Til lokallagene under Landslaget for nordlandshest/lyngshest:
Etter felles medlemsmøte nasjonale hesteraser 04. – 06.10.2013, Gardermoen
Rasespesifikk del nordlandshest/lyngshest
1. kort orientering/bakgrunn om enkelte temaer under medlemsmøtet
2. redigert oppsummering gruppearbeid
3. arbeidsoppgaver for lokallagene

1. Bakgrunn/kort orientering om enkelte temaer fra medlemsmøtet
Det har pågått en prosess i noen år i alle de tre små nasjonale rasene med planlegging og
gjennomføring av ulike tiltak for å styrke rasenes posisjon i markedet og dermed øke antall hester.
Jfr. Handlingsplanen for de nasjonale rasene.
Identitetsprosess
Et av tiltaka har vært en identitetsprosess som for vår rase har ført til at organisasjonen har samla
seg om følgende beskrivelse av rasen: ”sterk – mangfoldig – ekte”
Signaturaktivitet
Et annet tiltak har vært utvikling av en egen konkurranseform for de tre nasjonale rasene med en
felles overbygning og med rom for ulik utforming for hver rase. Dette har fram til oktober hatt det
dårlige navnet ”signaturaktiviteter”, men etter medlemsmøtet har alle tre rasene valgt den felles
betegnelsen ”Skeid” som iflg Wikipedia (09.10.2013) betyr: ”…… bygdestevner med hestekamper og
kappritt som i enkelte landsdeler ble holdt utpå høsten. Skikken er eldgammel og omtales ofte i
islandske sagaer. I Norge, særlig i Telemark og Setesdal, holdt den seg til innpå 1800-tallet. Mange
gårdsnavn i Norge, som Skeid og Skeie, skriver seg fra disse stevnene. Skeid betegner også løp over
en bestemt distanse i travløp, og et uttrykk som prøveskeid er nokså alminnelig.” Lokalhistoriewiki sier
om ”Skedsmos kommunevåpen som består av tre sølv hestehoder i bevegelse….. Dette henspeiler på
kommunenavnets opphav. Norrønt skeid betyr ei slette eller mo der man hadde ferdighetsprøver,
særlig til hest.”

Navnet er: FjordSkeid, DølaSkeid og LyngsSkeid – lett å arrangere felles Skeid for de tre rasene!
Navnet var valgt for fjordhest og dølahest i forkant av møtet – uavhengig av hverandre – navnet for
vår rase blei valgt av hovedstyret – ut fra markedsførings/merkevarehensyn.
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Registrering av egenskaper
Litt av hensikten med utvikling av konkurranseformen Skeid har vært å kunne registrere arvelige
egenskaper i enkelte momenter i tillegg til at aktiviteten skulle være en del av merkevarebygging og
aktivitet. Man ønsker der å kunne registrere egenskaper som er knytta til bruk/temperament/lynne.
Disse egenskapene skal også registreres innafor utstillingssystemet, slik det gjøres i dag, men etter
hvert på en bedre måte enn i dagens system. Det viser seg at dagens lynne- og
bruksegenskapsregistreringene ikke er gode nok til å gi nyttig avlsinformasjon. Derfor må man utvikle
nye metoder for slik registrering. For å registrere må man vite noe om hvilke egenskaper man vil
registrere. Det er bakgrunnen for gruppeoppgaven som blei gitt.

2. Gruppeoppgaver og svar/diskusjon
Oppgave I)
«sterk – mangfoldig»
Finn egenskaper hos vår hesterase som passer inn i de to begrepene, si noe om dette
kan være tiltalende egenskaper for de som ikke kjenner rasen
Samla og redigerte svar fra alle gruppene:

”Er du sterk blir du mangfoldig”
Sterk:
- fysisk: sterk i forhold til størrelse, utholdende, hardfør, tåler ujevn bruk
- helsemessig: sterk helse, holdbar, nøysom
Mangfoldig:
- fysisk: farge, størrelse, type
- bruksområder: for hele familien, spesialist i allsidighet, ingen begrensninger
- gjennomgående beskrivelse av allsidigheten: lett for å omstille seg, takler miljøskifter,
takler overgang i aktivitet, hurtig skifte av aktivitet
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
- i terreng: god, stø på foten, terrengklok, klok/smart for å finne løsninger/vei,
(nysgjerrighet/utstråling)
- nysgjerrig på livet, 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
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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
diskusjon:
- Hva/hvordan kan vi måle:
o terrengklok
o sterk
o evne til hurtig skifte av aktivitet, omstillingsdyktig
Vi KAN vurdere egenskapen “evne til omstilling” for eksempel.
-Hva kan vi faktisk si – ut mot markedet.
o Selger uttrykket spesialist i allsidighet?
o Hvordan kan vi differensiere vår rase til forskjell fra de andre – gjennom ord?
o omstillingsdyktig, “evne til å snu om”, intelligent, fleksibel.
o for hele familien, (men IKKE barnehest!), for barn OG voksne
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”.

