Aktivitetsplan 2013
Alslaget for lyngshest i Troms
Godkjent av årsmøte 02.02.2013
Aktiviteter
Vertskap for Landsmøte 8. – 10. mars 2013 i Balsfjord (Vollan). Besøk på NNHS + Stall Kjærnes og
Gudmundgaard. Oppvisning på NNHS og Stall Kjærnes. Bidra med litt underholdning.
Hingsteutstilling 27.- 28. april 2012. Bidrag til oppvisning. Kafé, salg av profileringsartikler, medlemsverving.
Lyngshestsamling/aktivitetshelg 23. – 24. februar på NNHS kurs, Fokus Unghest, uformelle konkurranser,
forberede oppvisning til Landsmøte og hingsteutstilling.
Lyngshestdaga og hoppeutstilling: 5. – 7. juli 2013 gjerne med bruksøvelser (konkurranse; kommende opplegg
fra Fokus unghest) NNHS arrangerer kurs i forkant av helga.
Delta på NM dersom det blir NM i 2013
Lage en brosjyre om rasen sammen med NNHS og eventuelt Landslager dersom de også kan bidra økonomisk.
Evt også laminerte plakater
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 ønsker å bli mer aktive; ta med medlemsblader, giro og en ny
brosjyre (se over) på arrangement hvor det kan være potensielle medlemmer.
Vi ønsker å oppdaterer Hestelista, men sliter med å få det til. Vi ber våre medlemmer om hjelp på fb. Styret må
vurdere hva vi skal gjøre med Hesteliste avhengig av respons fra medlemmene.
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 28. – 30. juni 2013; komité; Inger Gåre, Fia Andreassen og Kathrine
Kongsli. Oppvisning, stand og aktiv medlemsverving. Ny Fokus Unghest-modul: Rekruttering.
Idé for 2015: hoppe- og unghestutstilling under Landbruksmessa.
Lyngshestens dag i Tromsø sommer 2013
Skaffe gavepremier til utstillinger og konkurranser. Reservere premiene for vår rase. Gi sponsorene
tilbakemelding.
Avlsaktiviteter
 Formidle oversikt over fødte føll og bedekninger i 2013.
 Anbefale og gi råd om bedekninger 2013
 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

