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1. Organisasjon 

1.1 Medlemmene 

Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 202. Dette er en oppgang fra i fjor, men langt fra der vi bør 
være! Ridehesten som medlemsblad og økt aktivitet på avl av varmblods ridehest i Norge bør gi grunnlag for 
flere medlemmer! Medlemskapet gjelder imidlertid et år fra innbetalingsdagen.  

1.2 Styret 

Leder: Alf Kjetil Andresen 
Nestleder: Cathrine F. Andersen, vara Bjørn Ås 
Styremedlemmer: Gustav Thorsø Mohr, vara Ole Jørgen Jørgentvedt,  

Øyvind Kirsebom, vara Morten Ringsrud,  
Robert Ruud, vara Mette Hansson 

1.3 Avlsutvalg 

Leder: Guri Haarr 
Prof. Odd Vangen, Cecilie Kilde, Jørn Kongelstad og Magne Lilleeng. 
Suplanter ’04: Ole Jørgen Jørgentvedt og Cathrine F. Andersen 

Vet. utv.: Mette Hansson, Kristin Brekken, Ulrich Ohm og Ole Jørgen Jørgentvedt. 

1.4 Sekretær 

Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også blitt tillagt ansvaret for NVs hjemmeside i ’04.  

1.5 Regioner 

NVs organisasjon er bygd på 7 regioner. Aktiviteten i 2004 har variert mellom regionene. Det er på det 
lokale plan vår virksomhet må vokse. Styret mener NVs lokallag må være et godt tilbud for den økende 
hesteinteressen, ikke minst på ridehest! 

1.6 NHS 

På lik linje med andre hesteavlsorganisasjoner i Norge, er NV en av stifterne i NHS, hvor avlsrådet ved NHS 
behandler og innstiller i avlsrelaterte spørsmål. Avlsrådets rolle er blant annet behandling av avlsplaner for 
styret ved NHS, samt å innstille kåringsnemnder. Alt dette etter innstillinger fra raseorganisasjonene. 

Årlig blir det avholdt et fellesmøte mellom avlsorganisasjonene og avlsrådet ved NHS, samt 2 
representantskapsmøter (vår og høst) i NHS hvor alle medlemsorganisasjoner er representert. NV har én 
plass i representantskapet i NHS. Leder er valgt av NV som vår utsending. 
Årets fellesmøte ble avholdt i Sikkilsdalen, hvor hesteforskning – tilskuddsordningen for avlsfremmende 
midler – dommerutdanning – utstillingssystemet – hestedatabasen (Balder) var tema.  
Avlsorganisasjonene fikk anledning til å presentere seg. For vår del mener vi at NV har en unik rolle 
markedsmessig ut ifra den store importen av Ridehest til Norge! Dette ble formidlett og det ble tilkjennegitt 
en forståelse for denne utfordringen. 

Avlsleder ved NHS Tore Kvam innkalte til møte på Starum i oktober. Dette ut i fra NVs arbeid den senere 
tid med avlsplanrevisjon og egen stambokføring. Leder i avlsrådet, Hans Kolbein Dahle, sekretærer ved 
avlsavdelingen og Tore Kvam stilte fra NHS. Prof. Odd Vangen, Alf Kjetil Andresen og Cathrine F. 
Andersen la fram NVs arbeid og tanker i den prosessen vi nå er inne i. 

For året 2004 har vi mottatt fra avlsrådet v/NHS til avlsfremmende tiltak NOK 95000 etter søknad.  
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2. Aktiviteter gjennom året for å nå målsetningene (vedtektene, § 1) 

2.1 Punkt 1.01: Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og systematisk avl 

Registrering/Stambokføring, “Hestedatabasen”  

• Styret har arbeidet tett med muligheten for egen stambokføring. Kontakten med Svenske ASVH har blitt 
utvidet ved at vi sendte Prof. Odd Vangen og Sigbjørn Hovland (Hovland Systemutvikling) for å se på 
deres stambokføring. Det har også vært kontakt med Norsk Ponniavlsforening om eventuelt samarbeid. 
Kontakten med NRYF har også vært løpende gjennom året. Det har vært uformel kontakt med 
Mattilsynet, som er den godkjennende myndighet i slike saker. 

• Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien og direktiver fra EU 
(mattrygghetsspørsmålet og kontroll med dyrehelse og dyrevelferd) påbyr at enhver hest skal følges av 
(kun) ett pass/ID-dokument. Rotet med flere pass pr. hest for ulike formål som har oppstått ut i fra 
forskjellige forhold er således mot forskriftene, og er følgelig noe som før eller siden må bli ryddet opp i!  

• Rikstoto og NHS arbeider med å ferdigstille “Balder” (den nye hestedata basen), slik at den kan være 
oppe å gå innen fristen for at det gamle verktøyet er avviklet. 

Internasjonalt samarbeid: 

• Arbeidsgruppen for Nordisk Varmblod (ANV) foretok en tur til de Baltiske land sommeren 2004. Det er 
ønskelig med et tettere samarbeid med disse nye stambøker. NV deltok dessverre ikke på turen. Det ble 
utformet 2 “motioner”, hvorav den ene ble lagt fram ved WBFSH GA. i Mexico: 
1. Development of harmonized grading regimes for young sport-horses and for the training of 

international judges from interested WBFSH member stud books. 
2. The Scandinavian Studbooks suggest that the Interstallion Group be commissioned to estimate which 

stallion test provide the best platform for the assessment of genetic and hereditary qualities. 

• G.A. Møte i World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) 13. - 14. desember, Guadalajara, 
Mexico. Leder møtte. Hovedtema denne gangen var samarbeidet sport - avl. 

• UELN-systemet er nå kommet et godt stykke videre, i det EU-kommisjonen har gitt uttrykk for å ville 
innføre dette i forskriften.  

Dommerutdanning 

• Vi har nå 13 dommere godkjent for å dømme ridehest i Norge 

• WBFSH-seminar for dressurdommere i Warendorf – dessverre ingen som møtte fra Norge i år. 

• WBFSH-seminar for sprangdommere Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch 2. - 3. februar– Geir Kalland og 
Robert Ruud reiser for oss.  

• Dommerrekrutter for å øke dommerstanden… kandidater fra regionene vil følges opp mot 
dommerutdanningen ved NHS. 

Avlsplanen 

• Revisjon av avlsplan – avlsutvalget har hatt flere møter, hvorav et fellesmøte med NVs styre. Det arbeides 
nå med en fullstendig gjennomgang av utstillingssystemet slik at det sammenfaller mer med våre 
naboland. Dette arbeidet er ressurskrevende, men vi ønsker å legge fram et rammeverk til årsmøtet, slik at 
vi kan praktisere nye bedømmelses rutiner i sesongen 2005 (uoffisielt?). Pr. dato er det mulighet for årlig 
revisjon av avlsplanen (frist 1. oktober). Siste revisjon ble utført for 3 år siden. Innenfor NV er det vårt 
avlsutvalg som er avlsfaglig instans, og som skal behandling innspill og saker angående vår avlspolitikk. 
Styret behandler og er leverandøren av eventuelle endringsforslag til NHS. 

• Avlsseminar – sammen med årsmøte i Drøbak, tema “Nordisk sportshest”, med bl.a. foredragsholder dr. 
med. vet. Ingvar Fredricson, tidligere sjef på Flyinge. 
Referat fra Avlsseminaret kan leses i sin helhet i Ridehesten 03/04.  
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2.2 Punkt 1.02: Formidle kunnskap om og stimulere interesse for avl 

• NVs domenenavn på Internet www.norskvarmblod.no – Grethe Nordby er nå ansvarlig for hjemmesiden, 
noe styret er godt fornøyd med! 

• Ridehesten som medlemsblad – vedtatt på årsmøtet 2003 som en 2 års avtale. Er ønskelig med en bedre 
utnyttelse av de muligheter bladet gir både fra styret og regionenes side! 

• Stand under OHS – Region 2 tok ansvaret for årets stand, i samarbeid med sekretær i hovedstyret.  
Det er gjort henvendelse om leie av stand plass for 2005. 

• Artikler med logo – jevn salg. 

