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Vi er slitne og lykkelige i Troms i høst ! Utstillinga blei så vellykka 
som vi bare hadde drømt om i våre villeste fantasier !! 
 
Vi fikk se fantastisk mye flotte lyngshester både i bruk og eksteriørt. 
Resultatene var svært bra for svært mange og showet var flott !  
 
Hør bare på dette: 5 hopper stilt i kvalitet i klasse 4, 3 hopper stilt i kvalitet i klasse 5 
og hele 8 i klasse 6. Trollvik Fia fikk fornya sin 1. premie ! Stella 327 fikk fornya sin 2. 
premie og fikk 1. avkomspremie ! Hirvi fikk 3. premie som individ og 2. 
avkomspremie. Hirvi sine døtre, som møtte på utstillinga, fikk følgende resultater: 
Hirvilla: 2. pr., 3 i kvalitet, Hilja 2. premie 1. i kvalitet, Hilla; 2. premie og stilt i kvalitet i 
klasse 7 ! og Heldi blei beste føll i den meget gode føllklassen på lørdag !  
17 flotte vallaker blei vist og dommerne var svært begeistra for det de fikk se.  
 
Litt av noen resultater ! Gratulerer alle sammen !! Gratulerer også til alle andre som 
viste fram sine flotte hester denne helga ! Alle resultater blei lagt inn i løpet av få 
dager på Landslaget sin side. Takk til Ingunn og  Gudrun for de meget godt 
oppdaterte sidene til Landslaget ! 
 
Showet vårt blei helt utrulig bra, det var mange våte øyekroker under innslagene. Vi 
fikk se en lyngshestkvadrilje med 16 hester fra Nordreisa rideklubb. Jentene hadde 
bare hatt én felles-øving før generalprøven som var i mørket, natt til lørdag, og 
kvadriljen gikk helt strålende med fletting i galopp som en av de siste formasjonene ! 
Det var bare vakkert ! Vi fikk se en voltige som man ellers bare ser på sirkus ! To-
spannet med hingstene Oksnes Røder og Icora Frost var et fartsfullt og imponerende 
innslag, dressurkjøring – og ridning var meget elegant og vakkert utført ! Yme blei 
behørig vist fram som den allsidige hesten han er; med vedlass (bratt og tungt – det 
var dårlig føre på grusen), som kløvhest, i høydehoppingskonkurranse, i kvadriljen og 
ikke minst viste han fram travet sitt ! Showets eldste; Lukas på 26 år hoppet nydelig 
med Lene som fylte 8 år under utstillinga ! Vi fikk også se lyngshesten som 
sauegjeter – makan til presis gjeting har jeg aldri sett og for en hest, hund og rytter ! 
Tilsammen ga disse flotte hestene/rytterne og kuskene oss en uforglemmelig time 
med lyngshesten og dens allsidighet i fokus ! 
 
Alle våre tre æresmedlemmer; Liesen Giæver Bjørklid, Leif A. Larsen og Bernt Løvlid 
var tilstede i løpet av helga og gledet seg over det de så og opplevde. Fylkesjordsjef, 
Lyngenordfører, leder i Landslaget, presse, publikum og dommere hadde mange 
gode opplevelser ! Til og med været var overstrålende (men så hadde vi spart i hele 
sommer også da !). 
 
Mange har jobba vanvittig mye i løpet av foregående år og intenst  denne helga ! 
Tusen, tusen takk alle sammen ! Vi har også vært heldige og fått støtte både fra 
forvaltningen og fra private sponsorer slik at Jubileumsutstillinga kunne bli så flott 
som den blei ! Vi har også brukt det foregående året til å forberede oss gjennom 
Utstillingsprosjektet vårt hvor vi har gitt opplæring og motivasjon for å vise lyngshest 
på utstilling ! 
 
