Aktivitetsplan 2015 Alslaget for lyngshest i Troms
Godkjent av årsmøte 14.02.2015
Aktiviteter
Hingsteutstilling 02.- 03. mai 2015. Bidrag til oppvisning. Kafé, salg av profileringsartikler,
medlemsverving.
Hoppe, - vallak, føll og unghestutstilling: 28. – 30. august 2015.Lyngshestdagan samme helg. Balsfjord og
Malangen hestesportsklubb påtar seg å arrangere sprang-dressur og sannsynligvis distanseritt, alslaget
arrangerer trav, monté, galopp, ”fri dressur” og Skeid. Lyngshestdagan er bare åpne for vår rase.
Lyngshestcup sprang, dressur, kjøring og distanseritt. Premieres på Lyngshestdagan. Statutter utarbeides
av styret. Premierer i tillegg beste lyngshest på utvalgte stevner.
Formidle kontakter/bidra til hjelp for uformell trening (bruksprøver) i forkant av de to utstillingene.
Arrangere kurs med støtte fra Fokus Unghest. Kursene skal være dyrere for andre raser enn de særnorske
og billigst for medlemmer av raseorganisasjonene for de tre nasjonale rasene.
Vi fortsetter medlemsverving.
Fjelltur til høsten med kurs (kløving og tjoring i regi av NNHS) i forkant. Peter Bruvold ansvarlig.
Rimfakse hjemmeside og blad prioriteres som kontaktkanal med våre medlemmer. Vi ønsker fortsatt epostadresser, det gjør muligheten for info til våre medlemmer mye enklere.
Skaffe gavepremier til utstillinger og konkurranser. Reservere premiene for vår rase. Gi sponsorene
tilbakemelding. (Fotografere hesta på utstillingsdagen med sponsorpremiene)
Støtte ekvipasjer som starter i NRYF-konkurranser over et visst nivå, etter regler publisert på vår
hjemmeside.
Lage oversikt over kompetanse i laget. (ponnitravinstruktører, dommere, steward osv.)
Stand på Landbruksmessa i Balsfjord. Inger Gåre ansvarlig.
Jobbe aktivt overfor Landslaget og eventuelle andre aktuelle organer for å bidra til:
at Nord Norsk hestesenter styrkes som det nasjonale senter for bevaring og videreutvikling av
rasen vår.
at samarbeidet med de andre norske hesterasene formaliseres
at Landslaget henter sin avlsfaglige kompetanse via NHS hos NMBU og andre faginstanser.
Styret nedsetter arbeidsgruppe for markering av lagets 70 års-jubileum; Jubileumsutstilling og eventuelt
andre aktiviteter.
Avlsaktiviteter
 Formidle oversikt over fødte føll og bedekninger i 2015
 Anbefale og gi råd om bedekninger 2015
 Vurdere om det er behov for lagshingst
 Prinsipielt forsøker vi å stimulere eget hingstehold ved sjelden å hente inn lagshingst, men heller
oppfordre til bruk av mange hingster
 Bidra til etablering av unghingsthamn ved behov.
 Videreføre ordninga med økonomisk stimulering til hoppeiere som bedekker hoppa og eiere av
førstegangskåra hingst.
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