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Landslaget for nordlandshest/lyngshest
v/Marit Wasmut
Skeidhaugen 15
8013 Bodø

Innspill om egenskaper etter medlemsmøte 31.10.2013, i Alslaget for lyngshest i Troms
Medlemsmøtet 31.10.2013 i Alslaget for lyngshest i Troms diskuterte egenskaper hos
nordlandshest/lyngshest i forhold til registrering og bruk i Lyngsskeid og i utstillingssystemet og har
følgende kommentarer:
Oppgave I)
«sterk – mangfoldig»
”Er du sterk blir du mangfoldig”
Velbalansert er en overordna beskrivelse vi gjerne vil bruke. Det dekker både fysisk (stø på
foten og balansert i bevegelsene – som gjør den velegna for uerfarne ryttere og ryttere med
spesielle utfordringer – en god lærehest og terapihest og behagelig for alle ryttere) og
velbalansert mentalt.
Sterk:
- fysisk: sterk i forhold til størrelse, utholdende, hardfør, tåler ujevn bruk
- helsemessig: sterk helse, holdbar, nøysom
Vi hadde ingen spesielle kommentarer til dette.
Mangfoldig:
- fysisk: farge, størrelse, type
- bruksområder: for hele familien, spesialist i allsidighet, sammensatt, ingen begrensninger
- gjennomgående beskrivelse av allsidigheten: lett for å omstille seg, takler miljøskifter,
takler overgang i aktivitet, hurtig skifte av aktivitet, leser brukerne sine godt og oppfører
seg dermed ulikt overfor ulike brukere.
- ut fra hestens bruksområder for eksempel i Nord-Troms: en hest for fiskarbonden som
måtte beherske mange ulike oppdrag. Kjerring og unger måtte kunne handtere hesten
når mannen var på fiske, hesten måtte takle all slags jord- skog- og transportarbeid i
skiftende terreng, vær og årstider.

Sterk og mangfoldig som lynne/temperament/bruksegenskaper:
(bruksevne/arbeidsevne)
- arbeidsvilje: de yter, produktive, vilje til å gå på, lett for å omstille seg, takler miljøskifter,
takler overgang i aktivitet, hurtig skifte av aktivitet
(reaktivitet/engstelighet)
- mentalt: sterk og klok, trygg på seg selv, stoler på sine vurderinger, kjølig i hodet, tåler en
del, ”kaldt hode - varmt hjerte”, sterkt hode som takler utfordringer, sterk til
miljøforandringer, viljesterke løsningsorientert
- i terreng: god, stø på foten, terrengklok, klok/smart for å finne løsninger/vei,
(nysgjerrighet/utstråling)
- nysgjerrig på livet, undersøkende, til stede, fornuftig, tilpasningsdyktig, positiv til nye
ting, lærevillig, liker å bli brukt,
(sosiale egenskaper/selskapelighet)
- evne til å vurdere andre/inklusive mennesker, terapeut for deg, tålmodig, tolerant,
sosialt intelligente i forhold til folk og dyr, kommunikative, “overbærende”,
- stoler på at vi ordner opp når de trenger hjelp,
(dominans/flokkegenskaper)
- stor personlighet, tar ansvar for seg og sine, finner på egne ting med hester i flokken
Ordene i parentes er de fem kategoriene egenskaper som Hanne F. Olsen fant i sin store
spørreundersøkelse for de nasjonale rasene.
Tillegg: rasen oppdrettes ofte i flokk som gir sunn og god oppvekst med god mor, flokk, folk arbeider
naturlig rundt dem, flokkmentalitet/adferd: lærer dette
Enige i det – kan være et godt markedsførings og merkevare-element
- Hva/hvordan kan vi måle:
o terrengklok
o sterk kanskje ikke så viktig å måle, mer som et show-element for voksne hester som
er vant til denne utfordringa
o evne til hurtig skifte av aktivitet, omstillingsdyktig – viktig egenskap!!
-Hva kan vi faktisk si – ut mot markedet.
o Selger uttrykket spesialist i allsidighet? Vanskelig ord – vi trenger det kanskje ikke
dersom vi sier: ”En velbalansert hest fra Nord-Norge, med stor evne til omstilling
og som egner seg svært godt for alle i familien.”
NB: vi må kanskje fokusere i større grad på om hesten er for voksne (grunnet spm til miljøet) – mao:
markedsføre at både far og mor kan ri, ikke nødvendigvis bare kjøre, eller som turhest, endre
“ponnirideskoleinntrykket”. Vi må selge inn at vi har erfaringa på at hesten er godt egna til voksne!
NB: vi kan ikke fokusere på ordet “liten” – bruk ord/uttrykk som “perfekt størrelse”, en “hel hest”.
Enige i dette!

Vennlig hilsen

Birgit D. Nielsen

