Årsmelding Alslaget for lyngshest i Troms 2011

Styret har vært slik sammensatt:
leder: Birgit Dorothea Nielsen
styremedlem: (sekretær) Peter Bruvold
kasser: Ingunn Hansen
avlsansvarlig: Inger Sofie Andreassen
aktivitetsansvarlig: Kristin Sundstrøm
Innledning
Aktiviteten i laget har vært svært god i år også, med høydepunktet under NM i Skien hvor vi fikk med oss
begge vinnerne hjem og gjorde oss bemerka som den gule horde – vi satte preg på arrangementet – positivt!
Gratulerer til Marlene S. Horvli og Hanne H. Jæger og deres fantastiske hester Eliasnes Sofus og Holmeslettas
Balder. OG; gratulerer til alle andre deltakere med alle de gode resultatene og tusen, tusen takk for fantastisk
innsats, engasjement, kunnskap og stå-på-vilje fra mange av våre medlemmer i alle slags roller før, under og
etter NM. En helt spesiell takk til Steve Strøm dyretransport og hans sjåfører; uten den gedigne sponsinga
hadde NM fortsatt bare vært en drøm for Troms. Vi fikk oppslag i Hestesport og Bondebladet og lokalavisene og
regionsavisa (før NM) og sjølsagt i våre egne rekker på landsbasis og lokalt.
Hingster som er eid eller oppdretta i vårt område, eller vist på hingsteutstilling på NNHS, hadde bedekt 28
hopper i 2010. Etter disse bedekningene har vi fått innmeldt at det er født 23 føll i 2011 i vårt avlsområde. Det
er bedekt 31 hopper i vårt område i 2011, og 9 hingster har vært i bruk.
Vi har vært på besøk i Arkhangelsk og sett bruksprøver for mezen-hester. Alslaget fikk gjenvisitt fra
Arkhangelsk våren 2011, til hingsteutstillinga. Kontakten og samarbeidet oppleves som svært positivt. Igjen;
takk for dugnadsinnsats og entusiasme! Prosjektet er også i år finansiert av Barentssekretariatet og Troms
Fylkeskommune. DNA-prøvene var ikke ferdig analysert på Norges Veterinærhøgskole ved årets slutt.
Prosjektet er presentert i medlemsbladet vårt både i 2010 og 2011 og i Hesteliv og NRK Troms og Finnmark har
vist interesse.
De enkelte aktivitetene:
Hingsteutstilling
NNHS var vertskap for utvida bruksprøve (ub) og hingsteutstillinga i april 2011. Vi har svært dyktige,
velutdanna folk i vårt miljø – det er ingen selvfølge og det er veldig viktig for utviklingsarbeidet i vår rase.
Testpersonalet på ub gjorde en meget god jobb og hingstene som var på test hadde alle sammen en god
utvikling i perioden og fikk, så langt det var mulig, vist det de var gode for på avslutningsdagen. Utstillinga
forløp knirkefritt og vi fikk igjen se en fantastisk oppvisning i pausen; hatten av for svært gode prestasjoner;
for et nivå vi har på våre ekvipasjer!
Utstillingsmiddag blei det på Høgtun i år også. Svært hyggelig for oss som var tilstede. Våre russiske gjester
løfta opplevelsen med et lærerikt og spennende foredrag om deres mezen-hest, som både likner en del på
lyngshesten og som har en del av de samme utfordringene som vår hest, som en liten nasjonal hesterase.
Hingsteutstillinga blei også i år også holdt før utstillinga på Stav, uten at det ser ut til å påvirke bruk av NordNorske hingster i sør. Utstillinga i 2012 ønsker vi litt seinere på grunn av vær og føreforhold.