• Profilering mot landbruket- vi fikk 2 sider i Bondebladet (mai ’04), hvor potensialet for avl av ridehest i 
Norge ble presentert. Stor tilbakemelding! Kontakt mot flere landbruksskoler som ønsker foredrag om vår 
virksomhet. 

• Det er kjøpt inn flagg og banner, slik at hver region har fått sitt flagg til bruk ved lokale markeringer! 

2.3 Punkt 1.03: Hjelp til å skaffe avlsdyr 

• Prosjektet “Formidling av pensjonerte varmblods ridehest-hopper fra sport til avl”, region 2. 

2.4 Punkt 1.04: Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett 

• Hest som næring – Norsk Hestesenter 

• Hest som næring – Internasjonale organisasjoner 

• Prispolitikk, kollektivavtaler m.v. – vi er i kontakt med agria husdyrforsikring angående eventuelt 
samarbeid. 

2.5 Punkt 1.05: Hjelpe til å oppdrette og markedsføre Norskfødt Ridehest 

• Hingstekatalog – Katalogen skal fungere som en varedeklarasjon på NVs kårede hingster. Helle Cathrine 
Gran og Grethe Nordby (sekretær) har stått for årets katalog, og Wiegaarden har stått for trykken.  

• Årlige Breeders NBT – årets arrangement gikk bra med deltakelse fra de sentrale rytterne. Sentral 
hoppeustilling ble dessverre avlyst ut i fra dårlig kommunikasjon mellom NHS og NV. Finale for føll og 
unghest viser en fin fremgang i kvalitet på vårt oppdrett! Antall hester som Breeders-meldes er svært bra, 
men deltakelsen i kvalifiseringer og finale er for lavt. Styret og Breeders-komiteen vurderer både formen 
og plasseringen av arrangementet, som del av en kontinuerlig evaluering. 

• Auksjon – Krav: føll, ett- og toåringer med godkjent stamme i henhold til avlsplanen. Avholdt under 
Breeders-helgen for 3. år på rad. Få hester solgt, men en god markedsføring? 

• Salgssider på web – fortsatt oppe og går. Fungerer relativt bra. 

• Oslo Horse Show – Stand sammen med NHS. Bestilt egen stand for 2005. 

• Avstamningsopplysninger i startlister og over speaker på stevner –Jobbes kontinuerlig med gjennom 
internasjonalt samarbeid (UELN – harmonisering av data) og “Hestedatabasen”. Det er FEI som gjør 
rankingen. 

2.6 Punkt 1.06: Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeid om slike tiltak 

Medlemsmøter/Kurs m.v. 

Viser til regionenes årsmeldinger. 

Utstillinger/konkurranser 

Hingstekåring ble avholdt 19.-20. mars, Starum. Dommerne besto av kåringsnemnda.  

Testrytter: Johnny Hansen fra Danmark. 
Det var meldt 13 hingster til kåring, hvorav 5 fikk sitt kåringsbrev. 
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3-åringer:  

Tobajo Picez 106RH, etter Cotez 679 (se) med Pik Trumpf 748(se) som morfar. 
Eier og oppdretter: Tormod Bakke Johnsen. 
Donegal 107RH, etter De Niro (hann) med Wonderful (hann) som morfar.  
Oppdrett:Tyskland. Eier: Annica Nygren Thoresen. 
Raoul 108RH, etter Ragazzo DVH629, med Casanova (nl) som morfar.  
Eier og oppdretter: Dagmund og Silvia Førde  

4-åring: 
Åtoftens Walit 105RH, etter Don Shufro DVH690, med Rambo DVE373 som morfar. 
Oppdrett: danmark. Eier Stall Bergan v/Stein Endresen. 

Eldre hingster: 
Solos Landwind 104RH, etter Landgraf I (holst), med Lorenz (holst) som morfar. Oppdrett: Tyskland 
Eier: Cecilie Dragset. 

Fornyet kåring: Av tidligere kårede hingster mistet Morleone sin godkjennelse  

Regionale føllskuer ble avholdt i alle regioner juli/august.  

