Årsmelding for 2016
Styrets sammensetning:
Leder: Inger Gåre
Nestleder: Inger- Sofie Andreassen
Sekretær: Marianne Pedersen
Aktivitetsansvarlig: Sigrid Halvorsen
Avlsansvarlig: Anna Uhlving
Vara: Ine Kristine Risto- Slåttnes
Vara: Solfrid Ramberg
Da ingen av styremedlemmene ønsket å ha ansvar for regnskapet, var Gunn Grønnås så grei,
at hun tok på seg ansvaret for regnskapet. Styret i alslaget takker Gunn for en super innsats
med regnskapet.
Innledning:
Da det i 2016 var 70 år siden Alslaget ble stiftet, har dette vært et merkeår for alslaget.
Jubileet ble behørig markert med jubileumsutstilling på Tromsø Rideskole 26 til 28 august. Et
annet høydepunkt i 2016 var at alle treårshingstene som ble kåret fikk hopper til bedekking.
Dette ser vi i styret på som meget positivt, med tanke på å få utnyttet den tilgjengelige
genpolen for rasen vår. I 2016 har også Geirmund Vik mottat kongens fortjenestemedalje for
hans bevaringsarbeide med Lyngshesten. Styre i Alslaget gratulerer Geirmund med
utmerkelsen. I 2016 ble det også født et lyngshestføll ved hjelp av keisersnitt. Ved hjelp av
dyktige veterinærer og mange som jobbet dugnad, klarte man å berge føllet, som bærer det
velklingende navnet Katjas Mirakel. Styret i Alslaget ønsker lille Mirakel lykke til videre i
livet.

Aktivitet
Vi startet aktiviteten i laget med årsmøte og seminar på Vollan Gjestestue 20 februar. Vi
hadde relativt godt oppmøte, og flere intressante foredrag. På årsmøte fikk Inger – Sofie
Andreassen en oppdretterpris frå Alslaget og NNHS.
Vi hadde et medlemsmøte på Tromsø Rideskole 31 mai, for å planlegge jubileumsutstilling,
og medlemmene våre kunne få gjøre seg kjent på rideskolen.
I 2016 har rasen vår hatt god deltagelse innenfor dressur. Vi har hatt et rent lyngshestlag i
NNM- senior. Vi har også mange juniorer som starter med rasen vår. Andrine Horvli og
Eliasnes Sofus har hatt flere fine runder i MC dressur. Vi opplever at etterspørslen etter godt
utdannede hester innenfor rasen er stor. Styret i Alslaget ønsker å gratulere alle våre dyktige
ryttere som presenterer hesterasen vår på en flott måte.
Hingstekåringen gikk av stablelen på Nasjonalt senter for Nordlanshest/ Lyngshest 30 april.
Det var mange fine hingster som ble kåret, og styret i Alslaget gratulerer både hingster og
eiere med godt resultat.
Jubileumsutstillinga for alslaget ble holdt på Tromsø rideskole 26. til 28. august. Utstillinga
startet fredagskveld med to flotte foredrag. Veterinær Guri Harr holdt foredrag om hestens
eksteriør og bruk. Hovslager Kjartan Aglen holdt foredrag om hestens beinstilling, beskjæring

og bruk. Styret i alslaget takker foredragsholderne for to flotte foredrag. Lørdag var det
lyngshestkonkurranser i sprang og dressur, arrangert av Balsfjord og Malangen
hestesportklubb. Styret i alslaget vil takke BMHK for et godt samarbeide med stevne, og
vinnere og deltagere i klassene med gode resultater.
Senere på dagen var det unghestutstilling, og mange flotte unghester deltok. Det ble også tid
til oppvisning, Anna og Frost hadde ei flott kjøreoppvisning. Peter og Næsti hadde en super
gjeteroppvisning, og det at vi hadde sauer med til rideskolen, så ut til å være dagens snakkis
på rideskolen . Til slutt hadde Ann- Kristin og Leander en vakker dressuroppvisning.
Lørdagen ble avsluttet med jubileumsmiddag, og teateroppvisning om Lyngshesten av Sadio
Nor teater. Søndag var det hopper, føll og vallaker som skulle i ilden. Det ble vist mange
flotte hester, av god kvalitet. Det ble arrangert runderidning, og Sadio Nor Teater viste
forestillingen om Lyngshesten i ridehuset. Styret i alslaget gratulerer alle som deltok på
utstillinga med de flotte hestene sine, og takker Sadio Nor Teater og våre sponsorer for godt
samarbeid. Følgende bedrifter sponset arrangementet:








Brødrene Karlsen, Balsfjord
A.Pedersen og Sønn, Balsfjord
Norsk Protein, Balsfjord
R.Edvardsen Transport, Balsfjord
Tromsø Lyngshestsenter, Tromsø
Lerøy Aurora, Skjervøy
Bunker Oil, Tromsø

Avl
I 2016 ble det født 18 føll, og vi hadde 30 bedekninger. Styret i alslaget gratulerer
oppdretterne med fine føll, og ønsker lykke til med oppdrettet i 2017.
Nasjonalt senter for Nordlandshest/ Lyngshest
Alslaget og NSNL har et godt samarbeid. Sentret er i positiv utvikling, i 2017 har Alslaget og
NSNL planlagt fleire Fokus Unghestkurs sammen.

