
 

Årsberetning 1995-96, Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl 
 

Representasjon og administrasjon:  

Representantskapet har hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Håkon Rostad 
Nestleder:  Per Martens 
Kasserer:  Øyvind Kirsebom 

 Sekretær:  Alf Kjetil Andresen 
Rep.medlemmer: Ingvar Sundvor 
   Marianne Heltzen 

Tarald Magne Oma  
Vararep:  Annie Mehlum Liven 
Repr. fra Hest & Helse: Knut Karlsen 
Repr. fra NRYF: Eddie Bull 
Revisorer:  Jan Erik Malmberg og Gunnar Liven 
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 Arbeidsutvalget har bestått av: Håkon Rostad – Per Martens – Øyvind Kirsebom - Alf Kjetil Andresen 
 
 Styreoppnevnte verv og utvalg:  

Utstillingskomite:   Ole Jørgen Jørgentvedt, Øyvind Kirsebom, Sven Chr. Berg, Annie M. Liven, Bodil 
Gansted, Torunn Pedersen og Siw E. Carlsen 

Avlsutvalg:  Jørn Kongelstad, Magne Lilleeng, Cecilie Kilde 
Kåringsnemd:  Jørn Kongelstad, Magne Lilleeng, og George Remmen, med Wenche Walgren som 

varamedlem 
Rådgivning:  Jørn Kongelstad, Malerhaugen, 2857 Skreia, tlf 61164577. 
Materialforvalter:  Håkon Rostad 
Registrering:  Norsk Hestesenter 
Medlem i representantskapet i Norsk Hestesenter: Jørn Kongelstad, med vara Magne Lilleeng 
I styret for NHS:  Cecilie Kilde 
PR-kontakt:  Siw E. Carlsen 
 
Organisasjon og tilslutning: Det har i arbeidsåret 95-96 vært holdt 7 møter i arbeidsutvalget og 2 med 
representantskapet. Vi har dessuten utveksling med div. organisasjoner/institusjoner. 
 
Foreningen har 140 betalende medlemmer. NFVH har i den siste tiden vært inne i en positiv utvikling. Økt 
medlemsmasse og fine initiativ fra regionene. Vi stiller store håp til utviklingen av hva vi har valgt å kalle 
regionene. Så langt har representanter for arbeidsutvalg og kåringsnemd vært på møter med grupper i 
Rogaland og Østfold. Arbeidsutvalget ser på dette som en god vei til å skape levende avlsmiljøer for 
produksjon av norsk varmblods ridehest.  
 
Ellers har den økte tilslutning til våre arrangementer siste året medført mer arbeid: unghestprosjektet, 
hoppeutstilling, føllskuet og kvalitetsbedømmelsen. Økonomisk har alt dette medført at foreningens 
omsetning i kroner og øre også har økt betydelig. 
 
Arbeidsutvalget har i høst diskutert nødvendigheten av en fastere struktur i driften av foreningen vår. Vi har 
alle arbeidet ut ifra idealisme, og føler nok litt på at en kommer til kort både med tid og penger. Dette betyr 
ikke at det er tungt å drive organisasjonen, men at en tydelig økende interesse i avl av norsk varmblods 
ridehest gir nye utfordringer. 
 
 



 

Sekretariatet / Informasjon: Siw E. Carlsen gjør fortsatt en meget god jobb for foreningen. Ved siden av god 
dekning i hestesport, har vi også fått ut vårt eget medlemshefte. Et nytt nummer er i trykken nå. Bra jobbing 
Siw!! 
 
Arrangementene:  
Hingsteutstillingen på Starum / Biri 29-30/4 
Her møtte det 5 hingster, 2 gikk ut første dagen hos veterinæren. 
Tyke xx e. Tycoon mf. Deadly Nightshade, eier Anne O. Uvind, fikk fornyet sin kåring. 
Count e. Arram, mf. Bodeaux, eier Cecilia Løvland ble kåret. 
Det ble i år avviklet en etterkåring (sykekåring). Her møtte 3 hingster. 
Viking xx e. Noble Dancer mf. Chanteur II, eier Bollerød stutteri ble kåret. 
 