Oppgave II)
lag et årshjul for ditt lokallag med aktiviteter dere ønsker å gjennomføre. Følgende
elementer skal minimum inngå: 2 fokus unghestkurs, en bruksprøvedag, bidra på en
utstilling, medlemsmøte, signaturaktivitet

årshjulet; slik lokallagene ønsker å gjøre det – det vil ikke si at man får til alt, men har lyst og kankje
etter hvert får til, for eksempel gjennom samarbeid med de andre nasjonale rasene og andre hesteaktører
Rogaland og Agder:
-årsmøte februar
-Landsmøte mars
-Medlemsmøte april
-Unghestutstilling april inkl FU konkurranse i pausen
-Bruksprøvedag (dagen etter UH utstillinga,) for da har vi tilgang på funksjonærer og lignende.
-FU konkurranse med signaturaktivitet i juni
-mesterskap august
-hoppeutstilling med FU konkurranse (eldre hester) og bruksprøvedag (2 dg) august
-føllmønstring oktober
-innkjøringskurs oktober (FU)
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Hålogaland
-november styremøte, medlemsmøte (fortelle om det felles medlemsmøte)
-årsmøte februar
-Landsmøte mars
-JULI: føllmodulen FU – både Lofoten, Vesterålen og Bodø ( 2 steder)
-bruksprøvedag og signaturaktivitet samme dag, øve til LHD, august
-hoppe/UH utstilling august (+ føll)
Midt-Norge og deltaker fra Helgeland
-årsmelding, og lignende januar
-årsmøte februar
-landsmøte
-unghestkurs mars
-fellestur hingsteutstilling april
-unghestkurs mai
-hamning UH
-slipp juni
-(slipp juli)
-utstilling og bruksprøvedag august
-unghestkurs sept/okt inklusive signaturakt.
-nov/des: julebord, medlemsmøte (sosialt samvær)
Sør-Norge og deltaker fra Telemark og Vestfold
-styremøte februar (med medlemsmøte)
-landsmøte mars
-FU mars (mot utstilling)
-april: hingsteutstilling – ha oppvisning i pausen
-mai: treningshelg før SNM
-SNM juni – inklusive signaturaktivitet
-føllmønstring Stav juni
-slipp juni
-utstilling Stav september
-signaturakt. Ved utstillinga på Nannestad
-november: FU kurs (føll) medlemsmøte i tilknytning til kurset.
-gjennom hele året: 4-5 treningshelger knyttet til bla signaturaktivitet med mer.
Diskusjon om ulike løsninger for å få til aktivitetene:
Sør: SNM : løsninger: ha på NHS, + få med/inn sign. aktivitet, endre tidspunkt, (til juni).
Kan man be deltakere sørge for en viss arbeidsinnsats under aktiviteter? (skal du delta, må du også
jobbe litt; eks være portvakt under aktiviteter du ikke deltar i, bake kaker på forhånd og lignende)
Midt-Norge: unghestkursene. Utfordringa er å “spre” aktivitetene. Har samarbeid med dølahestlaget
i Midt-Norge.
4

3. Arbeidsoppgaver til lokallagene
Diskuter gjennom medlemsmøter og/eller inviter medlemmer til å komme med innspill
gjennom hjemmeside/e-post eller hva som er praktisk gjennomførbart omkring rasens
egenskaper med utgangspunkt i gruppearbeidsoppgave I) fra medlemsmøtet.
-

-

beskriv egenskaper som er karakteristiske for vår rase, som man tror er forskjellig fra
andre raser og som er positive å fortelle om til potensielle nye kjøpere og brukere av
rasen
kom gjerne med ideer til øvelser som vil vise disse egenskapene – som kan brukes i
bruksprøvesammenheng og eller i den nye aktiviteten Skeid for rasen.

Resultatene lokallagene kommer fram til sendes til Landslaget v/Marit Wasmut:
maritwasmuth@hotmail.com, innen 15.11.2013. Innspillene skal leveres til en arbeidsgruppe som
skal utvikle bruksprøver i utstillingssystemet, både erstatning for dagens utvida bruksprøve, som
avvikles i sin nåværende form fra 2014, og andre bruksprøver for alle slags hester av vår rase
(unghester, hopper, vallaker og hingster).
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