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Utstillingsresultater:
Klasse 2a
Trollvik Vahkar 06-3683, Rød, Ut av utvidet bruksprøve pga ulykke. Kåret for 2011
Poiken 06-3545, Rød, Utvidet bruksprøve: 8,5, 2.pr kvalitet 2
Ravinas Silver 07-3643, Sølvsvart, Utvidet bruksprøve: 8,5, 3.pr
Reisa Svarten 07-3563, Svart, Utvidet bruksprøve: 8,6 (årets beste), 3.pr, kvalitet 3 (stilt i kvalitet pga beste
UB)
Reisa Riddu 07-3505, Rød, Utvidet bruksprøve: 7,8, 0.pr
Bjørke Brage 07-3589, Rød, Utvidet bruksprøve: 7,6, 2.pr, kvalitet 1
Klasse 2b
Sjåvoll Sjarmøren 07-3597, rød
Kjøreprøve: 5-6-7-7-7 = 32, Kåret, kvalitet 1
Klasse 3
Reisa Borken 08-3505, Borket, Tømmekjøring: 8-9-8-9-9, Kåret
Jo 08-3551, Rød, Tømmekjøring: 7-8-9-8,5-8,5, Ikke kåret
Fagerrauen 08-3563, Rød, Kjøreprøve: 7,5-7,5-8-8-8 = 39, Kåret
Holands Rodeo 08-3553, borkskimmel, Tømmekjøring: 7-8-8-8-8, Kåret
Hoppe- unghestutstilling på NNHS september 2011
Utstillinga blei i 2011 ikke avholdt samtidig med Lyngshestdagan på grunn av at det er et krevende arrangemet
arbeidsmessig, men NNHS og alslaget vil forsøke å få til kombinasjonsarrangemet igjen seinere. Det blei vist
mange flotte hopper og flere nye 2.-premiehopper kunne reise hjem etter utstillinga. Vi fikk også se mange
lovende unghester både 1- og 2-åringer, så dette lover bra !
Utstillingsresultater
Klasse 4
Reisa Livli N-02-3582, rød hoppe, poeng: 8-7,5-8-8-8-10-x, 2.pr
Reisa Yr N-04-3510, rød hoppe, Poeng 9-7,5-7,5-8,5-8-8-7, rideprøve 6-7-8-6-7. 2. pr 1. kval
Klasse 6
Forbrigds Hermine N- 06-3602, rødskimmel hoppe, Poeng8-8,5-7-7-7,5-10-x. 0. pr pga halthet under
bruksprøve
Reisa Jubilea N-06-3512, rød hoppe, Poeng: 9-8-8-8-8-9,5-8. Kjøreprøve: 9-7-7-7-7, 2.pr, 1. kval
Klasse ung hingst 2 år
Buvikas Lyng, brun hingst, Poeng: 6-7-7-5-6. Ikke sløyfe
Slettmo Birger, brun hingst, Poeng: 7-6,5-7-6-6,5. Ikke sløyfe
Icora Falk, brun hingst, Poeng: 8-7,5-7-6,5-7, sløyfe
Nessas Saturn, rød hingst, Poeng: 8-8-8-8-8, sløyfe, 3. kval
Bjørkemåne, rød hingst, Poeng:9-9-9-9,5-9, sløyfe, 1. kval
Ishavs Fram, gul hingst, Poeng: 9-8-8-8-8, sløyfe, 2.kval
Klasse ung hoppe 2 år
Bones Safira, brun hoppe, Poeng: 8,5-8,5-7,5-7,5-8, sløyfe
Reisa Rosa, gul hoppe, Poeng: 8-7,5-7-7,5-7,5, sløyfe
Klasse ung hoppe 1 år
Reisa Lara, gul hoppe, Poeng: 6-7-7-6-6,5, ikke sløyfe
Elveskog Canutte, rød hoppe,Poeng: 7,5-7-7,5-7,5-7,5, sløyfe
Reisa Mollis,brun hoppe, Poeng;8-7-8-8-7,5, sløyfe
Gudmundgaards Glede, borket hoppe, Poeng: 9-8-8-8-8, sløyfe, 1. kval
Slettmo Riddhi, rød hoppe, Poeng: 9-8-8-7,5-8, sløyfe, 2.kval
Aktiviteter
Lyngshestdagan i 2011 blei også en generalprøve på NM
Det krever stor dugnadsinnsats for å få i havn arrangementet og som vanlig gikk det bra, men vi må legge
sterkere press på deltakerne for å få det til, men som sagt; vi kom godt i havn !
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Miljøløype
De fleste føllene som deltok på miljøløype/”lynnetest” i Nordreisa i 2001, møtte på utstillinga som åringer i
2011. De deltok også på en ny miljøløype hvor Heidi Elvebo var ”dommer” og hvor unghestene blei filma.
Filmen er sendt til UMB og inngår i utvikling av miljøløype/”lynnetest” i Hanne Fjerdingby Olsen sitt
forskningsarbeid.
Landbruksmessa i Balsfjord 2011
Alslaget representerte rasen på en god måte, men vi kan forsøke å markere oss ennå bedre – det bor mye
islandshest i området!
