Aktivitetsplan 2011
Alslaget for lyngshest i Troms
Aktiviteter
Hingsteutstilling og avslutning ub 08. og 09. april med besøk fra Arkhangelsk
Lyngshestdaga første halvdel av juli inkluderer forberedelser til NM
Hoppeutstilling første halvdel av september, med bruksøvelser (konkurranse) for unghest
(opplegg fra Fokus unghest). Fagseminar i forbindelse med arrangementet?
NM på Klosterskogen 29. – 31. juli med treningssamlinger i forkant
Formidle kontakter/bidra til hjelp for uformell trening (bruksprøver) i før de to utstillingene.
Arrangere kurs med støtte fra Fokus Unghest. Kursene skal være dyrere for andre raser enn
de særnorske. Kursene skal også være dyrere for ikke-medlemmer av lag for en av de tre
særnorske hesterasene. Vi kan gjerne prioritere modulen for utstillingsforberedelse.
Medlemsverving: Medlemslista i kombinasjon med Hestelista er et godt verktøy. Viktig med
oppfølging av medlemslista. Brosjyre/info om hvordan man blir medlem om laget og
kontonummer.
Fortsette samarbeidet med hestemiljøet i Arkhangelsk om mulig slektskap mellom mezenhest og lyngshest og arbeidet med å ta vare på små hesteraser. Samarbeid også med Birgit
sitt lyngshest-prosjekt på NNHS. To utsendinger til bruksprøvene i Mezen i februar 2011, og
besøk fra Arkhangelsk på hingsteutstillinga under forutsetning av finansiering fra
Barentssekretariatet.
Lyngshestsamlinger på NNHS. Samarbeid alslaget og NNHS. Spesielt i år: forberedelse til
NM – skal samlingene også være åpne for andre enn NM-deltakere?
Fjelltur til høsten med kurs i forkant.
Medlemsblad i hovedsak på e-post. Helst 2 ganger årlig og gjerne med påminning på sms
når bladet er sendt på e-post. Oppdatering og aktiv bruk av hjemmesida.
Landbruksmessa i Balsfjord i 2011
Avlsaktiviteter
Formidle oversikt over fødte føll og bedekninger i 2011
Anbefale og gi råd om bedekninger 2011. Det skal også legges vekt på hingstens
bruksegenskaper i rådgivingen.
Vurdere om det er behov for lagshingst
Prinsipielt forsøker vi å stimulere eget hingstehold ved sjelden å hente inn lagshingst,
men heller oppfordre til bruk av mange hingster
Bidra til etablering av unghingsthamn ved behov
Vurdere andre tiltak for å øke avlsaktiviteten