I etterkant av Jubileumsutstillinga er det mange som har ”oppdaga” lyngshesten. Det 
er større pågang enn noen gang av folk som vil kjøpe lyngshest, vi får flere 
medlemmer og får innspill fra hestefolk fra ”andre raser” som er veldig imponert over 
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hesten vår !  Fylkesmannen og Innovasjon Norge har også sett at lyngshesten kan 
være noe å satse på regionalt. Kort sagt: lyngshesten er viktig for regionen vår og 
lyngshesteiere får litt ekstra i form av aktiviteter og fellesskap og en bevissthet om at 
det er en levende kulturarv vi forvalter. 
 
 
Nå skal vi glede oss over Jubileumsmarkeringa, ta den med oss som en styrke på 
veien videre og rette blikket framover, sammen med vår gode lyngshest ! 
 
 
Birgit Dorothea Nielsen 
 
 
Sagt og skrevet etter Jubileumsutstillinga: 
 
Nordlys (Landsdelsavisa): ”Hestefest under Pollfjellet”, ”For Troms kan lyngshesten 
få samme betydning som islandshesten har for Island.” 
 
Framtid i Nord (Lokalavis i Nord-Troms): ”Lys framtid for verdens mest allsidige hest”, 
”Folk begynner å bli bevisst kulturverdien og er skikkelig stolt av hesten som jo er 
veldig anvendelig.” 
 
Utdrag fra innlegg på Rimfakse forum: 
 

Kristin Sundstrøm: 
”Jeg har nesten ikke ord - dette var helt fantastisk!  
Et utrolig flott område i vakre Lyngen, alle fra Lyngen som iherdig hadde stått på for å 
gjøre dette til en hestefest uten sidestykke, og alle andre involverte fra Alslaget og 
andre, utstillerne - ja, i det hele tatt - DETTE var historisk! 
 
Det er noen år siden nå, men jeg har også jobbet under utstilling i Stav, Biri, 
Drammen og Starum, og selvsagt NNHS, men DETTE var helt utrolig. Ikke at de 
andre var noe "dårlige", men utstillinga i Lyngen er så langt uten sidestykke etter min 
mening.  
 
Oppvisninga ...den ga meg rett og slett tårer i aua! Kvadriljen, hingstetospannet, 
dressuren, voltigen, gjetinga, vedlasskjøringa, sprang, trav - ALT var så flott og viste 
virkelig lyngshesten på sitt ypperste. 
Festmiddagen med masse god mat (og DE kakene!!) nydelige pyntede bord, og gode 
ord fra mange om lyngshesten. 
Alle de som kom og sa: "jeg kan hjelpe til hvis det er noe! Bare si fra!"  
 
Og så de utstilte hestene: for en kvalitet over hestene!!! Helt vilt! 
Gratulerer alle sammen! ” 
 
 
Målfrid Garvik: 
” Det var fantastisk å være i Lyngen i helga! 
Et kruttsterkt opplevelse av samarbeid og dugnadsånd i Lyngen, rideskolene i 
Nordreisa og Nordkjosbotn, gjengen på NNHS, næringsliv, Troms Fylke, Roger 
Haeselich og alle enkelte ildsjeler for rasen. 
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Største av alt er kanskje å få oppleve hvor utrolig mange ungdommer som aktivt 
deltok. Se nøye gjennom fotoene fra utstillinga og under oppvisninga. Se virkelig 
hvordan mange unge gjør en strålende jobb. På festmiddagen deltok 140 stykk, 
kanskje halvdelen barn og ungdommer. Prisen på kr.100 til barn under 16 år er et 
handslag og en genistrek.  
 
 Er det noen sak fremover når dere i nord klarer få frem slike mengder med dyktige 
kommende lyngshestefolk. På NNHS er de igang med trening til kommende NM for 
NL. Det låg strategisk nok på sekretariatet invitasjon til tre treningssamlinger i høst.... 
 
Ungene våre har fått en stor NL-inspirasjons innsprøytning. Nå skal NL-ene våre 
trenes. De er igang i dag.... 
 
Geirmund Vik hadde ei utfordring. Det bør være NL som er den opplagte 
rideskolehesten i hele Nord Norge.  
Kanskje er den for lite ambisiøs. Den bør være det i hele landet! ” 
 


