hopper i vårt område i 2010, og 10
hingster har vært i bruk.
Vi har vært på besøk i Arkhangelsk og sett mezen-hester og tatt ut hårprøver for DNA-analyser.
Alslaget fikk gjenvisitt fra Arkhangelsk høsten 2010. Kontakten og samarbeidet oppleves som svært
positivt. Prosjektet er finansier av Barentssekretariatet og Troms Fylkeskommune.
De enkelte aktivitetene:
Hingsteutstilling
Bedømminga og premieringa under hingstekåringa var en triveligere opplevelse i 2010 enn i 2009 og NNHS
hadde laga en flott ramme rundt utstillinga med en veldig fin oppvisning som et høydepunkt. To flotte voksne
hingster fikk fornya sine 2. premier, men dommerne og NHS la ikke vekt på innsendte konkurranseresultater for
Eliasnes Sofus ved bedømminga av ham. Dette må vi ta tak i og få gjort noe med. 1.-premien, spesielt for
hingster, henger høyt, kanskje for høyt var den gjengse oppfatninga etter at Oksnes Ville ”bare” fikk 2. premie og
kval I. (Inger Gåre forklarte at det sannsynligvis hadde noe med en ”uskreven regel” om kravet til delkarakterer for
å kunne gi 1. premie. NHS skal formalisere disse uskrevne reglene).
Det blei kåra hele 9 unge hingster i klasse 2b og 3. Dette er en god utvikling og hoppeeierne hadde et bredt
utvalg av hingster å velge i 2010-sesongen. Dette kan ha bidratt til at vi ikke ligger dramatisk lavt i antall
bedekninger, men det er sjølsagt lavere enn ønskelig for rasen både hos oss og i landet totalt.

Hingsteutstillinga blei også i år også holdt før utstillinga på Biri.
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Utstillingsresultater:

Klasse 1a
Oksnes Ville 01-3507, Rød
2.pr, kvalitet 1
Eliasnes Sofus 02-3553, Brun
2.pr
Klasse 2b
Holands Fifa 06-3527, Rød
0.pr
Poiken 06-3545, Rød
Kåret

Klasse 3
Icora Giron 07-3565, Rød
Kåret, kvalitet 1
Waltenberg Mirakel 07-3639, Svart
Kåret, kvalitet 2
Ravinas Silver 07-3643, Sølvsvart
Kåret
Holands Oro 07-3553, Gul
Kåret
Reisa Svarten 07-3563, Svart
Kåret
Holands Glimt 07-3557, Gul
Kåret
Nyheims Frigo 07-3511, Brun
Kåret
Reisa Riddu 07-3505, Rød
Kåret
Myrbakkens Hemi 07-3545, Brun
0.pr
Skarshaugs Shaman 07-3637, Gul
0.pr
Rungadalens Sjarmør 07-3603, Rød
0.pr

Hoppe- unghestutstilling på NNHS juli 2010
Utstillinga blei avholdt samtidig med Lyngshestdagan – svært positivt for publikum og deltakere, meget
arbeidskrevende for NNHS. Det blei vist mange flotte hopper og ei flott 1.-premiehoppe fikk vi; Eliasnes Dina. Hun
blei fulgt av et TV-team fra NRK Dyrevenn og programmet er sendt mange ganger – en strålende markedsføring
av lyngshesten og en super representant for rasen og ikke minst; flott innsats av hennes unge eier !
For de andre hoppene kunne vi kanskje ha ønska oss en noe bedre bedømming, det blei bare 3.premier, ingen
kvalitetsoppstilling på tross av fine hopper…..
Vi fikk se to gode vallaker, tre fine 2-års sløyfehingster og ei sløyfehoppe, 4 ettårs-hingster og ei riktig lekker
åringshoppe fra Peter Bruvold, som fikk med seg ei ekstra kvalitetssløyfe.

