Alslaget for lyngshest i Troms
til NM for N/L hest 2011!

Kontaktperson
Alslaget:
Kristin Sundstrøm
ksundstr@online.no
Frist for
tilbakemelding:
15 januar
(alle foto:Maria
Ellingsen,NNHS)

Alslaget for Lyngshest i Troms oppfordrer alle å bli
med på årets store hendelse for rasen:
Norgesmesterskap for N/L 29-31.7 2011Klosterskogen Ridesenter /Travpark,Skien.
Vi er igang med planleggingen av turen, det er mottatt
tilbud fra hestetransportører, og et budsjett er under
utarbeidelse- men nå trenger vi tilbakemelding på: hvem
ønsker delta? Dette trenger vi å vite:

• Navn deltaker og hest
• Eventuelle hjelpere/medreisende/groom til ekvipasjen
• Ønsker plass på fellestransport eller kjører transport selv
• Vogn til kjørekonkurranser tas med, eller trenger dette
• Når kan ekvipasjen ankomme før helgen - dvs kan komme
noen dager før konkurransen

• Ønsker om innkvartering for folk og fe: via Alslaget eller
ordne selv?

• Ønsker du delta på treningssamlinger kommende halvår:

forberedelse og trening for NM? Helg eller dagstrening?

I utgangspunktet må deltagerne bekoste reise og deltagelse selv, men Alslaget
arbeider med å finne sponsorer, har fått gode tilbud på transport, og har muligens
egne midler å bidra med - slik at en del av utgiftene for deltakerne kan dekkes av
laget.
Det er ønskelig at hestene er på plass i begynnelsen av uka, med tanke på lang
reisevei, slik at de får hvilt seg etter transporten. Noen hester takler dette greit,
andre ikke.Vi undersøker muligheten for oppstalling og utemuligheter.
Det er også hyggelig om den nordnorske delegasjonen samles mht innkvartering,
men det er selvsagt ingen plikt. De som ønsker å reise med som publikum, er
selvsagt velkomne til å losjere med resten! Gi beskjed om dette til undertegnede.
Spørsmålet om eventuell begrensning/kriterier for støtte osv, er ikke drøftet ennåvi satser på at flest mulig deltar fra nord, allikevel minner vi om at ekvipasjene
må gjøre seg kjent med statutter, nivå program ol.
Medlemmer fra de andre to lagene i nord må gjerne slå følge-gi beskjed om dette
er av interesse!
Vi trenger tilbakemelding ganske raskt, pga bestilling av transport. I første
omgang er ikke dette bindende, men når flere detaljer er på plass kommer vi til å
be om bindende bekreftelse. Å få dette til er en utfordring mht logistikk, men vi
gleder oss - og vi håper på en stor nordnorsk delegasjon "sørover"!
for Alslaget: Kristin Sundstrøm, aktivitetsleder.

