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invitasjon til
medlemsmøte
i Alslaget for lyngshest i Troms
lørdag. 15 oktober 2011 kl. 1530
kommunestyresalen*, Lyngseidet
Hovedsak på møtet er Handlingsplanen for de nasjonale rasene
Norsk Hestesenter har laga et forslag til handlingsplan for de nasjonale rasene og denne planen er nå
sendt ut på høring. Planen ligger på lokallagets side på rimfakse og kan eventuelt fås tilsendt ved
henvendelse til leder.
Målet med handlingsplanen er enkelt, men vanskelig å få til; å få opp antallet fødte føll av alle de tre
nasjonale rasene.
For alle de tre rasene har antall fødte føll sunket drastisk de siste årene og for lyngshesten er det
dramatisk med under 100 føll i fjor og kanskje ennå færre i år. Balansegangen mellom avlsframgang
og bevaring av egenskaper i populasjonen krevende.
Planen presenteres av Birgit D. Nielsen som har leda arbeidsgruppa som har laga forslaget til
handlingsplan. Deretter legger vi opp til en åpen diskusjon om planen som helhet og de enkelte
kapitlene eller tiltaka som medlemmene ønsker å diskutere.
Vi legger opp til å diskutere spesielt:
- lyngshestens identitet; hvordan beskriver vi den slik at andre ønsker å eie og bruk en sånn
hest?
- signalaktivitet; hva slags aktiviteter egner lyngshesten seg spesielt godt til, hvordan viser vi
det fram og lager konkurranser av det?
- hva kan vi gjøre med utstillingene så de blir et utstillingsvindu for lyngshesten som
interesserer alle slags folk, ikke bare en intern happening for ”menigheten”
Andre saker:
informasjon og diskusjon om Arkhangelsk og Mezen-hesten; hvordan gikk det i 2011 og hva
vil vi med denne gode kontakten videre?
Hestelista; flere må gjøre en innsats, så greier vi kanskje ta vare på den

Velkommen!
* det kan bli et annet møtelokale, men det blir på Lyngseidet.
Det går ferge fra Olderdalen 1510 og fra Breivikeidet 1325

