Årsmelding Alslaget for lyngshest i Troms 2013

Trollvik Váhkar – 1.premie, kval I

Jektviks Bragd 1. premie – kval II

Bjørke Måne 1. premie – kval III

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: Kristin Sundstrøm
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Innledning
Aktiviteten i laget har vært forholdsvis god med fire store arrangementer hvor alslaget bidro på en god måte. I
mars tok vi i mot Landsmøtet i Nordkjosbotn – og kunne vise deltakerne en flott oppvisning på NNHS og
lærerike og interessante besøk på to lyngshestgårder i Balsfjord. I juli hadde vi både hoppe- og unghestutstilling, føllmønstring, miljøløyper og konkurranser med signaturaktivitet (= Lyngsskeid) og i månedskiftet
juni/juli gjorde lyngshesten seg svært godt bemerka på Landbruksmessa i Balsfjord. Hingsteutstillinga i april
blei historisk: med hele tre 1.-premiehingster!! – og ub arrangert i dagens form for siste gang!!
Vi har ikke gjennomført Fokus Unghest-kurs i 2013.
Flere av våre medlemmer er med i ulike arbeidsgrupper og utvalg for Landslaget.
Hingster som er eid i vårt område (11), hadde bedekt 23 hopper i 2013. I tillegg har en av hingstene fra vårt
område vært utleid og bedekte 12 hopper sør i landet. Det ble bedekt 21 hopper i vårt område i 2012, og etter
disse bedekningene fikk vi 17 levende føll.

De enkelte aktivitetene:
Utstillinger
Hingsteutstilling april 2013
Hingsteutstillinga i april 2013 foregikk som vanlig på NNHS. Dette året var det i tillegg avslutning på utvida
bruksprøve. Sannsynligvis den siste utvida bruksprøve i dagens form. Utstillinga blei knirkefritt gjennomført
med enestående resultater med 3 1.premierte hingster og en trivelig opplevelse for utstillere og publikum og
igjen med en flott oppvisning!
Utstillingsresultater:
Hele 14 hingster av til sammen 16 hingster som blei vist, blei godkjent/kåra eller premiert: Tre førstepremierte
hingster: Trollvik Váhkar, kval I, Jektviks Bragd kval II og Bjørke Måne, kval III, en 2.-premiert hingst: Sidnei,
kval IV og tre 3.-premierte hingster: Elverhøys Vamp, Holands Rodeo og Holands Rebus. Vi fikk i tillegg seks
kåra hingster: Bifrost, Svarvar Taro, Sørgards Frøy, Solvolls Fjellkar, Reisa Álddagas, og Svarvar Falk hvor de
to siste blei stilt i kvalitet. Sjarm Troll stilte i åpen klasse og fikk bedømminga godkjent.
Det står respekt av den Nord-Norske avlen. Til sammenlikning bor om lag 70 % av hestene i rasen i området
som sokner til Stav-utstillinga. Her var det også avslutning på utvida bruksprøve og 13 hingster blei vist til
sammen. Av hingstene som hadde vært på ub blei en premiert med en 2. premie kval I, de andre blei ikke
godkjent. Ellers blei kun en av de 4 kåra hingstene stilt i kvalitet. I nord blei alle ub-hingstene premiert, i sør
altså kun en. I nord blei fem av åtte hingster kåra og to stilt i kvalitet, i sør fikk fem av 13 viste hingster totalt
avlsgodkjenning. Med andre ord: igjen viser nord seg med en fantastisk kvalitet og en større prosent av fødte
hingster som vises for kåring.
Innspill fra årsmøtet: alslaget er kjent for et godt miljø og ryddig styring i tillegg til stor takhøyde og gode
diskusjoner. Det oppleves som viktig for medlemmer og potensielle medlemmer og kan ha betydning for avlen.
Hoppe- unghestutstilling på NNHS juli 2013
For noen aldeles nydelige hester vi har, og for noen resultater!
Utstillingsresultater:
Vi fikk tre 2.premierte hopper; Altmanns Thilie, Heldig og Reisa Bjørk hvor de to første blei stilt i kvalitet, 2
3.premierte hopper; Vesebiri og Svarvar Månestråle. Så fulgte fire sløyfehopper på 3 år, alle stilt i kvalitet i
stigende rekkefølge: Annalunds Enea, Elveskog Canutte, Gudmundgaard Glede og Slettmo Rhiddi. De fire 2-års
unghoppene var ikke mye dårligere; alle fikk sløyfe: Rungadalens Silkki, Nylands Silje, Bruvolds Afrodite og den
beste av dem: Bruvolds Josefine blei også Dagens hest.
Både 1- og 2-års hingster blei vist, alle med sløyfe: Karlstad Sinus (1 år), Stålerød Ivrig (2 år) og Draupnir (2
år): kval I.
En vallak blei også vist: Amron i Lia som fikk 3V.
Tre hingsteføll blei vist på uoffisiell føllmønstring og fikk knallgode tallrekker av dommerne!
Dette lover godt for kvaliteten på hesta våre i framtida!
Gratulerer med gode resultater til alle utstillere både med hingster, hopper og unghester! Takk for arbeidet som
legges ned – det er viktig både for avl og miljø, som begge deler er helt vesentlig for en god forvaltning av vår
rase!
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Lyngshestdagan i 2013
Signaturaktivitet som konkurranse blei arrangert for første gang. Terrengkjøring/ridning/tømmekjøring og fri
dressur. Vi hadde også for første gang kjørekonkurranser i NRYF sin regi. Etter mange komplikasjoner i forkant
blei NRYF sine ridegreiner ikke arrangert, men trav, monté og galopp blei gjennomført som tidligere.
Vi har masse sporty folk og hester i miljøet og signaturaktivitet (som nå heter Lyngsskeid) blei en ubetinga
suksess med god oppslutning på tross av sein informasjon og mye usikkerhet i forkant. Takk til et fantastisk
miljø!!
Vi har mye revisjon av regelverket som må gjennomføres før neste konkurranse. Dette skal også helst
koordineres med dølahest og fjordhest.
Fokus Unghest
Vi har hatt lite aktivitet i 2013, ingen kurs, men vi håper på en positiv endring i 2014.
Medlemsverving
Status er som for 2012: Nå har vi god kontroll på medlemslista og dermed også på hva vi skal betale til
Landslaget. Takk til kasserer for dette gode arbeidet!! Vi har færre registrerte medlemmer enn før, så nå bør vi
legge arbeid i medlemsverving hver enkelt.
Vi kom akkurat over 100 medlemmer ved innmelding av medlemstall til landslaget etter en intensiv
vervekampanje.
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 Unghestkurs 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 blei i 2013 utnevnt til æresmedlem i Landslaget.
Avlsaktiviteter
Bedekninger og fødte føll 2021; se egne vedlegg III og IV.

