
 

Årsmøte, Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl 
Starum, 21. mars 1998, kl. 16 

Møtet ble åpnet med at leder ønsket velkommen. Ca 20 mennesker hadde møtt frem.  

1. Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

2. Valg av ordstyrer og møtereferent 
Leder Alf Kjetil Andresen er ordstyrer, Siw Carlsen er referent. 

3. Valg av to utsendinger til å skrive under protokoll 
Susan Hellum og Magne Lilleeng er valgt. 

4. Årsmelding  
Leder leste gjennom  årsmeldingen for 1997-1998: 

Representasjon og administrasjon: Representantskapet har hatt følgende sammensetning: 

Leder:  Alf Kjetil Andresen 
Nestleder:  Per Martens 
Kasserer:  Øyvind Kirsebom 

 Sekretær:  Siw Elisabeth Carlsen 
Rep.medlemmer: Nina Karstensen 
   Ingvar Sundvor 

Ole Jørgen Jørgentvedt 
Tarald Magne Oma 

 Vararep:  Håkon Rostad 
  
 Valgkomite:  Siw E. Carlsen – Morten Ringsrud – Vigdis Wærhaug 
 Arbeidsutvalget har bestått av: Alf Kjetil Andresen – Per Martens – Øyvind Kirsebom 
 
 Foreningens adresse: Siw E. Carlsen, Kjernsli Gård, 2133 Gardvik, hvor foreningen også har sin egen 

telefonlinje tlf. 62 97 62 15. 

Styreoppnevnte verv og utvalg:  
Utstillingskomite:   Magne Lilleeng, Merete Blikstad, Torunn B. Pedersen, Siw E. Carlsen 
Kvalitetsbed.kom:  Per Martens, Nina Karstensen, ole Jørgen Jørgentvedt, Tarald Magne Oma 
Avlsutvalg:  Jørn Kongelstad, Magne Lilleeng, Cecilie Kilde 
Kåringsnemd:  Jørn Kongelstad, Magne Lilleeng, Guri Harr, Ove Hansen 
Vedtektskom:  Ingvar Sundvor, Alf Kjetil Andresen og Gustav Thorsø Mohr. 
Materialforvalter: Siw E. Carlsen 
Registrering:  Norsk Hestesenter 
Medlem i representantskapet i Norsk Hestesenter:  Alf Kjetil Andresen, Per Martens 
I styret for NHS:  Cecilie Kilde 
PR-kontakt:  Siw E. Carlsen 
 
Organisasjon og tilslutning: Arbeidsåret 97-98 har i driften av foreningen vært preget av tilpasning til ny 
organisasjonsform. Arbeidsutvalg og representantskap har arbeidet tettere og flere personer har vært 
delaktige. Vi har dessuten utveksling med div. organisasjoner/institusjoner. 
 
Vi teller nå 200 betalende medlemmer og 3 æresmedlemmer. Med meget god økning i både antall 
medlemmer, interesse og hester, har året vært preget av mange gode initiativ og aktiv handling ang. 
foreningens framtid. 



 

Nye vedtekter foreligger til godkjenning av årsmøtet. Bakgrunnen for disse er dannelse av regioner som 
basis for foreningens oppbygning. Regionene sees på som helt nødvendige for å få engasjement og aktivitet 
lokalt. Dagens to regioner viser med virksomhet dette. 

Sekretariatet: Det siste året har Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl gjort en del nødvendige 
investeringer. Siw E. Carlsen har vært foreningens PR-kontakt siden 1992 og arbeidsmengden har økt 
betraktelig siden da. Det er derfor lagt opp en egen telefon/fax-linje med tilhørende apparat og innkjøp av 
IT utstyr har vist seg å gjøre jobben langt enklere enn tidligere. 

Medlemsbladet: Dette har vært en styrke for foreningen og vi gir en stor takk til Siw Carlsen og Nina 
Karstensen for dette. Det ble i 1997 utgitt 3 nr. hvorav en med hingstekatalog. 

Sommeren 1997 var leder og kasserer på Flyinge i Sverige, hvor vi var med å danne et skandinavisk 
kontaktforum for avl av ridehest. 

Søknad om medlemsskap i World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) ble sendt høsten 1997. 
Denne vil bli behandlet på WBFSHs generalforsamling i Herning i Danmark 8. mars. 

For foreningen er det svært viktig å styrke forholdet til Norges Rytterforbund. Siste år har vi fått til en 
tettere samkjøring av registrering/stambokføring av Norsk Varmblods Ridehest. Hestene vil nå ha sitt 
stamboknummer med seg også i Rytterforbundets systemer. Et felles dokument er på vei. 

Arrangementene: Det er behov for vitalisering og bedre struktur på våre utstillinger. To komiteer er nedsatt 
for å jobbe med dette: 

• Kvalitetsbedømmelsen har nå fått sin egen kjøreplan. Denne er et godt utgangspunkt for avvikling 
av arrangementet og skal årlig evalueres og tilpasses de krav som settes. 

• For hoppe, unghest og føll har komiteen så vidt kommet i gang. Vi ønsker også der et dokument 
som gir oss retningslinjer og ideer til strukturering av arrangementene både for utstiller og 
publikum. 