Finale føll- og unghester ble avholdt 22. august 2004 i Drammen. Her ble klassevinnerne som følger: 

Hoppeføll født etter 1. juni: JJ Saga e. Sandro Hit/Mid-West Donna, eier/oppdretter JJ Horses (også Årets 
Føll). Karakterer: 9,9,8,8,9,8,9 

Hingsteføll født etter 1. juni: Nobelgut e. Nobelmann/Aida, eier/oppdretter Ingvar Sundvor.  
Karakterer: 7,8,8,6,7,7,7 

Hoppeføll født før 1. juni: Solbakkens La Nassida Quarta e. Blue Hors Hertug/Nicita, eier/oppdretter Nina 
Paulsen. Karakterer: 8,8,8,9,8,8,8 

Hingsteføll født før 1. juni: Tribani e. Solos Landtinus/Mille Møgelvang, eire/oppdretterAnne Solberg. 
Karakterer: 9,9,8,8,9,9,9 

1-års hopper: TT Donatella e. Depardieu/Coco De Batida, eier/oppdretter Anne Theodora Tangen (også 
Årets Unghest). Karakterer: 9,8,8,8,9,7,9 

2-års hopper: JJ Vanilla e. Depardieu/Verona, eier: Kristin Andresen/oppdretter: Danmark.  
Karakterer: 9,9,7,7,8,8,9 

3-årstest ble arrangert av region Østfold den 16. oktober på Tune Ridesenter i Østfold.  

Beste gangartshester: 

Sassicaia e. Schwadroneur/Raphaella. Eier: Anita galtung Nilsen/oppdretter: Danmark. 
Snittsum, gangarter: 8,666666667 

Second Hope e. Flyinfact XX/Done Better XX, eier: Lene Cecilie Kristiansen/oppdretter: Sverige. 
Snittsum, gangarter: 8 

Beste spranghester 

Lt Gjulems Primera e. Löjtnantshjärta/Herbie, eier/oppdretter Eva Holmsen. Sum, sprang: 8,2 

Rotson 57 e. Rotspon/La Pippi, eier: Chris Kjeldstrup/oppdretter: Tyskland. Sum, sprang: 8,05 

Kvalitetsbedømmelsen for 4-åringer ble avholdt 18. - 19. september i Drøbak med 31 deltakere. Arrangør 
var region 2, som gjorde en riktig bra jobb!  

Beste gangartshest: 

Åtoftens Walit e. Blue Hors Don Schufro/Åtoftens Celenia. 
Eier: Kristin og Stein Endresen/oppdretter: Danmark. Snittsum: 8,7463 
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Lathyrus V e. Lanciano/Coronna.  
Eier: Therese Hammer Vibe/oppdretter: Iben Leere Kamp. Snittsum: 8,4583 

Alfas Arnt e. Andiamo/April Z. Eier/oppdretter: Lisa og Alf Kjetil Andresen. Snittsum: 8,2757 

Beste spranghest: 

Polini e. Lancer III/Antonia. Eier: Silje Ludvigsen/oppdretter Tyskland. Snittsum: 8,7913 

Lorenzo e. Löjtnantshjärta/Footloose Free XX. E ier: Therese Ingebrigtsen/oppdretter: Anette Haukås. 
Snittsum: 8,6958 

Lathyrus V e. Lanciano/Coronna. Eier: Therese Hammer Vibe/oppdretter: Iben Leere Kamp. 
Snittsum: 8,4583 

Beste norskfødte gangartshest: 

Alfas Arnt e. Andiamo/April Z. Eier/oppdretter: Lisa og Alf Kjetil Andresen. Snittsum: 8,2757 

Beste norskfødte spranghest: 

Lorenzo e. Löjtnantshjärta/Footloose Free XX. E ier: Therese Ingebrigtsen/oppdretter: Anette Haukås. 
Snittsum: 8,6958 

Norsk Breeders Trophy ble avholdt 21. - 22. august 2004 i Drammen.  

2.7 Punkt 1.07: Arbeide for å få aktive lokallag i alle deler av landet 

Status 

7 regioner med noe varierende aktivitet. 

For styret  

Alf Kjetil Andresen 


