Årsmelding Alslaget for lyngshest i Troms 2014
Godkjent på årsmøtet 14.02.2014

Slettmo Rhiddi 1. pr. kval I, 2014, mønstra av Annfrid Jacobsen
Styret har vært slik sammensatt:
leder: Birgit Dorothea Nielsen
styremedlem: (sekretær) Annfrid Jacobsen
kasser: Ingunn Hansen
avlsansvarlig: Inger Gåre
aktivitetsansvarlig: Christine Borch
vara: Ranja Olaisen
vara: Fred Olav Larsen

Innledning
Aktiviteten i laget har vært nokså god også i år, med hingsteutstilling og den nye formen for utvida
bruksprøve; utvida bruksvurdering, samt hoppeutstilling med Lyngshestdaga inkludert Lyngsskeid.
Vi har gjennomført to Fokus Unghest-kurs i 2014.
Flere av våre medlemmer er med i ulike arbeidsgrupper og utvalg for Landslaget, har deltatt på
landsmøtet og høstmøtet (et møte for de tre nasjonale hesterasene i fellesskap).
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Mange av våre medlemmer har gjort seg bemerka i ryttersporten. Begge rytterne som blei hedra i
2014 av Midt Troms Hestesportsklubb som henholdsvis beste sprangrytter; Siril Johansen – og
dressurrytter Andrine Sørensen Horvli, er ryttere som starter med/har starta med lyngshest.
Flere av våre medlemmer er engasjert i rytter- og kjøresporten og har tatt utdanning gjennom NRYF.
Vi har også medlemmer som er aktive i utstillingsringen og har vist hest i alle de tre nordnorske
fylkene i år.
Vi har også medlemmer som gjennom året bruker vår rase i undervisning og andre tiltak, hvor
hestens gode egenskaper kommer til sin rett.
Det oppleves som om kunnskapen og bevisstheten hos befolkninga i Nord har økt i det siste, takket
være et noe økt fokus på rasen i medier, i særdeleshet NRK-filmen ”Lykken er en lyngshest” og
itakket være den jevne bruken av og stoltheten for rasen våre entusiastiske eiere og brukere legger
for dagen.
De enkelte aktivitetene:
Utstillinger
Mange, mange arbeidstimer legges ned både av hesteeiere/utstillere og arrangører i forkant og
underveis i utstillingene. Det er helt avgjørende for avlen og rasen at noen gjør denne jobben!
Alslagets medlemmer bidrar til gjennomføringa av utstillinga på frivillig basis, med kafé-salg,
kakebaking, speaker-tjeneste, bæring og rydding, oppvisning, henting og bringing av hester og folk og
mat, passing av barn og hester der hjemme, og å skaffe gavepremier. Gode diskusjoner og samtaler
er også en del av den viktige miljøbygginga for rasen.
Hingsteutstilling mai 2014
Utstillingsresultater:
Fem hingster stilte i klasse 3, tre blei kåra; Holands Råkk, Stålerød Ivrig og Draupnir, Storhaugens
Lorato blei ikke kåra. To hingster stilte i klasse 2b; Nyheims Figaro og Engedahl Sheridan – ingen av
dem passerte nåløyet for kåring. Tre hingster stilte i åpen klasse; Skogmo prinsen, Svarvar Taro og
Svarvar Falk. Alle tre fikk god omtale og førstnevnte blei stilt som nummer I i kvalitet. Fire hingster
møtte til den nye vurderinga for voksne hingster; utvida bruksvurdering. En av dem blei trukket tidlig
i testen, de tre andre Sørgards Frøy, Leander og Reisa Álddagas besto vurderinga og kom ut med
henholdsvis 3. pr. til Frøy og 2. pr. til de to andre, begge i kvalitet med Álddagas foran Leander.
Hoppe- unghestutstilling på NNHS september 2014
Utstillingsresultater:
Vi fikk ei ny 1.premiehoppe Slettmo Rhiddi! Vi fikk også hele fire 2.-premiehopper (Tinnes Frøya,
Herli, Nyruds Juni og Forbrigds Hermine) og en 2.-premie vallak (Sørgards Sotar), tre 3.-premierte
hopper (Bjørkerosa, Gudmundgaards Lykke og Oksnes Inka) og to sløyfehingster på henholdsvis 2 år
(Karlstad Sinus) og 1- åringen Oksnes Klint.
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Lyngshestdagan i 2014
Arrangementet var som vanlig; trivelig, travelt og fullspekka av tilbud for entusiastiske lyngshestfolk.
Samtidig med dagan var det kombinertutstilling på NNHS. Alslaget arrangerte galoppløp, monté,
travløp, ”fri dressur” og Skeid. I tillegg hadde vi et samarbeid med Hålogalandskuskene, slik at vi også
hadde noen kjøreklasser i dressur og presisjon. Men; vi må gjøre noe for å øke tilgangen på
medhjelpere for å få arrangementet i havn. Tenk gjerne ut gode planer for hvordan alle som ønsker
det skal få være med som deltakere og samtidig må laget ha tilgang på arbeidsfolk under
arrangementet.
