Aktivitetsplan 2014 Alslaget for lyngshest i Troms
Vedtatt på årsmøte 22.02.2014
Aktiviteter
Hingsteutstilling 03.- 04. mai 2014. Bidrag til oppvisning. Kafé, salg av profileringsartikler,
medlemsverving.
Lyngshestdaga og hoppeutstilling: 12. – 14. september 2014 med. NNHS arrangerer
fagseminar om opprinnelse, bruk og framtid for lyngshesten i forkant av helga. (forutsatt
finansiering).
Lyngshestcup sprang og dressur. Premieres på Lyngshestdagan.
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.
Medlemsverving er fortsatt viktig for oss. Vi ønsker å bli mer aktive; ta med medlemsblader,
giro og en ny brosjyre (se over) på arrangement hvor det kan være potensielle medlemmer.
Invitere oss til årsmøter for Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og andre relevante
organisasjoner for å orientere om hesterasen og utfordringene vi står overfor.
Fjelltur til høsten med kurs (kløving og tjoring) i forkant. Peter Bruvold (nesten) ansvarlig.
Rimfakse hjemmeside og blad prioriteres som kontaktkanal med våre medlemmer. Vi ønsker
fortsatt e-postadresser, 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, srteward osv.)
Avlsaktiviteter
 Formidle oversikt over fødte føll og bedekninger i 2014
 Anbefale og gi råd om bedekninger 2014
 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.

