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Søknad om tilskudd for 2016 ved NNHS
Viser til LMD's tildelingsbrev
tildelingsbrev

for 2015 —ref 14/1815 hvor NNHS ble tildelt kr 1.533.500,-. Samt i

av 08.07.2015 med ref 14/1815, —Midlene skulle primært nyttes til genbevaring og

kompetansesenter.
Tilskuddet for 2015 ble da kr 2 283 000 samlet.
Søknad om tilskudd for 2016
NNHS søker med bakgrunn i ordinær bevilling, samt etter tilleggsbevilling
2 300 000 for driftsåret

tilskudd med til sammen kr

2016.

Orientering:
NNHS skal sammen med Landslaget utvikle videre og oppfylle disse nedenfor nevnte, og lignende
kriterier.

NNHS er litt på etterskudd

i dette strategisk arbeidet siden det sent på året har mottatt

oppsigelser både fra Daglig leder og en ansatt. Imidlertid
tett og konstruktivt

arbeider styret godt, og det er etablert et

samarbeid med NHS og NFJS. Innholdet i denne søknaden er derfor mer å

betrakte som er retning på hvordan driften vil gå etter kapitel 1139, post 71, og ikke minst etter at
styret ved NNHS har arbeidet sammen med sine eiere og samarbeidspartnere
plattform

frem en endelig

for 2016.

Tilskuddet skal benyttes til oppfylling av departements

tildelingskriterier

under kapitel 1139, post 71

på følgende måte:
Del 1.
Bruk av nordlandshest/lyngshesten
•

Å aktivt bruke lyngshesten i den daglige driften av rideskolen og utdanningen

til lærlinger.

Bidra til å vise frem og skape/beholde

godt omdømme til rasen.

Utdanne 1-2 unghester i en to-årsperiode.
Ha godt skolerte hester til bruk i kurs og oppdrag.

Kompetansesenter
Ha tilknyttet

fagpersoner som kan bistå i undervisning i korte og lengre kurs innen forskjellige

fagfelt knyttet til hest.
Arrangere kurs for hestefolk innen landsdelen og rasespesifike kurs for hele landet
Tilby rasedommer

samlinger i samarbeid med Norsk Hestesenter.

Avl
Bedekke egne hoppe(r)
Delta aktivt i prosjekt om langtidslagring
tilligger raseorganisasjonen.
samarbeidsprosjekt

av hingstesæd hvor utvalg av aktuelle hingster

Veterinærklinikken

lokalt kan tappe hingster for nedfrysning i

med NGS og NHS. NNHS oppstaller hingsten(e).

FokusUnghest
Være sekretariat for Fokus Unghest.
Aktivt oppfordre

og hjelpe til med å få arrangert flere kurs fordelt over hele landet.

Koordinere samarbeid mellom de forskjellige organisasjonene.
Arrangere minst 4 kurs innen dette ved senteret.

Ungheststasjon
Være aktiv deltager i prosjekt unghest. Ved å selv ha unghester, eller bidra med støtte og
kompetanse til deltakere i landsdelen.

Utstillinger
Samarbeide med lokale arrangører, landslaget og NHS om utstillinger.

Del 2. Kompetanse/kommersielldel
I tillegg vil senteret øke sin satsning på kompetansegivende

del der vi legge tilgrunn en betydelig

økning av kurs og annet som angår vår rase i 2016. Se vedlagte plan for kommersiell

del!

Visjoner og overordnede mål for den kommersielledriften ved NNHS
Rideskolen ved Nord Norsk Hestesenter skal være et mønsterbruk

hvor andre rideskoler kan

høste erfaring og få råd.
Senteret skal være et «utstillingsvindu»

for nordlandshest/lyngshest.

Rasen skal

markedsføres som en god og allsidig hest, med godt lynne, god helse og som er nøysom og
økonomisk i drift.
Medvirke til økt avl og etterspørsel

etter nordlandshest/lyngshest

Medvirke til at hesten brukes mer i næring
Utstille hesten via lokalt museum i kulturhistorisk
Erfaring/forskning

fra unghestprosjekt

sammenheng

lagres og gjøres tilgjengelig.

if

Vi ser også at det er et stort potensiale for norsk hest i rideskolene rundt i landet. Spesielt vår
allsidige nordlands-/lyngshest

er så langt lite kjent i disse miljøene, spesielt sørpå. Her tenker vi å

utvikle et kursopplegg for rideskoleinstruktører
formålet.

og være en formidler

Det er ofte slik at den første hesten barn stiller bekjentskap med er den rasen man ønsker

å benytte senere i livet.

Vedlegg:
Strategisk styringsdokument/Kommersiell
Ettersendes: Strategisk styringsdokument/
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Kap 1139 post 71

