Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Hovedstyret

Årsmelding 2016

Hovedstyret og utvalg
Hovedstyret har i 2016 bestått av:
Leder: Solveig Wisløff
Nestleder, sekretær: Ingrid Sponheim
Kasserer: Gunn M. Grønås
Styremedlem: Peter Bruvold
Styremedlem: Benedichte Hilt Mangerøy
Varamedlemmer: Kirsti V. Andersen, Inger Gåre og Eivind Røe.
Grunnet sykdom hos leder fungerte Ingrid Sponheim som leder fra september-desember 2016,
og 1.vara Kirsti V. Andersen fungerte som fast styremedlem i samme periode.
Avlsutvalget har i 2016 bestått av:
Leder: Arvid Reiersen
Medlemmer: Inger Sofie Andreassen, Ina Tufteland og Peter Bruvold.
Vara: Eli Cora Myrseth
Landsmøte 2016
Landsmøtet ble avholdt i Sandnessjøen, Helgeland, 2 april.
Hovedstyrets arbeid
Hovedstyret har i 2016 hatt 12 styremøter, og 2 styremøter i januar 2017.
-

-

Det har blitt gitt ut 4 utgaver av Rimfakse, inkludert hingstekatalogen.
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.
Leder (eller vikarierende leder) har representert LNL i bruksprøvegruppa,
Skeidgruppa og fagutvalget.
Benedichte har gått inn som ny representant i ”Prosjekt Kvalitetshest” etter Ingrid.
Prosjektgruppa for ungheststasjonene hadde evaluerings- og planleggingsmøte på
Starum i juli.

-

Solveig og avlsutvalget hadde møte med Siri Furre/NHS under hingsteutstillinga på
NNHS.
Solveig og Benedichte er med i utstillingskomite for hingsteutstillinger i 2017.
Solveig og Benedichte var med på erfaringssamling Skeid i regi av Skeidgruppa på
Starum i januar.
Solveig er med i prosjektgruppa for hoppeprosjektet som planlegges startet opp i 2017.
Gunn og Ingrid er med i prosjektgruppa for nye hjemmesider. Dette er et prosjekt i
samarbeid med NHS, NSNL (tidl NNHS), NFL og fjordhestsenteret.
Solveig har hatt møte med NHS vedr rutiner for testing av sølvgen på årets avlshopper
og føll.

Prosjekt
Fra og med 2016 ble de avlsstimulerende midlene som styret ved NHS i en årrekke har delt
ut, etter søknad, til organisasjonene blitt endret til prosjektmidler. LNL søkte i 2016 på
følgende prosjekt: Hamningstilskudd, transporttilskudd, ungheststasjon, ponnitravprosjekt,
testing av sølvgen, markedsføring og fagseminar. I tillegg ble det søkt om midler til Fokus
Unghest og Skeid sammen med LD og NFL.
Vi fikk innvilget midler til følgende prosjekt:
- Hamning/transporttilskudd – 20 000
- Ungheststasjon – 90 000
- Ponnitravprosjekt – 55 000
-Testing av sølvgen – mottok ikke prosjektmidler, men tiltaket ble støttet over NHS sitt
budsjett.
For 2017 er det søkt om følgende prosjekt:
- Ungheststasjon – 90 000
- Ponnitravprosjekt – 30 000
- Markedsføring – 40 000
- Hamning/transporttilskudd – 40 000
I tillegg er det søkt om prosjektmidler til fellesprosjekt sammen med NFL og LD: Skeid,
Fokus Unghest og oppstart hoppeprosjekt.

Medlemsutvikling
Lag

Antall pr 31.12.2015

Antall pr 31.12.2016

Øst

126

131

Vest

45

57

Helgeland

33

39

Troms

101

68

Hålogaland

32

36

Rogaland/Agder

47

44

Telemark/Vestfold

42

23

Midt-Norge

72

82

Totalt:

498

480

Det har i 2016 vært en svak nedgang i medlemstallet totalt sett. Noen lokallag har økning,
mens andre har nedgang.
Avlsvirksomhet
Det har i 2016 blitt bedekt 176 hopper med 44 hingster, noe som gir et snitt på 4 hopper pr
hingst. Bedekningstallene viser en gledelig økning fra 2015. Statistikk fra NHS viser at den
gode trenden de siste årene med økt omsetning av rasen fortsatt går i positiv retning. Analyser
gjort av NHS viser også at innavlsgraden i rasen er stabil, noe som viser at det blir gjort mye
god jobb av oppdretterne.
5 hingster fikk innvilget transporttilskudd og 10 hamninger mottok hamningstilskudd.
Det har både i sesongen 2015/2016 og 2016/2017 vært rundt 30 unghester i
ungheststasjonene. Tilbudet er ettertrakta og har blitt godt tatt imot av oppdrettere og
unghesteiere.
Avlsplanen var planlagt ferdig revidert i 2017, dette arbeidet er ikke ferdigstilt etter planen.
Utstillinger og aktivitet
Det ble totalt stilt 29 hingster ved hingsteutstillingene på Stav og NNHS. Totalt ble det meldt
over 50% av hingster født 2013! Det er særdeles bra at en så stor andel av årgangen viser seg
på hingsteutstilling. Det ble 18 nye kåra hingster, samt 2 nye premierte hingster. 2 hingster
fikk fornyet/forbedret premiegraden sin.
Totalt ble det stilt 113 hopper, vallaker og unghester i 2016 til offisiell utstilling, en stor
oppgang fra året før.
I 2016 startet LNL samarbeid med DNT om å få flere nordlandshest/lynghester inn i
ponnitravet, og fra DNT sin side ble da rasen ønsket velkommen i deres rekrutteringssatsing
”Til start”. Mange ekvipasjer har gjennom 2016-sesongen deltatt på ”Til start”-samlinger med
positive erfaringer. LNL har gjennom sitt travprosjekt premiert ekvipasjer av rasen som deltok
på ponnilandsleieren, støttet innkjøp av travutstyr til lokallag/ungheststasjoner, støttet
deltagere på ”Til start” og støttet utdanning av en ponnitravinstruktør fra vårt miljø. DNT er

svært positive til rasen i ponnitrav, og dette er både en aktivitet som rasen egner seg godt til
og et stort potensielt marked for rasen.
Tall fra Horsepro viser at også i 2016 at det er et stort antall hester av rasen som starter
konkurranser i regi av NRYF med gode resultat.

NSNL (tidl. NNHS)
Nord-norsk hestesenter har byttet navn i 2016 til Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest,
og har fått på plass ny daglig leder. Vinteren/våren 2017 arbeides det med samarbeidsavtale
mellom NSNL og LNL som fastsetter arbeidsfordeling og sekretariat for organisasjonen.

