Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Hovedstyret

Årsmelding 2017

Hovedstyret og utvalg
Hovedstyret har i 2017 bestått av:
Leder: Solveig Wisløff
Nestleder: Ingrid Sponheim
Kasserer: Gunn M. Grønås
Styremedlem: Kirsti V. Andersen
Styremedlem: Benedichte Hilt Mangerøy
Varamedlemmer: Inger Gåre, Solveig B. Steinnes og Eirin Nordheim.
Avlsutvalget har i 2017 bestått av:
Leder: Ingrid Sponheim
Medlemmer: Hege Hasvold, Inger Sofie Andreassen og Per Arne Nilsen
Varamedlem: Therese Hokland Andreassen
Varamedlem har fungert som fast medlem i utvalget halve perioden grunnet sykdom hos et av
medlemmene.
Landsmøte 2017
Landsmøtet ble avholdt 4. Mars i Tromsø.
Hovedstyrets arbeid
Hovedstyret har hatt 13 styremøter i 2017 og 1 styremøte i januar 2018. Samtlige styremøter
har blitt gjennomført over Skype. Det er en billig måte å holde møter på, men ikke alltid helt
optimalt.
-

-

Det har blitt utgitt 3 utgaver av Rimfakse, inkludert hingstekatalog.
Leder og nestleder har deltatt på jevnlige ledermøter med leder og nestleder i NFL og
LD. Dette forumet har ikke vedtaksmyndighet, men blir brukt til å diskutere og
informere rundt felles prosjekter og saker av felles interesse. Det er ledermøte ca. 1
gang i måneden.
Styrets medlemmer har representert organisasjonen i:
- Fagutvalget for de nasjonale hesterasene
- Arbeidsgruppa for nye bruksprøver

-

- Arbeidsgruppa for Skeid
- Arbeidsgruppa for ”Prosjekt kvalitetshest”
- Prosjektgruppa for ungheststasjonene (evalueringsmøte for hele prosjektgruppa i
Tromsø i juli).
- Prosjektgruppe for nye hjemmesider for NSNL, LNL og NHS.
Avlsutvalget har hatt 8 møter. Leder holdt innlegg under oppdretterseminar på NSNL i
januar 2018.

Planer og oppgaver for hovedstyret 2017
(status og oppsummering)
Organisasjon:
- Felles medlemsregister er etablert på NSNL og kontingenten er innkrevd sentralt for de
fleste lokallag for 2018.
- Det har ikke vært igangsatt noen ekstraordinære tiltak for å verve medlemmer i 2017, men
styret har hatt større fokus på at det kun skal være betalende medlemmer som får benytte seg
av rettigheter og goder innad i organisasjonen.
- Styret har deltatt i ledermøter og fagutvalg sammen med de andre norske rasene.
- Det ble sommeren 2017 underskrevet samarbeidsavtale mellom LNL og NSNL, og det har
vært god kontakt mellom partene om utvikling og samarbeid. Daglig leder ved NSNL deltar
på styremøter i LNL.
- Det er enda ikke opprettet lesertilganger for organisasjonen i sportssystemer, men på
forespørsel har hovedstyre og avlsutvalg mottatt alle de rapporter og data som det har vært
behov for.
- Ny hjemmeside og nettbutikkløsning har blitt utviklet og pr februar 2018 er den under
ferdigstillelse.
- Samarbeidsavtale med NSNL er underskrevet.
- Landsmøte i 2018 blir arrangert på Starum med den intensjonen at det blir rimeligere. Det
planlegges landsmøte i 2019 i nærhet til NSNL.
- Medlemsblad ble redusert til 3 grunnet stram økonomi.
- Pågående og nye prosjekter har blitt gjennomført og fulgt opp, både egne og i samarbeid
med NFL og LD.
Avl:
- Avlsutvalget har gjennom 2017 arbeidet fram en revidert avlsplan, som ble vedtatt av
hovedstyret i slutten av januar 2018.
- Det er søkt midler til avlsfremmende tiltak hos NHS.
- Det er ytt støtte til transport av avlshingster, hamninger og premier på utstilling.
- Nye bruksprøveskjemaer, som skal bidra til mer data innsamlet, er klar til bruk
utstillingssesongen 2018.
- Det planlegges et prosjekt i 2018 for å teste hopper som skal bedekkes for status sølvgen.
- To av styrets medlemmer er med i komiteen for å planlegge hingstekåringene.
- Det er dessverre ikke økonomi i organisasjonen til å aktivt delta på aktuelle
fagseminar/prosjekter, men det planlegges prosjekter i forbindelse med arbeidet i fagutvalget
og flere av styrets medlemmer deltok på oppdretterseminar på NSNL i januar 2018 for egen