Unghestprosjektet: Det ble etter Kvalitetsbedømmelsen i høst utbetalt tilskudd til i alt 17 hester. Antall 
hester i prosjektet har økt kraftig. Vi så oss derfor dessverre nødt til å redusere tilskuddet slik at hver fikk 
tildelt kr. 6000,- mot tidligere 8000,-. 

Dommerutdanning: Det er sendt en forespørsel til de andre skandinaviske landene om hospitering for våre 
dommere. Fra Finland og Danmark har vi fått en positiv tilbakemelding på dette. Ved årets hingstekåring i 
Dansk Varmblod i Herning vil foreningen dekke oppholdet for 3 av våre dommere og for en veterinær. 
Leder for kåringskommisjonen, Jørn Kongelstad var dessuten gjestedommer ved championatkåringen av 3-
års hopper i Holland. 

Historikk: Tidligere generalsekretær i NFVH, Bjørn Høie, har påtatt seg oppgaven å samle foreningens 
historie. Dette er ment bl.a. som innledning i den kommende stamboken. 

Kommentarer: 

Ingen. 

Årsberetningen ble godkjent. 

5. Regnskap, forslag til årsplan og budsjett 
Øyvind Kirsebom gjennomgikk regnskapet. Reg. Østfold høstet ros for sitt arbeid med 
Kvalitetsbedømmelsen, og fremfor alt for arbeidet med å skaffe sponsorer. Foreningens aktiviteter i 1998: 
Styret ønsker å jobbe aktivt med dannelse av flere regioner. Vi ønsker en bedre struktur rundt våre 
arrangement, som utstillinger og kåringer. 

Kommentarer: 

• Hva kan vi gjøre for å stimulere oppdrettere og eiere av Norskfødte ridehester? Det blir vanskelig å 
arrangere stevner og cuper kun for Norskfødte i og med så små årganger. Det foreslås å inngå samarbeid 
med allerede eksisterende arrangementer, og der støtte Norskfødte ridehester og oppdrettere av dette.  

 
Regnskap og budsjettforslag ble godkjent av årsmøtet. 



 

6. Valg  
Vigdis Wærhaug leste opp innstilling fra valgkomiteen.  

6.1 Styreleder: Alf Kjetil Andresen (gjenvalg). 

6.2 Styremedlemmer med vara: Tarald Magne Oma (gjenvalg), Kristin Kloster Aasen, Gustav Thorsø Mohr og 
Vara: Håkon Rostad (gjenvalg). 

Det nye styret blir da som følger: 
Leder:  Alf Kjetil Andresen – valgt for 1 år 
Nestleder:  Kristin Kloster Aasen – valgt for 2 år 
Kasserer:  Øyvind Kirsebom  
Rep.medlemmer: Nina Karstensen 
   Ingvar Sundvor 

Gustav Thorsø Mohr– valgt for 2 år 
Tarald Magne Oma – valgt for 2 år 

 Vararep:  Håkon Rostad – valgt for 1 år 

6.3 Ny revisor ble Magne Lilleeng foreslått og valgt (for 1 år). 

6.4 Nytt medlem i valgkomiteen ble Cecilie Kilde foreslått og valgt. Valgkomiteen for valg på årsmøtet i 1999 
blir således Morten Ringsrud (leder), Vigdis Wærhaug og Cecilie Kilde. 

 
7. Innkommende saker  
Sak 1 Nye vedtekter (vedtektskomiteen) 

Alf Kjetil Andresen redegjorde for vedtakskomiteen bestående av Ingvar Sundvor, Tarald Magne Oma, 
Gustav Thorsø Mohr og Alf Kjetil Andresen. Sundvor sier at vedtektene er laget for å tilrettelegge for 
regioner, og at det klart er åpent for siden å kunne justere etter hvert. 

Kommentarer: 

• Reg. Østfold forbeholder seg retten til å komme med forslag om endringer til neste årsmøte. 
• Magne Lilleeng oppfordret styret til å aktivt gå inn for flere regioner. 
• Sundvor oppfordrer årsmøtet om å be representantskapet å jobbe videre med å kunne skape levedyktige 

regioner. 
• Det ble påpekt en del språklige ting man bør endre ved det nye forslaget til lover for NFVH. 

Vedtak: 
Årsmøtet pålegger representantskapet å redigere formuleringen og legge ev. reviderte vedtektene fram for 
årsmøte 1999. Det voteres over vedtektene med de forbehold som er framlagt: Godkjent.  
 

Sak 2 Forslag til navn og logoendring for foreningen (Reg. Østfold) 

Alf Kjetil leste opp forslaget.  

Vedtak: 
Saken legges styre i hende, som vil se på navn og logo til neste år. 

 

 

Årsmøtet ble hevet av leder Alf Kjetil Andresen, som ønsket velkommen til foredrag om Svensk avl og 
avlsarbeide v/Håkan Strøm, som i en årrekke har vært leder for den Svenske Kåringskommisjonen.  
 



 

Cecilie Kilde ble utnevnt til årets oppdretter 1998. Hun var dessverre ikke tilstede, men fikk et flott bilde.  

Det ble delt ut en påskjønnelse til dommerne Magne Lilleeng og Jørn Kongelstad.  

Undertegnede mottok også blomster. 

 
 

     

Siw E. Carlsen  Susan Hellum  Magne Lilleeng 

 
 
Siw E. Carlsen 
Referent 


