
Planer og oppgaver for Landslaget for nordlandshest / lyngshest 2017 

Organisasjon 

❖ Felles medlemsregister med innkreving av medlemskontingent 

❖ Bidra til å øke medlemsmassen 

❖ Deltakelse i samarbeidsutvalg med de andre norske rasene i saker av felles karakter 

❖ Være en aktiv part i videreutvikling av NNHS i samarbeid med deres ledelse 

❖ I samarbeid med NHS overvåke innavlssituasjonen i rasen, og ev. sette inn nødvendige tiltak 

❖ I samarbeid med NHS utrede muligheten for en eller flere lesetilganger direkte til 

Sportssystemet. 

❖ Oppgradere hjemmesiden, nettbutikk m.v. 

❖ Utarbeide ny samarbeidsavtale med NSNL 

❖ Finne rimeligere måte å arrangere landsmøtene 

❖ Vurdere reduksjon av antall medlemsblad til 3 

❖ Oppfølging og gjennomføring av prosjekt 

 

Avl 
❖ Avlsplan: jobbe langsiktig med endringer og tilpassinger gjennom avlsutvalget og med god 

involvering av hele organisasjonen  

❖ Søke tilskudd til avlsfremmende tiltak/aktivitet fra NHS og andre aktuelle aktører 

❖ Stimulere til økte bedekningstall og aktivitet ved å yte ulike støtteordninger og premier til 

utstilling 

❖ Arbeide videre med bruksprøver med målsetting om mer data, ikke nye prøver 

❖ Forberede rutiner for testing av sølvgen i forbindelse med føllregistrering 

❖ Være aktiv part i planlegging og gjennomføring av hingstekåringene 

❖ Aktivt bidra til kompetansebygging innen avl ved deltagelse på aktuelle fagseminar/prosjekter 

❖ Samarbeid om medlemsmøte med avlsfaglige tema 

❖ Være pådriver for igangsetting av prosjekter og forsking på aktuelle tema for rasen innen avl, 

helse og bruk 

❖ Få unghestprosjektet inn i faste rammer 

❖ Utrede og samarbeide med NSNL om prosjekt brukshest 

❖ Bidra aktivt i hoppeprosjektet og involvere NSNL 

 

Aktivitet 

❖ Bidra til NM-arrangement for rasene 

❖ Bidra til mer profesjonelle oppvisninger på store arrangement, både alene og i samarbeid med 

andre 

❖ Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav bl.a. med eget raseløp under ponnilandsleiren. 

Samarbeide med DNT. bl.a gjennom ”Til Start- prosjektet 

❖ Ha en god dialog med NRYF om arrangering og tilpasning av regler for  rasespesifikke mesterskap 

som NM 

❖ Videreføre arbeidet med markedsføring 

❖ Støtte opp om allsidige aktiviteter som fremmer rasen på mange arenaer 

❖ Videreføre og revidere Fokus Unghest 

❖ Arrangere lotteri og andre inntektsbringende aktiviteter for å øke inntekten 

 



 

 


