Planer og oppgaver for 2016
(status og oppsummering)
Organisasjon:
- Det jobbes med å etablere felles medlemsregister med innkreving av medlemskontingent i
samarbeid med NSNL.
- LNL deltar aktivt i fagutvalg med LD, NFL og fagmiljøene. Samt ledermøter.
- LNL har jevnlig kontakt med NSNL (tidl NNHS). Samarbeidsavtale er under arbeid.
- Innavlssituasjonen blir overvåket av NHS, som igjen har nært samarbeid med andre
fagmiljø.
- LNL har enda ikke mottatt lesertilgang til sportssystemet, men dette er innbakt i
samarbeidsavtale med NHS og ventes klart i løpet av 2017.
- LNL deltar i samarbeidsprosjekt om nye hjemmesider.
Avl:
- Avlsplan er ikke ferdig til revidering i 2017.
- LNL har søkt og mottatt prosjektmidler fra NHS i 2016.
- LNL har gitt støtte til ulike avlsretta tiltak og utstillingspremier.
- LNL har deltatt aktivt i arbeidsgruppe for videreutvikling av bruksprøvene.
- I 2016 ble alle rødbaserte hingster testa for sølv på hingstekåringene, vinteren 2016/2017
jobbes det aktivt med rutiner for testing av føll/aktive avlshopper for sesongen 2017.
- LNL deltar i komite for hingstekåringer 2017, som skal foregå på 3 lokasjoner.
- LNL er aktiv i flere avlsretta prosjekt i samarbeid med NFL, LD og fagmiljøene.
- Felles medlemsmøte for NFL, LD og LNL utgikk i 2016 pga prioritering av avlsmidler til
andre prosjekt.
- Gjennom samarbeidet med NHS er rasen vinteren 2016/2017 innlemmet i flere studier, samt
et internasjonalt forskningsprosjekt for utrydningstrua husdyrraser.
Aktivitet:
- Det ble ikke avholdt NM for rasen i 2016.
- Det ble ikke opprettet et aktivitetsutvalg for landslaget i 2016.
- LNL har bidratt økonomisk til flere oppvisninger, bl.a. Stav, KOHS og Store Hestedag i DK.
- LNL har bidratt til økt interesse og deltagelse i ponnitrav gjennom samarbeid med DNT om
”Til start”, samt tilskuddsordninger.
- LNL har hatt dialog med NRYF om arrangering av rasespesifikke mesterskap.
- Markedsføring: det er søkt prosjektmidler til dette i 2017.
- LNL har deltatt aktivt i arbeidsgruppa for Skeid som har utviklet felles reglement og
dømmeskjema for Skeid, og arrangert erfaringssamling for arrangører.
- Fokus Unghest har fått nytt sekretariat i 2016, og arbeidet revidering av moduler er satt i
gang vinteren 2016/2017.
- Ungheststasjonene er videreført i 2016/2017. I samarbeid med NHS jobbes det med å
utvikle rutiner for registrering av egenskaper, som skal brukes i stasjonene.
- LNL har arrangert lotteri for å øke inntektene. Trekning skjer på landsmøtet 2017.