Dommerutdanning
Lola M. Folcke er under utdanning som dommeraspirant fra vårt lag.
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 to medlemsmøter. Ett i forbindelse med årsmøtet og ett for å diskutere egenskaper hos hesterasen
som vi ønsker at det skal testes for.
Møtevirksomhet og annen kommunikasjon
Det har vært avholdt 4 Skype-styremøter og 1 fysisk møte. Det har i tillegg vært utstrakt kontakt per telefon
og e-post.
Medlemsblad
Vi har ikke gitt ut medlemsbladet Lyngshesten, slik årsmøtet i 2012 bestemte. Opplegget med en egen side i
medlemsbladet Rimfakse har fungert nesten tilfredsstillende, men Rimfakse har kommet ut litt uregelmessig,
stoff har blitt liggende lenge og har blitt uaktuelt. Dette har bidratt til litt laber innsats til tider fra lagets leder.
Rimfakse
Vi har oppdatert vår side. Vi har også en fb-side, som lider litt under slapp aktivitet.
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Hestelista
Styret bestemte i 2011 at oppdatering av Hestelista skal gjøres i perioden mellom vårt årsmøte og Landsmøtet.
Det ser nå ut til at ballen ligger hos NNHS, som sliter med mye sjukemeldinger og lite blir gjort på den nye
nettsida hvor oppdatering av Hestelista skulle plasseres.
Medlemstall
Vi hadde 103 medlemmer ved utgangen av 2013. Det er en reduksjon på 1, men gir oss fortsatt 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 hadde litt færre inntektsbringende aktiviteter og har brukt en del midler på den nye kjøreklubben
i regionen: Hålogalandskuskene, (direkte støtte og støtte til egne medlemmer for deltakelse på kurs). Vi har
også valgt å støtte både brukere av hesten i konkurranser og avlere med midler tildelt etter søknad.
Overskuddet på drifta i 2013 var på 100,-.
Vi har fortsatt noen utfordringer i forhold til å skape gode nok rutiner for kontantsalg under stevner/kafésalg.
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.
Situasjonen for NNHS er svært krevende, senteret er fortsatt temmelig underfinansiert, med det kan se ut til å
løsne noe. Det er tilsatt ny daglig leder fra desember 2012; Kjell Nyberg fra Senja.
Det kan se ut som om NNHS nå går inn i en fase hvor politikerne på nasjonalt nivå må ta stilling til om NNHS
skal finansieres på en slik måte at NNHS kan løse sine oppgaver – eller om senteret må legges ned.
Møter i Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Årsmøtet til Landslaget for 2013 blei avholdt Nordkjosbotn, vi var vertsskap.Vi fikk gode tilbakemeldinger fra
delegater og landslagets styre for gjennomføringa. Alslaget dekka opphold for alle i styret som ønska å delta.
Flere medlemmer kom og overvar deler av møtet/middagen. Kristin Sundstrøm, Annfrid Jacobsen 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.
Undersøkelse for patellahaking
Undersøkelsen blei ferdig analysert og presentert sommeren 2012. Landslaget jobber med en oppfølgingsstudie
i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole.
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.
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 2011 og søkes økt fra 2013. Fylkesmannen har vært med i to prosjekter ved
NNHS etter 2009. Grønt Reiseliv hos fylkesmannen har en dialog med Innovasjon Norge, Troms om
lyngshesten som del av reiselivsstrategien i regionen.
Styremedlemmers deltakelse i andre relaterte organisasjoner/arbeidsgrupper
Rimfakse
Kristin Sundstrøm er redaktør for Rimfakse. Maria Ellingsen er med i redaksjonen.
Norsk Hestesenter
De nasjonale rasene har ingen fast representant i styret. (NNHS har skrevet under på en samarbeidsavtale
høsten 2013 – som foreløpig ikke har resultert i noe som helst enn et par møter.)
Fokus Unghest
Birgit Dorothea Nielsen sitter i arbeidsgruppa som representant for nordlandshest/lyngshest.
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