Fokus Unghest
Vi har hatt litt mindre aktivitet i 2011, men vi regner med at det er naturlige svingninger.
Medlemsverving
Nå har vi god kontroll på medlemslista og dermed også på hva vi skal betale til Landslaget. Vi har færre
registrerte medlemmer enn før, så nå bør vi legge arbeid i medlemsverving hver enkelt.
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
Bedekninger 2011og fødte føll; se vedlegg
Dommerutdanning
Lola M. Folcke er under utdanning som dommeraspirant fra vårt lag. I januar 2011 besto Inger Gåre eksamen
som eksteriørdommer.
Handlingsplanen
Vi har skrevet høringsutkast som i all hovedsak også er Landslagets høringssvar. Vi har hatt et medlemsmøte
hvor planen er diskutert. Nå står arbeidet med identitet og utvikling av signaturaktivitet foran oss.
Organisatorisk arbeid
Medlemsmøte
Vi har hatt to medlemsmøter ett i forbindelse med årsmøtet og ett i forbindelse med høringsrunden for
handlingsplanen.
Møtevirksomhet og annen kommunikasjon
Det har vært avholdt 5 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 2011.
Rimfakse
Vi har oppdatert vår side.
Hestelista
Styret har bestemt at oppdatering av Hestelista skal gjøres i perioden mellom vårt årsmøte og Landsmøtet.
Medlemstall
Vi hadde 105 medlemmer ved utgangen av 2011 etter en solid opprydding i medlemslista og god oppfølging
deretter.
Økonomi
Den økonomiske situasjonen for laget viser at vi har stabilt god økonomi med overskudd på salg på utstillinger
og effekter. Vi har for i år en god oversikt over varelageret.
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. januar
2012 ansatt i 50 % stilling ved senteret.
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Situasjonen for NNHS er svært krevende, senteret er fortsatt temmelig underfinansiert, med det ser ut til å
løsne noe. Grunntilskuddet er økt med 500.000,- årlig (til 1.4 mill.) og LMD har øremerka noen midler til for
2012 som skal brukes på NNHS og Norsk Fjordhestsenter.
Møter i Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Årsmøtet til Landslaget for 2011 blei avholdt på Romerike. Peter Bruvold, Kristin Sundstrøm
og Birgit D. Nielsen var delegater. Maria Ellingsen var invitert for å representere NNHS. Inger Gåre møtte for
Gunn Grønås som representant i Hovedstyret. Birgit har deltatt på et møte på NHS med avlsavdelinga blant
annet om endringer av avlsplaner.
Undersøkelse for patellahaking
Det blei innvilga midler fra NHS til en undersøkelse av forekomsten av patellaopphaking i vår rase i regi av
Norges Veterinærhøgskole høsten 2011. Undersøkelsene er gjennomført høsten 2011 av to veterinærstudenter,
over 80 2-åringer er undersøkt. Undersøkelsen vil være ferdig analysert og presenteres i mai/juni 2012.
Årsmøtet ønsker ny undersøkelse av de samme hestene om 3 – 4 år.
Kommunikasjon med Landslaget
Kommunikasjonen er god.
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 2011 og søkes økt fra 2013. Fylkesmannen er med på to prosjekter ved NNHS,
som NNHS er involvert i fra 2012. Fylkesmannen i Troms utbetaler tilskudd per lyngshest (bevaringsverdig
nasjonal rase) til mottakere av produksjonstilskudd innafor Regionalt miljøprogram i landbruket.
Styremedlemmers og medlemmers deltakelse i andre relaterte organisasjoner/arbeidsgrupper
Rimfakse
Kristin Sundstrøm har blitt ny redaktør for medlemsbladet og nettsida. Maria Ellingsen er med-redaktør. Det
syns at vi har fått nye koster; positiv endring. Årsmøtet applauderte for innsatsen.
Nord-Norsk hestesenter
Gunn Grønås er styreleder, Inger Sofie Andreassen og Marit Gåre styremedlemmer.
Norsk Hestesenter
Birgit Dorothea Nielsen er styremedlem i styret på NHS og har leda en arbeidsgruppe som har laga et forslag til
handlingsplan for de særnorske rasene. Handlingsplanen er ikke realitetsbehandla på NHS.
Fokus Unghest: Birgit Dorothea Nielsen sitter i arbeidsgruppa som representant for nordlandshest/lyngshest.
Årsmøtet applauderte for innsatsen.
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