ÅRSMELDING 2014 - NV-REGION 3 HEDMARK/OPPLAND.
Styrets sammensetning.
I året som er gått, har styret hatt følgende sammensetning:
Leder:
Norunn Kogstad
Nestleder: Maria Henriksson
Kasserer:
Bente Storvik
Sekretær:
Ine Tidemansen
Styremedl: Lillian Strand
Varamedl: Magne Lilleeng

Styremøter m.m.
Det har vært avholdt 6 styremøter hvorav ett også var sommerfest. Alle møter har
vært avholdt på Lykseth gård. Det har også vært 3 møter med de andre
østlandsregionene i forbindelse med arrangering av unghesttest Drøbak.
I tillegg til møtene har det vært en del kontakt via telefon og e-post.

Representasjon.
Alf Kjetil Andresen, Magne Lilleeng og Norunn Kogstad representerte regionen ved
årsmøtet på Lefdal ridesenter.

Medlemsmøter/ arrangementer.
Det har vært holdt 2 medlemsmøter, inkl. årsmøtet.
10. februar 2014 ble årsmøtet avviklet på Vertshuset VE6 på Biri. De vanlige
årsmøtesakene ble behandlet.
20. juni 2014 hadde vi sommermøte hos Norunn Kogstad. Vi hadde en plan om at
Magne Lilleeng skulle gi informasjon om Lineær beskrivelse, men grunnet svakt
oppmøte så fokuserte vi på god mat og hyggelig samtale.

Kurs/trening.
18.mai. Løshoppingskurs med Inger Bugge, godt oppmøte og gode tilbakemeldinger.
Medlemsinformasjon.
Informasjon til regionens medlemmer har gått via Norsk Varmblods internett-side,
samt regionens Facebook-side der det legges ut diverse informasjon. E-post er også
brukt en del.
Utstillinger/ skuer.
Regionen avholdt sitt føll- og unghestskue på Lykseth Gård, Furnes, søndag 10.
august 2014. Vi hadde i år 9 påmeldte NV, inkl en typegodkjenning, og til vår glede
(og overraskelse) 11 stk i åpen klasse!
Kvaliteten på NV-føllene var særdeles god. Beste føll for dagen ble Stallknektens
Duke e. Dream Boy ue. Jazz, oppdrettet av Kjetil Skaugen. Med karakterrekken 9-97-8,5-9-9 og 9 i helhetsinntrykk var tittelen beste gangartsføll i region 3 i boks. Kjetil

Skaugen hadde også hingsteføllet Stallknektens Verdi med, han er etter Vivaldi og
med mor Stallknektens Amy etter Ampére. Verdi fikk hele fire niere, blant annet for
benkvalitet og helhest, og blant kommentarene er "passe stort, edelt føll, med ledig,
godt skritt, ledig trav med god skulderfrihet, god, rommelig galopp". Begge
Stallknekten-føllene ble vist at Maria Henriksson og Ståle Sagstuen fra Stall
Løvsveen.
Hingsteføllet Royal Contador (Royal Olymp/Continue), oppdrettet av Brita Kjærnes
oppnådde 8 i helhet og fikk blant annet beskrivelsen Middels stort føll av god type,
pent hode og godt uttrykk, samt ledig skritt og velbalanserte bevegelser i trav og
galopp.
Alle de tre ovennevnte føllene kvalifiserte til årets eliteskue.
Hingsteføllet L'amour (Sezuan/Philidor) oppdrettet av Hanne Lene Engen fikk 7,5 i
helhet og 8 for benkvalitet med kommentarene middels stort føll av god type med lett
fremadgripende galopp.
Toårshoppen Steihaugs Royal Baltic (Royal Olymp/Playboy), oppdrettet av Ida
Steihaug og eid av Annike Stæ fikk 7 i helhet, og kommentarene passe stor, mektig
hoppe av bra type med fremadgripende, taktmessige bevegelser i trav og galopp.
Hoppen Bally Be Nice med plasseringer fra MB i feltritt, og 7 i helhet for eksteriør
oppnådde typegodkjenning med kommentarene passe stor edel hoppe med aktive
bevegelser i trav og galopp.
I den åpne klassen var det alt fra minishettis til Geldelender, med bl en flott kåret
welshingst og flere kåringsemner innimellom. Det var veldig gøy å ha et mangfold av
hester på utstillingen! Humøret til både utstillere og arrangører var overrraskende
bra, tatt store forsinkelser i betraktning.
Ekstra gøy var det at leder I NPA (Norsk Ponniavlsforening) Live Enerhaug kom og
var meddommer. NPA er kjent for sine gode show og arrangementer, og vi håper på
videre samarbeid. Forøvrig stilte Bente Tveita og Magne Lilleeng som dommere, og
sammen gjorde de en strålende god og grundig jobb.
NV-regionene 1, 2,3 og 4 – Østfold, Oslo/Akershus, Hedmark/Oppland, og
Buskerud/ Vestfold og Telemark - gikk sammen om å arrangere 3- og 4-årstest
for varmblods ridehester 27.-28. September på Drøbak ridesenter.
De fire regionene arrangerte årets Eliteskue samme helg, dvs. søndag
28.september.
Eliteskuet er det store finalen for alle føll, unghester og voksne hopper som har
oppnådd kvalitetsklasse I på de regionale utstillingene tidligere i sommer og høst.
Årets eliteskue samlet til sammen Syv sprangføll, syv gangartsføll og tre toåringer
møtte på årets Eliteskue, i tillegg til en eldre hoppe som kvalifiserte til deltakelse på
lørdag. Årets føll av dressuravstamming 2014 ble Stallknektens Verdi e Vivaldi
ue. Ampere, en formidabel prestasjon av stallknekten med nok et årets dressurføll.

Regionen har hatt med flere hester i både sprang- og dressurfinalene i Norsk
Breeders Trophy, med meget gode resultater, men ingen vinnere i år.