Her er sammenlagtresultatene:
Lyngsskeidmester senior:
1. Stine /Balder Brå
2. Britt-Johanne Rundhaug/Heldi Renate Boholm/Veslebiri
Lyngsskeidmester junior:
1. Chatarina Boholm/Veslebiri
2. Karoline Pedersen/Oldervik Far
Lyngshestmester senior:
1. Renate Boholm/Veslebiri
2. Britt-Johanne/ Heldi
2. Christine Borch /Tinnes Frøya
4. Stine Anthonsen/Balder Brå
5. Christine Borch/Sørgards Sotar
Lyngshestmester junior
1. Siril Johansen/Ronja Meladatter
2. Karoline Pedersen/ Oldervik Far
Gratulerer alle sammen, både vinnere og alle deltakere! Lyngshestdagan er viktige for oss!
Se fullstendig resultatliste på Troms sin side på Rimfakse.no
Lyngsskeid
Takket være våre sporty folk og hester i miljøet, har alslaget i Troms over flere år, sammen med
NNHS, vært viktige for utprøving og utvikling av Skeid for vår rase og for samarbeidet med de to
andre nasjonale rasene om den felles utviklinga.
Skeid (signaturaktivitet) er et viktig element i Handlingsplanen for rasen og betraktes som et godt og
nødvendig tiltak for å få økt interesse og oppslutning om rasen - og dermed økte bedekningstall.
Fokus Unghest
Vi har hatt to kurs i 2014.
Medlemsverving
Nå har vi god kontroll på medlemslista og dermed også på hva vi skal betale til Landslaget. Takk til
kasserer for dette gode arbeidet!! Medlemstallet har ligget stabilt over 100, takket være god
verveinnsats fra flere styremedlemmer og andre medlemmer.
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Gode og regelmessige utgivelser av medlemsblader og attraktive aktiviteter er nødvendige for å
holde medlemstallet oppe eller helst øke det! Aktiviteter for medlemmene som Lyngshestdagan og
Fokus Unghest-kurs og Lyngsskeid er viktig!
Æresmedlemmer
Lisen Giæver er æresmedlem, Geirmund Vik og Norma Deilet har mottatt utmerkelse for lang og tro
tjeneste for lyngshesten. Denne utmerkelsen er lagets måte å gjøre stas på medlemmer som har
gjort en ekstra stor og betydningsfull innsats for laget framfor å gi æresmedlemskap.
Geirmund Vik er også utnevnt til æresmedlem i Landslaget (2013).
Avlsaktiviteter
Avlssesongen 2014
Ut fra bedekningsliste 2013 og fødte føll 2014 og kunnskap om hvor de ulike hingstene og hoppene
står, ser det ut til at det er født 23 føll i vårt område i 2014. Det vil si at vi har en knapp tredel av alle
fødte føll i 2014. Det vil si at vårt område har en høyere avlsaktivitet enn vår prosentvise andel av
hestene skulle tilsi (tall fra 2010 viser at Troms og Finnmark har om lag 15 % av lyngshestene i
Norge).
Bedekningslista gir oss 28 bedekninger i vårt avlsområde. Vi er på omtrent samme nivå som vi pleier
å være – stabilt og godt!!
Bedekninger og fødte føll 2014; ligger samla for hele landet på Rimfakse.no. Oversikt for Troms
legges på våre sider på Rimfakse.no.
Dommerutdanning
Lola M. Folcke er under utdanning som dommeraspirant fra vårt lag og Gunn Grønås er en my brukt
dommer og leder av kåringsnemnda.
Profilerinfgsartikler
Vi skulle ha komplettert utvalget i 2014, det har ikke blitt fult opp. Vi bytter litt om på slagordet fra
”Lyngshest er best” til ”Lykken er en lyngshest”.
Handlingsplanen
I samarbeid med NNHS har vi bidratt til utprøving og utvikling av signaturaktivitet (Lyngsskeid).
Gjennom ansatte på NNHS er vi tett på utvikling av nytt utstillingssystem og markedsføringsprosjekt
for hesterasen.
Organisatorisk arbeid
Medlemsmøte
Vi har hatt ett medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet.
Møtevirksomhet og annen kommunikasjon
Det har vært avholdt 3 Skype-styremøter og 1 e-postmøte. Det har i tillegg vært utstrakt kontakt per
telefon og e-post.
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Høringssvar om egen ukåra hingst på egen hoppe
Alslaget har levert høringssvar innen høringsfristen.
Høringssvar kåringsforskriftens endringer
Alslaget har levert høringssvar innen høringsfristen. Det har vært avholdt et telefonmøte mellom
lokallagslederne i forbindelse med høringa på initiativ fra Rogaland og Agder.
Medlemsblad
Vi har ikke gitt ut medlemsbladet Lyngshesten, slik årsmøtet i 2012 bestemte. Opplegget med en
egen side i medlemsbladet Rimfakse har fungert tilfredsstillende, med artikkel fra Troms i alle
medlemsbladene
Rimfakse
Vi har oppdatert vår side, men med en del tekniske problemer i forbindelse med overgang til ny
plattform har gitt forsinkelser i oppdateringa. Vi har også en facebook-side som fungerer, men
sannsynligvis ikke optimalt.