Utstillingsresultater

Klasse 4
Myrengstjerna 92-3582, Brun
3.pr
Fiola 99-3526, Brun
3.pr
Vetle Frøya 93-3612, Svart
3.pr
Klasse 5
Laukslettas Silvi 96-3580, Svart
3.pr
Ronja Meladatter 01-3590, Rød
3.pr
Eliasnes Dina 02-3550, Svart
1.pr kvalitet 1
Ekstra kvalitetssløyfe

Elvebos Rosalita 06-3522, Rød
3.pr
Lunde Sirki 06-3504, Rød
3.pr
Klasse 8
Elveskog Brande 05-3605, Rød
Godkjent
Virvelvind Ravi 06-3585, Rød
Godkjent
Hingster 2 år
Reisa Borken 08-3505, Borket
Sløyfe
Jo 08-3551, Rød
Sløyfe
SløyfeFagerrauen 08-3563, Rød
Sløyfe

Klasse 6
Hopper 2 år
Elvebos Mona 05-3644, Rødskimmel
3.pr
Metorika 06-3632, Rød
3.pr
Bruvolds Aurora 06-3634, Rød
3.pr

Sommer Sharm 08-3534, Brun
Sløyfe
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Holmslettas Imo 09-3583, Rød
Ikke sløyfe
Jektviks Sirion 09-3559, Svart
Ikke sløyfe
Hingster 1 år

