ÅRSMELDING 2010.
Styrets sammensetning.
I året som er gått, har styret hatt følgende sammensetning:
Leder:
Alf Kjetil Andresen
Nestleder: Else Hasvold (fram til juli)
Kasserer:
Isobel Kvaavik
Sekretær:
Magne Lilleeng
Styremedl: Trond Amlie
Varamedl: Jo Ingar Arnesen
Styremøter m.m.
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2010. De fleste møtene har vært lagt til
Formuesforvaltnings lokaler på Gjøvik, mens ett ble holdt hos ”Unghest i vekst”,
Isobel Kvaavik, Odnes. I tillegg til styremøtene har det vært en del kontakt via telefon
og e-post.
Representasjon.
Alf Kjetil Andresen, Lisa Gjøvik Andresen, Kjetil Skaugen og Trond Amlie
representerte regionen på årsmøtet til hovedforeningen i Drammen 21. mars.
Medlemsmøter/ arrangementer.
Det har vært holdt 2 medlemsmøter inkl. årsmøtet.
14. januar 2010 ble årsmøtet avviklet på Vertshuset V E6 på Biri. 12 frammøtte var
med og behandlet de vanlige årsmøtesakene. Det var også litt tid til å diskutere
vårens hingstevalg.
11. juni 2010 hadde vi sommermøte med grilling hos Lisa og Alf Kjetil Andresen, Stall
Alfa, Redalen. Isobel Kvaavik orienterte om opplegget sitt med ”Føllskolen”.
På våren 2010 ble det arrangert èn løshoppingsdag på Stall Flatland, Bøverbru.
På Hedemarksida var det mulighet for løshopping både på våren og på høsten.
I slutten av oktober arrangerte vi løshopping på Stall Flatland, kombinert med en
forbestiktigelse for 2½-års hingster. Det møtte 2 unghingster som fikk en vurdering i
forhold til eventuell kåring av dommerne Cecilie Kilde og Magne Lilleeng.
Medlemsinformasjon.
Informasjon til regionens medlemmer har gått via regionssidene i Ridehesten Norge
og via Norsk Varmblods internett-side. Det har også vært benyttet e-post ved flere
anledninger.
Utstillinger/ skuer.
Regionen arrangerte sin føll-, unghest- og hoppeutstilling hos Stall Alfa, Lier Gård på
Biri søndag 15. august.
Klassen for hopper 3 år og eldre, hadde 4 deltakere, og det ble utdelt èn 2.premie og
tre 3.premier. Siden det ikke ble delt ut noen 1.premie, ble ingen av hoppene invitert
til landsfinalen, men vinner av klassen ble den 10 år gamle danskfødte hoppa
Bellevue e Bernstein og Gefion som morfar, eier Cecilie Skaug Ladegård;- 8 i helhet
og 2. premie.

Klassen for hoppeføll av sprangavstamming talte 7 stk. Vinner ble det unge
hoppeføllet Alfa`s Cibelle e. Coronado II – Landlyst Sir Barry, eier Lisa og Alf Kjetil
Andresen. Helhet 8, kvalitetsklasse 1 og adgang til landsfinalen ved eliteskuet;sammen med tre andre: Alfa`s Capri e. Coronado II – Alfa`s Arnt, og Alfa`s Cita e.
Coronado II – Viking, eier Lisa og Alf Kjetil Andresen, samt CE Stillaguamish
Sunrise e. Coronado II – Regal Parade xx, eier Christine Reksten.
Klassen for hoppeføll av dressuravstamming hadde bare to deltakere, men begge var
av meget god kvalitet. Vinneren ble Stallknektens Amy e Ampère – Painters Row
xx fra Kjetil Skaugen. Amy`s trav ble honorert med karakteren 9,5, helhet 9,
kvalitetsklasse 1 og selvfølgelig adgang til landsfinalen. La Guardia e. Royal Olymp
– Jeopardy, eier Kari Staubo, fikk også 8 i helhet og kvalitetsklasse 1.
Det var tre hingsteføll av sprangavstamming, og alle tre fikk helhetskarakteren 8, og
dermed kvalitetsklasse 1 og adgang til finalen. Beste føll i klassen ble Alfa`s
Cavalier e. Coronado II– Landlyst Sir Barry, eier Kamilla Gade. Helhet 8 også til CE
Caddis e. Coronado II – Come Back II, eier Christine Reksten, og til Alfa`s Cardozo
e. Coronado II – Laurin, eier Lisa og Alf Kjetil Andresen.
Klassen for hingsteføll av dressuravstamming hadde to deltakere;- også disse var av
høy kvalitet , så begge fikk finaleadgang. Vinneren ble Royal Key e. Royal Olymp –
Mackay, eier Stine Johannesen. Royal Rohboko e. Royal Olymp – Gorm
Søttrupsgård, eier Stine Sæther, begge med helhet 8.
Det var påmeldt kun èn unghest;- ei 2 års hoppe av dressuravstamming:
Stallknektens Denise e. De Noir – Urprinz, eier Kjetil Skaugen. Ei kvalitetshoppe
med 9 for type og kroppsbygning, helhet 8,5, kvalitetsklasse 1 og selvfølgelig adgang
til finalen.

Av de som var uttatt til landsfinalen, var det to hingsteføll med
sprangavstamming fra Lisa og Alf Kjetil Andresen + dressurhoppeføllet og 2års hoppa fra Kjetil Skaugen som reiste til Drammen siste helga i august.
Resultatene ble meget gode: Alfas Cavalier, som Lisa og Alf Kjetil har solgt til
Kamilla Gade, ble nr 2 og fikk meget god omtale av dommerne.
Hoppeføllet Stallknektens Amy gikk helt til topps og ble årets dressurbetonede
hoppeføll. Kjetil Skaugen fikk 100% uttelling, i og med at 2-års hoppa
Stallknektens Denise ble beste dressurbetonede unghoppe. Gratulerer med
flotte resultater!

FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR 2011.
Årsmøte i januar – vanlige årsmøtesaker – vetr. Oddvar Enerstvedt vil
snakke om reproduksjon og sykdom hos hoppe og føll.
Samarbeid med ”Unghest i vekst” – DVD-kvelder m.m.
Oddvar Enerstvedt har sagt seg villig til å snakke om forskjellige tema.
Løshopping – spørre om Malin og Steffen Gulbrandsen om de kan ha en
innføring i løshopping/ bomarbeid.
Vi vil også fortsette løshoppingsdager på begge sider av Mjøsa.
Grillkveld – tid? – sted? –tema?
Utstilling for føll, unghester og hopper. Vi har bestilt Starum til søndag
14. aug. 3- og 4-års test + hopper som skal avlegge bruksprøve
anmodes om å stille på arrangementet på Stall-K i august.