Økonomisk bidrag fra alslaget
Alslaget gir per i dag støtte til kusker og ryttere som er ute og starter med hesta sine på et visst nivå
ved å refundere startavgifta. Retningslinjer for dette ligger på sida vår på Rimfakse. For 2014 har en
rytter benytta seg av dette: helene Gåre Bakkevoll.
For 2014 har styret bestemt at laget etter søknad gir 500,- til eier eller eventuelt leier av hoppe som
bedekkes. Vi gir også tilskudd på 1000,- til hingsteholdere med førstegangskåra hingst.
Boka Lyngshesten av Elling Vatne; alslaget har kjøpt inn et parti av boka til en redusert pris fra
forfatteren. Det gir alslaget mulighet til å gi boka som velkomstgave til alle nye medlemmer. De som
allerede er medlemmer kan få kjøpe den til sterkt redusert pris: 150,-.
Hestelista
NNHS, skal ha en rolle som administrator av Hestelista. Dette har ikke kommet i gang.
Medlemstall
Vi hadde 117 medlemmer ved utgangen av 2014. Det gir oss 3 delegater på Landsmøtet.
Økonomi
Den økonomiske situasjonen for laget viser at vi har stabilt god økonomi med overskudd på salg på
utstillinger og effekter. Vi har også valgt å støtte både brukere av hesten i konkurranser og avlere
med midler tildelt etter søknad. Regnskap vil foreligge til årsmøtet. Vi har en kassabeholdning på
95.454,-, utestående fordringer 11965,- et overskudd på 3.854,- og god kontroll på kassa (avvik på
8,50).
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Samarbeid og aktiviteter utenom vårt lag
Samarbeid NNHS
Alslaget har et meget godt samarbeid og god kommunikasjon med NNHS. Birgit D. Nielsen er fra 1.
januar 2012 ansatt i 50 % stilling ved senteret.
Endringene i forskriften som har hjemlet offentlig krav til kåring av hingster bidrar i ennå større grad
enn tidligere til at NNHS nå befinner seg i en fase hvor politikerne på nasjonalt nivå må ta stilling til
om NNHS skal finansieres på en slik måte at NNHS kan løse de oppgavene staten forventer og
oppgaver vår rase har behov for.
Møter i/oppgaver for Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Årsmøtet til Landslaget for 2014 blei avholdt på Hell ved Trondheim. Kristin Sundstrøm, Christine
Borch og Birgit D. Nielsen var delegater. Maria Ellingsen var invitert for å representere NNHS. Inger
Sofie Andreassen sitter i Landslagets avlsutvalg. Birgit D. Nielsen sitter i en arbeidsgruppe for
utvikling av utstillingssystemet og er ansvarlig for utvikling av Skeid.
Høstmøtet
De tre nasjonale hesterasene arrangerte for 2. året et felles medlemsmøtet – denne gangen på Biri.
Ranja Olaissen og Annfrid Jacobsen reiste for Troms, Birgit D. Nielsen hadde en dobbel funksjon; for
alslaget og for NNHS. Høstmøtet er viktig både faglig og politisk og ikke minst for at de tre
organisasjonene skal bli kjent med hverandre. Det ligger et grundig referat fra møtet på rimfakse.no.
Kommunikasjon med Landslaget
Kommunikasjonen er meget god.
Kommunikasjon NMBU (tidligere Landbrukshøyskolen UMB og Norges Veterinærhøgskole NVH)
Vi har en uformell og konstruktiv dialog med noen av miljøene der spesielt gjennom Birgit D. Nielsen
sin medvirkning i arbeidsgruppe for videreutvikling av ubruksprøvesystemet.
Kommunikasjon med Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen er generelt positiv til arbeidet med lyngshest i regionen og ønsker i samarbeid med
Innovasjon Norge å bidra til en god utvikling for rasen i landsdelen. Ordningen med tilskudd i
produksjonstilskuddet for hold av lyngshest er videreført i 2014.
Styret ved NNHS har foreslått overfor Fylkesmannen ¨å endre kriteriene for produksjonstilskudd til å
gjelde kun hopper og hingster.
Styremedlemmers deltakelse i andre relaterte organisasjoner/arbeidsgrupper
Rimfakse
Kristin Sundstrøm gikk av som redaktør for Rimfakse sin nettportal høsten 2014 etter 3,5 år i
”jobben”. Vi takker Kristin for en stor og utmerket innsats. Takk også til Maria Ellingsen som har
videreført sin rolle i redaksjonen.
Norsk Hestesenter
De nasjonale rasene har ingen fast representant i styret. (NNHS har skrevet under på en
samarbeidsavtale høsten 2013 – som foreløpig kun har resultert i en felles kurskatalog)
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Fokus Unghest
Birgit Dorothea Nielsen satt i arbeidsgruppa som representant for nordlandshest/lyngshest til
01.10.2014. NNHS (v/BDN) overtok da sekretariatsfunksjonen for Fokus Unghest.
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