Årsmelding Alslaget for lyngshest i Troms 2012

Styret har vært slik sammensatt:
leder: Birgit Dorothea Nielsen
styremedlem: (sekretær) Peter Bruvold
kasser: Ingunn Hansen
avlsansvarlig: Inger Gåre
aktivitetsansvarlig: Annfrid Jacobsen
vara: Ranja Olaisen
vara: Kristin Sundstrøm
Innledning
Aktiviteten i laget har ikke vært fullt så høy som i 2011, men den første helga i september hadde vi både
hoppe- og unghest-utstilling, føllmønstring, miljøløyper og utprøving av signaturaktivitet. Det møtte
rekordmange hingster til kåring, med gode resultater denne våren og oppslutning om hoppeutstillinga var også
bra, med gode resultater. To Fokus Unghest-kurs er gjennomført. Flere av våre medlemmer er med i ulike
arbeidsgrupper og utvalg for Landslaget.
Hingster som er innleid, eid eller oppdretta i vårt område, hadde bedekt 28 hopper i 2011. Det er for øvrig like
mange som i 2010. Etter disse bedekningene har vi fått innmeldt at det er født 16 føll i 2012. To av disse
hoppene holder ikke til i vårt avlsområde. I 2011 blei det født 23 føll etter samme antall bedekninger. Det er
bedekt 21 hopper i vårt område i 2012, og 11 hingster har vært i bruk. I tillegg har en hingst vært utleid til
Helgeland hvor han bedekte 6 hopper.

De enkelte aktivitetene:
Utstillinger
Hingsteutstilling april 2012
Hingsteutstillinga i april 2011 foregikk som vanlig på NNHS. Den var noe seinere enn i 2011, uten at det hjalp
nevneverdig på utfordringene med tanke på vær og føreforhold. Utstillinga blei likevel avvikla knirkefritt og en
trivelig opplevelse for utstillere og publikum og igjen med en flott oppvisning!
Hele 13 hingster møtte til bedømming og alle blei kåra!! – Av disse blei 4 hingster stilt i kvalitet! Det vil jo si at
utvalget for hoppeeierne er formidabelt og kvaliteten og variasjonen er det ingen ting å si på! Til
sammenlikning møtte fire tre-åringer året før.
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Utstillingsresultater:
Viser til nettportalen Rimfakse
Hoppe- unghestutstilling på NNHS september 2012
Dette var en fullspekket helg hvor utstillinga utgjorde en del av aktiviteten. Til sammen 20 individer blei vist,
Sju voksne hopper, seks unghester av begge kjønn og seks føll samt en vallak. Ei hoppe blei 2. premiert, 2 blei
stilt i kvalitet. Av unghestene fikk alle sløyfe, tre av dem blei stilt i kvalitet og ei 2-års-hoppe blei dagens hest.
Føllene fikk sløyfe og vallaken fikk 3. premie.
NHS har statistikk for deltakelse på utstillinger. 2012 var noe bedre på landsbasis for vår rase i forhold til året
før, men bortsett fra rekorddeltakelse i 2006 ligger landsgjennomsnittet på 2000-tallet noe under tiåret før.
Utstillingsmiddag blei det på Høgtun i år også. Svært hyggelig for dem som deltok.
Utstillingsresultater:
Viser til nettportalen Rimfakse
Gratulerer med gode resultater til alle utstillere både med hingster, hopper og unghester! Takk for arbeidet som
legges ned – det er viktig både for avl og miljø, som begge deler er helt vesentlig for en god forvaltning av vår
rase!
Lyngshestdagan i 2012
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!
Dette er et viktig arrangement for oss – og for rasen – det er svært positivt med en felles helg for konkurranser
og utstillinger, så tusen takk til alle som bidro for å få arrangementet i havn – og til alle deltakerne !
Fokus Unghest
Vi har hatt litt mindre aktivitet i 2012, to kurs, men vi regner med at det er naturlige svingninger.
Medlemsverving
Status er som for 2011: 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 og fødte føll 2021; se egne vedlegg III og IV.
Av de 21 hoppene som er bedekt i 2012 har bare to samme far (Kimo). Av disse hoppene har seks vært hos
Bjørkemåne, to hos Jektviks Sirion, fire hos Leander to hos Trollvik Váhkar, de andre hoppene er bedekt av
hingster som har hatt ei hoppe hver i vårt område.
Av føllene som er født i 2012 har tre Ritar til morfar, to har Søberg Prinsen til morfar, ellers er det ulike
hingster på morsiden. Fordeling på fedre ser slik ut: Bjørke Brage: 3, Bjørkefrost: 7, Fagerrauen, Poiken, Reisa
Svarten og Trollvik Váhkar ett føll hver.
Dommerutdanning
Lola M. Folcke er under utdanning som dommeraspirant fra vårt lag.
Handlingsplanen
Vi har bidratt til utprøving av signaturaktivitet.
Organisatorisk arbeid
Medlemsmøte
Vi har hatt ett medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet.
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Møtevirksomhet og annen kommunikasjon
Det har vært avholdt 4 Skype-styremøter, 1 e-post-styremøte og 0 fysisk møter. Det har i tillegg vært utstrakt
kontakt per telefon og e-post.
Medlemsblad
Vi har ikke gitt ut medlemsbladet Lyngshesten, slik fjorårets årsmøte bestemte. Opplegget med en egen side i
medlemsbladet Rimfakse kommer først i gang i nummer 1/2013.
Rimfakse
Vi har oppdatert vår side.
Hestelista
Styret bestemte i 2011 at oppdatering av Hestelista skal gjøres i perioden mellom vårt årsmøte og Landsmøtet.
Arbeidet med oppdatering av Hestelista har ikke vært fulgt godt nok opp av styret i løpet av 2012.
Medlemstall
Vi hadde 104 medlemmer ved utgangen av 2012. Det er en reduksjon på 1, men gir oss fortsatt 3 delegater på
Landsmøtet.
Økonomi
Den økonomiske situasjonen for laget viser at vi har stabilt god økonomi med overskudd på salg på utstillinger
og effekter.
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.
Situasjonen for NNHS er svært krevende, senteret er fortsatt temmelig underfinansiert, med det ser ut til å
løsne noe. Det er tilsatt ny daglig leder fra desember 2012; Kjell Nyberg fra Senja.
Møter i Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Årsmøtet til Landslaget for 2012 blei avholdt på Leknes i Lofoten. Kristin Sundstrøm, Ranja Olaisen og Birgit D.
Nielsen var delegater. Maria Ellingsen var invitert for å representere NNHS. Kristin Sundstrøm og Ingunn
Hansen har sittet i Landslaget arbeidsgruppe for NM-statutter. Inger Sofie Andreassen sitter i Landslagets
avlsutvalg. Birgit D. Nielsen sitter i en arbeidsgruppe for merkevarebygging.
Undersøkelse for patellahaking
Undersøkelsen blei ferdig analysert og presentert sommeren 2012.
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.
Styremedlemmers deltakelse i andre relaterte organisasjoner/arbeidsgrupper
Rimfakse
Kristin Sundstrøm er redaktør for Rimfakse. Maria Ellingsen er med i redaksjonen.
Norsk Hestesenter
Birgit Dorothea Nielsen gikk ut av styret på NHS høsten 2012. Begrunnelse sendt til landslagene for de tre
nasjonale rasene og representantskapet.
Fokus Unghest
Birgit Dorothea Nielsen sitter i arbeidsgruppa som representant for nordlandshest/lyngshest.
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