Sentral hoppeutstilling i Drammen 16/9. 
17 hopper møtte.  
Beste føllhoppe ble Ramona e. Maraton mf. Romeo xx, m/føll e. Bellini, eier Cecilia Wallin. Denne fikk 3. 
premie. 
Best av de aktive ridehoppene ble Cleo e. Modesto mf. Slabang xx, eier Camilla Myhre Hansen. 2. pr. og 
nr. 1 i kvalitet. 
Beste fullblodshoppe Colombina xx e. Honduras mf. Comedy Star, eier Kirsten Beck. 
Beste gangartsprøve fikk Patricia e. Elizar mf. Herkules, eier Halvar Eik. 
 
Føllskue 17/9 ble som vanlig avholdt hos Cecilie Kilde, Finstadjordet.  
Det var påmeldt 17 føll.  
Beste føll her ble en hingst etter Animo, med angloaraberhoppa Taj Mahal som mor, eier Cecilie Wolf. 
Beste hoppeføll og gangartsføll var etter Paridor, med Caritza som mor, eiere Lisa Gjøvik og Alf Kjetil 
Andresen. 
 
Kvalitetsbedømmelsen  Starum 23-24/9 
Det var en fin stigning i deltagerantallet denne gangen. Det møtte 33 4-åringer, hvorav 14 norskfødte. 8 av 
disse hadde vært med i unghestprogrammet vårt. Vi mener årets resultatliste viser med all tydelighet 
unghestprogrammets berettigelse. En ripe i lakken ble gangartsbedømmelsen. Dette har vi tatt oss ad notam, 
og jobber for å gjøre dette bedre til neste år. 
Kvalitetsbedømmelsen hadde ellers en tydelig hevning av hestenes kvalitet.  
Vi nevner de 3 beste all round: 
Nr 1 ble Samson e. Stanford mf Gaston, eier og oppdretter Ole Jørgen Jørgentvedt. Han fikk også beste 
gangartsprøve. 
På neste plass kom Crosby e. Caribo mf Marlo, eiere er Karla og Per Martens. 
Nr. 3 ble Cancara e. Royal ZI mf. Nevada, eier Cathrine F. Andersen. 
Som beste løshoppningshest kom Winzerrosett e. Royal ZII mf. Allegro, eier Kirsti Margrethe Kjelsrud, 
oppdretter Magne Lilleeng. 
 
Unghestskuet ble som senere år avviklet sammen med kvalitetsbedømmelsen 
Også her var det bra oppslutning. 20 hester var påmeldt.  
Best blant unghestene ble den 1 år gamle hoppa Savage Rose e. Straus mf. Wøhlman, eier Signe Åsgård. 

 
Unghestprosjektet er i fin utvikling, dette viser ikke minst resultatene fra Kvalitetsbedømmelsen. Det bør 
også nevnes at to av hestene fra prosjektet stilte i Sverige sist høst: Samson, vinneren fra 
Kvalitetsbedømmelsen kvalifiserte seg til finalen i Elmia både i sprang og dressur!! 
Ellers stilte Torino e. Torboldt, mf. Maraton, eier og oppdretter Cecilia Wallin, til kvalitetsbedømmelse i en 
region og vant gangartsdelen der. Gratulerer begge to!! 
 

Unghestchampionater for norskfødte hester: I -95 var vi med og sponset dressurringens unghestmesterskap. 
På dressursiden ønsker vi at dette følges opp. Når det gjelder sprangsiden har per Martens laget en skisse til 



 

championat som er et godt utgangspunkt fremover. For at dette skal bli en stimuli både for oppdrettere og 
eiere av norskfødte hester, er det viktig at antallet hester blir stort nok slik at eventuelle penger i systemet 
betyr noe for disse. 
 
Avlsplanen for varmblods ridehest: Et viktig verktøy for avlen vår er ferdig. Den kan fåes ved henvendelse 
til Norsk Hestesenter. 

 
       For arbeidsutvalget i NFVH Alf Kjetil Andresen 


