Testløype for lyngshest-åringer
Alslaget for lyngshest i Troms arrangerte for første gang en føllmønstring etter opplegg fra Fokus
Unghest sin nye føllmodul i Nordreisa i oktober 2010. En del av disse føllene møtes nå igjen på
hoppe- og unghestutstillinga på Nord Norsk Hestesenter 3. september 2011.
På føllmønstringa i oktober blei føllenes eksteriør vurdert på en uoffisiell føllutstilling. I tillegg blei
føllenes reaksjon på ulike miljøfaktorer registrert.
Under utstillinga på NNHS vil vi igjen teste føllene fra 2010, som nå er blitt åringer, for ulike
miljøpåvirkninger. Det vil også være anledning for andre åringer enn de som var i Nordreisa i 2010 å
være med på testen. Alle som vil være med må melde seg på til birgitdn@online.no eller på telefon
91891578. Åringer som vil være med, men som ikke skal delta på utstillinga, må få tillatelse fra NNHS
til å møte på testeløypa i tillegg til å melde seg på. Åringer av de tre nasjonale rasene dølahest,
fjordhest og lyngshest kan delta.
Unghestene vil bli leid gjennom en løype med ulike poster og adferden deres vil bli registrert. Løypa
vil vi lage inne i ridehallen og testen gjennomføres i dommerpausa før premieringa på lørdag. Hallen
vil være åpen for publikum og det er viktig at publikum er stille, slik at forholdene blir så like som
mulig for åringene som skal gå gjennom løypa.
Det er nyttig å vite så mye som mulig om en hest sin måter å reagere på, både når avlsdyr skal velges
og i utdanninga av den enkelte hesten. Denne formen for adferdsregistreringer er nybrottsarbeid
som man håper på sikt skal gi mer kunnskap enn det som finnes i dag om hvordan disse egenskapene
kan måles hos en hest. Registreringene er ikke avlsmeritterende, men kunnskapen vi får vil inngå
blant annet i arbeidet med å lage og gjennomføre en handlingsplan for de tre nasjonale rasene
lyngshest, dølahest og fjordhest i regi av blant annet Norsk Hestesenter.
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