Hopper 1 år

Icora Falk 09-3521, Brun
Åringsløyfe
Bruvolds Komet 09-3593, Rød
Åringsløyfe

Bruvolds Sabrina 09-3572, Svart
Åringsløyfe
Ekstra kvalitetssløyfe

Utstillingsmiddag
Vi hadde en riktig trivelig middag lørdag i kantina på Høgtun. Dette frister til gjentakelse!
Lyngshestdagan blei i 2010 arrangert sammen med hoppeutstillinga Og igjen må jeg si at NNHS, i
samarbeid med alslaget gjorde en fantastisk flott jobb det står all respekt av! Gode prestasjoner og trivelige
dager!
Landbruksmessa i Balsfjord
Arrangeres hvert annet år, så i 2011 bør vi være med igjen
Fokus Unghest
Vi har fortsatt vår gode aktivitet med Fokus Unghest-kurs og i 2010 har laget arrangert ikke mindre enn 9 kurs,
med avslutning på sesongen i oktober i Nordreisa med den nye føllmodulen.
Kløvkurs
Med støtte fra Storslett nasjonalparklandsby arrangerte vi kløvkurs i pøsende regnvær – riktig vellykka tross
været.
Medlemsverving
Vi sliter fortsatt dessverre med å holde medlemslista oppdatert og få inn kontingent fra alle medlemmer. Vi har
betalt medlemskontingent til Landslaget for 142 medlemmer for 2010. Styret fortsetter arbeidet med purre- og
rydde-prosjekt, slik at i løpet av våren 2011 vil styret at medlemstall skal gjenspeile et reelt antall medlemmer som
både ønsker å være medlem og som betaler kontingent.
Æresmedlemmer
Lisen Giæver er æresmedlem, Geirmund Vik og Norma Deilet har mottatt utmerkelse for lang og tro tjeneste for
lyngshesten. Denne utmerkelsen er lagets måte å gjøre stas på medlemmer som har gjort en ekstra stor og
betydningsfull innsats for laget framfor å gi æresmedlemskap.
Avlsaktiviteter
Fødte føll og bedekninger 2010; se vedlegg
Dommerutdanning
Lola M. Folcke er tatt opp som dommeraspirant fra vårt lag. (I januar 2011 besto Inger Gåre eksamen som
eksteriørdommer).
Organisatorisk arbeid
Møtevirksomhet og annen kommunikasjon
Det har vært avholdt 5 telefon/Skype-styremøter, 1 e-post-styremøte og 0 fysisk møter. Det har i tillegg vært
utstrakt kontakt per telefon og e-post.
Medlemsblad
Medlemsbladet Lyngshesten har kommet ut med 1 utgivelse sendt ut på e-post/post i 2010.
Rimfakse
Vi har oppdatert vår side.
Hestelista
Styret bidro til oppdatering av Hestelista for 2011.
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NM
Det er satt i gang et arbeid for å sende en stor delegasjon til NM på Klosterskogen i juli 2011. Responsen har
vært svært positiv fra miljøet i vårt område.
Vi er ikke fornøyde med NM-statuttene. Vi har sendt begrunna forslag til endringer til landslaget 3 ganger.
Statuttene stimulerer ikke til allsidig bruk av hesten. Vi mener det er svært viktig at våre rase-interne konkurranser
stimulerer til den bruken vi avler for, nemlig en allsidig familiehest som kan prestere godt i mange ulike øvelser.
Medlemstall
Vi hadde ca 140 medlemmer ved utgangen av 2010, men vi er i beste fall usikre på om dette er et riktig tall. Vi
fortsetter arbeidet med medlemsverving og sluttfører arbeidet med rydding og oppdatering av lista.
Økonomi
Den økonomiske situasjonen for laget viser at vi har stabilt ok økonomi med overskudd på salg på utstillinger og
effekter. Innkjøp av effekter blei utgiftsført i sin helhet i 2008. Men; vi driver fortsatt uøkonomisk i forhold til
medlemslister og innkreving av kontingent. Vi har også i 2010 betalt Landslaget for flere medlemmer enn antall
betalende medlemmer. Se for øvrig regnskapet.
Samarbeid og aktiviteter utenom vårt lag
Samarbeid NNHS
Alslaget har et meget godt samarbeid og god kommunikasjon med NNHS. Birgit D. Nielsen er fra 1. august 2009
ansatt i 50 % stilling som prosjektleder i et prosjekt som skal bidra til markedsføring og bevaring av lyngshesten.
Situasjonen for NNHS er svært krevende, senteret er meget underfinansiert, som det har vært siden etableringa.
NHS har, på oppdrag av Landbruksdepartementet (LMD), laga en rapport hvor NNHS kommer godt ut, men LMD
har foreløpig ikke behandla rapporten. De ansatte på NNHS sliter tungt og senteret kan ikke få utvikle seg til det
kraftsentrum som det bør være for regionen for hest generelt og for hele landet for lyngshesten. Målselv
kommune og Troms fylkeskommune har et større engasjement for senteret enn tidligere. NNHS sitt styre bør
styrkes – forslag på gode lederkandidater sendes Kristin Sundstrøm eller Inger Gåre.
Møter i Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Årsmøtet til Landslaget for 2010 blei avholdt i Sandnes. Inger Sofie Andreassen, Kristin Sundstrøm og Birgit D.
Nielsen var delegater. Kristin representerte også NNHS. Birgit har deltatt på et møte på NHS om
patellaopphaking. Det søkes midler om en undersøkelse av forekomsten av patellaopphaking i regi av Norges
Veterinærhøgskole høsten 2011.
Kommunikasjon med Landslaget
Kommunikasjonen er god. Alslaget har likevel vært lite tilfredse med Landslagets handtering av endring og
utvikling av utvida bruksprøve, Landslagets kommunikasjon med NHS og Landslagets innsats og aktivitet i forhold
til NNHS. Styret i alslaget forstår frustrasjonen overfor NHS, slik at vi likevel har valgt å ha en uformell dialog med
Landslaget, framfor å framsette formelle klager på at landslaget har gått ut over landsmøtevedtak med hensyn på
arbeidet med utvida bruksprøve opptrer ufaglig på vegne av hesterasen
Vi er bekymra for at Landslagets opptreden skader samarbeidet mellom de tre særnorske rasene. Historisk har
lyngshesten blitt sett litt ned på i det gode ”hesteselskap”, men den er nå sett på på lik linje som de to andre
særnorske rasene. Det tror vi er viktig for den videre utviklinga av rasen. Alslaget har også vært lite tilfredse med
at endringsforslag av NM-statuttene fra alslaget gjennom flere år ikke er realitetsbehandla av Landslagets styre.
Laget i Troms har arrangert de to første NM´ene for rasen og har sendt inn begrunnede forslag til endringer av
statuttene. Endringene skal stimulere til allsidig bruk av hesten, også i NM. Vi mener det er viktig at rasens
avlsmål også gjenspeiles i statuttene for NM.
Kommunikasjon UMB (tidligere Landbrukshøyskolen)
Vi har en uformell og konstruktiv dialog med miljøet der.
Kommunikasjon med Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen er generelt positiv til arbeidet med lyngshest i regionen og ønsker i samarbeid med Innovasjon
Norge å bidra til en god utvikling for rasen i landsdelen. Ordningen med tilskudd i produksjonstilskuddet for hold
av lyngshest er videreført i 2010
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Styremedlemmers deltakelse i andre relaterte organisasjoner/arbeidsgrupper
Norsk Hestesenter
Birgit Dorothea Nielsen er styremedlem i styret på NHS og leder fra høsten 2010 en arbeidsgruppe som skal lage
et forslag til handlingsplan for de særnorske rasene.
Fokus Unghest: Birgit Dorothea Nielsen sitter i arbeidsgruppa som representant for nordlandshest/lyngshest.
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