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Aktiviteter
Hingsteutstilling 28.- 29. april 2012. NNHS ønsker bidrag til oppvisning.
Arrangement med oppvisning og fotoutstilling i forbindelse med V75 og festspillene i Harstad 23.
juni. Komité for oppvisning; Maria Ellingsen, Annfrid Jacobsen og Marianne Pedersen
Lyngshestsamling/aktivitetshelg 29. juni – 1. juli på NNHS; teste ut signaturaktiviteter, kurs,
lynnetester/spørreskjema, Fokus Unghest
Lyngshestdaga og hoppeutstilling: 8. – 9. september 2012 med bruksøvelser (konkurranse) for
unghest (opplegg fra Fokus unghest) og første gangs arrangering av signaturaktiviteter for vår rase.
NNHS arrangerer kurs i forkant av helga.
Formidle kontakter/bidra til hjelp for uformell trening (bruksprøver) i forkant av de to utstillingene.
Arrangere kurs med støtte fra Fokus Unghest. Kursene skal være dyrere for andre raser enn de
særnorske og billigst for medlemmer av raseorganisasjonene for de tre nasjonale rasene.
Medlemsverving er fortsatt viktig for oss. Vi oppdaterer Hestelista og kan bruke den som verktøy i
forbindelse med medlemsverving.
Fortsette samarbeidet med hestemiljøet i Arkhangelsk også etter at DNA-analysene viser lite
slektskap. Fagdager, utveksling av erfaring, besøk på bruksprøver i Mezen i 2013.
Fjelltur til høsten med kurs (kløving og tjoring) i forkant.
Medlemsblad på e-post legges litt til side, men rimfakse hjemmeside og blad prioriteres som
kontaktkanal med våre medlemmer. Vi ønsker fortsatt e-postadresser, det gjør muligheten for info til
våre medlemmer mye enklere.
Delta på Landbruksmessa i Balsfjord i 2013; komité; Inger Gåre, Fia Andreassen og Kathrine Kongsli
Forsøke å få til avtaler hos lokale forhandlere for medlemmer i alslaget
Avlsaktiviteter
Formidle oversikt over fødte føll og bedekninger i 2012
Anbefale og gi råd om bedekninger 2012
Vurdere om det er behov for lagshingst
Prinsipielt forsøker vi å stimulere eget hingstehold ved å sjelden 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