regning.
- Det var dessverre ikke økonomi i organisasjonen til å være en del av høstmøtet som ble
arrangert av NFL og LD høsten 2017. Vi hadde god kontakt med de to organisasjonene
gjennom året og så til slutt at det ikke lot seg gjøre å være medarrangør.
- LNL støttet en søknad fra NMBU til Svensk-Norsk hesteforskning i 2017, denne ble
dessverre ikke innfridd. Gjennom deltagelse i fagutvalget får organisasjonen god mulighet til
å diskutere og innvirke på hvilke områder det skal satses på innenfor forskning på avl, helse
og bruk. LNL har bidratt med materiale til et internasjonalt forskningsprosjekt på
utrydningstrua husdyrraser der rasen har fått mye positiv oppmerksomhet for godt, målbevisst
avlsarbeid.
- Ungheststasjonen er nå permanent etablert på NSNL.
- LNL har deltatt i fellesprosjektet ”hoppeprosjektet”, det kom litt seint i gang til årets
avlssesong, men det er høstet nyttige erfaringer til videreføring i 2018.
Aktivitet:
- LNL har tildelt Nordlandshest/lyngshest i Midt-Norge NM for 2018.
- Det har blitt avholdt oppvisninger på flere større arrangement i 2017. Styret har dessverre
ikke kommet videre med å lage mer profesjonelle oppvisningsgrupper.
- Grunnet store forskjeller i prestasjoner hos de deltagende hestene har det vært vanskelig å få
til egne raseløp på ponnilandsleieren. Samarbeidet med DNT gjennom ”til start”-prosjektet
har blitt videreført i 2017 og flere hester av rasen har vært innom opplegget.
- Det har blitt satt ned en gruppe som skal jobbe med NRYF med mål om å få tilpasset
regelverk for rasespesifikke mesterskap.
- Ny utgave av brosjyrene ble lansert tidlig høsten 2017 i samarbeid med NSNL. Denne skal
fortsatt brukes på stands og arrangementer. Det har ellers blitt jobbet gjennom året med nye
hjemmesider for både organisasjonen og senteret for å markedsføre rasen bedre.
- Det har, i den grad det har vært økonomisk mulighet for det, vært støttet opp om flere
aktiviteter med mål om å fremme rasen på mange arenaer.
- Fokus Unghest er videreført i 2017, og status er fulgt opp gjennom ledermøtene. Dessverre
har målet om å få revidert innholdet i prosjektet ikke startet opp som planlagt i 2017.
- Det ble foretatt loddtrekning på landsmøtet 2017, i et lotteri med noe lavere inntekter enn
forventet. Det ble startet opp et nytt lotteri sommeren 2017 som skal trekkes på landsmøte i
2018.
Prosjekt
Vi søkte NHS om prosjektmidler til avlsfremmende tiltak både til egne prosjekt og til felles
prosjekter sammen med NFL og LD.
Vi fikk innvilget midler til følgende egne prosjekter:
- Hamningstilskudd/transporttilskudd: kr 30 000,- Ponnitravprosjekt: kr 10 000,- Ungheststasjon: kr 30 000,Fellesprosjekter:
- Hoppelinjeprosjektet: kr 40 000,- (vår andel av potten på kr 120 000,-)

- Fokus Unghest
- Skeid
Det har også blitt søkt og tildelt kr 100 000 ,- til forprosjektet til ”Prosjekt Kvalitetshest”
sammen med NFL og LD. Forprosjektet styres av en arbeidsgruppe og driftes av Norsk
Fjordhestsenter. Målet er å få på plass et hovedprosjekt fra høsten 2018 på de tre nasjonale
sentrene.
LNL har deltatt i et prosjekt med NSNL og NHS om oppretting av nye hjemmesider.
Medlemsutvikling
Det har vært en gledelig stor økning i antall medlemmer i 2017, der økningen er fordelt på
samtlige lokallag.
Lag

Antall pr 31.12.2016

Antall pr 31.12.2017

Øst

131

148

Vest

57

59

Helgeland

39

41

Troms

68

105

Hålogaland

36

53

Rogaland/Agder

44

46

Telemark/Vestfold

23

25

Midt-Norge

82

101

Totalt:

480

578

Avlsvirksomhet
Det har i 2017 blitt bedekt 139 hopper med totalt 51 hingster. Det er en nedgang fra 2016,
men relativt likt som i 2015.
Beregninger fra NHS viser at vi fremdeles har en stabil og svakt økende innavlsgrad i
populasjonen, samt en økende effektiv populasjonsstørrelse. Det viser at det blir gjort et godt
avlsarbeid av oppdretterne våre. Fruktbarhetsdataene viser at vi har en stabil gjennomsnittlig
fruktbarhetsprosent over tid, som ligger over hva man kan forvente i en rase der det nesten
utelukkende blir brukt naturlig bedekning.
5 hingster har fått transporttilskudd og 8 hingster har fått hamningstilskudd.
Unghestasjonen ble permanent etablert på NSNL sommeren 2017. Det er 11 hingster der
sesongen 2017/2018.

Avlspanen er ferdig revidert i 2017 og vedtatt av hovedstyret januar 2018.

Utstillinger og aktivitet
Det ble i 2017 avholdt kåringer på tre lokasjoner; Starum, Olsborg og Vaadan. Totalt ble det
stilt 29 hingster, derav 7 stk som ble premiert etter å ha avlagt utvidet brukstest. 18 hingster
fikk kåringsgrad for første gang.
Totalt ble det stilt 127 hopper, vallaker, unghester og føll til offisiell utstilling, fordelt på 53
hopper/vallaker og 74 unghester/føll. En god oppgang fra 2016. Ekstra gledelig var det at hele
fire hopper mottok 1. Premie.
Det har ellers blitt meldt om jevn god deltagelse på stevner og ponnitravløp.

