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Årsberetning Region 2 2015 

Årsmøte 
Årsmøtet ble avholdt 22.mars 2015 på Asak Hestesenter med syv medlemmer tilstede, referat på vår 
nettside.  

Styret 
Styret i region 2 har hatt følgende sammensetning: 
Leder:    Siri Furre (1 år)  
Nestleder:   Live Lie Bjørklund (1 år) 
Kasserer:   Elin Holmgren (2 år) 
Styremedlem:   Marianne Wood (2 år) 
Styremedlem:   Elin Fosmo Scheie (1 år) 
Varamedlemmer:  Helene Tynes Farstad (1 år), Morten Aasen (1 år) og Kristine B. Pedersen (1 år) 
Revisor:   Stig Refstad (1 år) 
Valgkomité:  Hege Hjelkrem (1 år) 
   Marthe Hojem (2 år) 
Vara:   Cecilia Wallin (1 år) 

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden, og behandlet 17 saker, hvorav de fleste har dreid seg 
om arrangementer og aktiviteter, spesielt utstillingen i august. I tillegg har styret jobbet med å få på 
plass regionale samarbeidspartnere og sponsorer. Fokus i høst har vært evaluering av 2015 og 
utredning av mulighet for samarbeid med region 1 for styrking av aktivitetsnivået i det geografiske 
dekningsområdet.  

Utstilling 
Regionen avholdt utstilling på Østern Brug i Bærum søndag 23. august. Det deltok totalt 20 hester på 
utstillingen. Dommere var Cecilia Wallin og Jens Søgård (DK), skriver var Cecilie Granerud. Vi hadde god 
støtte av sponsorer som støttet både med gave- og pengepremier, artikkel fra utstillingen kan leses på 
nettsiden vår. Seks hester kvalifiserte til Eliteskuet 2015 fra vår regionsutstilling:  

Steneruds Blanca f. 2013 (Swix/Bernstein)    8.5-8.5-7.5-8.0-8.5-7.5-8.5 
Grandin’s Look My Way f. 2013 (Favorit Ask/Gipsy D’Ask)  8.0-8.0-7.5-7.0-7.0-9.0-8.5 
Custom Made Robyn f. 2013 (Sir Cisco/Uffe Korshøjgård)  8.0-8.0-7.0-7.5-7.5-8.0-8.0 
Calida f. 2002 (Calato/Pik Trumpf)     8.0-8.0-7.0-7.0-7.5-8.0-8.0 
Stutteri B’s Cecilia f. 2015 (Cooper van de Heffinck/Gipsy D’Ask) 9.0-9.0-7.0-7.5-7.0-9.0-9.0 
Solbakkens Reboar f. 2015 (Tobajo Picez/Carolus I)   8.5-8.0-8.0-8.0-7.0-9.0-8.5 
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Øvrige aktiviteter 

Fôringsforedrag m/Idun Rosenfeld 
Föringsforedrag med fagsjef hest i Felleskjøpet, Idun Rosenfeld. Deltakelse var gratis for våre 
medlemmer og vi hadde 24 deltakere hvorav 19 ikke-medlemmer. Vellykket og lærerikt foredrag med 
god deltakelse, les meri artikkelen «Man kommer langt med fornuft» på vår nettside. 

Feltrittstrening m/Kirsten Arnesen 
Fire treninger med Kirsten Arnesen (Trener III i Norges Rytterforbund) ble avholdt i 2015. Treningene 
har vært vellykket med begrenset, men entusiastisk deltakelse. Det viste seg å være noe vanskeligere 
for regionen å følge opp markedsføring av høstens treninger grunnet andre forpliktelser. I artikkelen 
«Med teft for terreng» på vår nettside kan du lese om den første treningen.  

Mønstrings- og piskeføringskurs m/Tormod Bakke Johnsen 
Den 13. juni arrangerte regionen mønstrings- og piskeføringskurs hos Stall Nordbyfaret på Vinterbro i 
samarbeid med Region 1. Kursholder var Tormod Bakke Johnsen. Deltakelse på kurset var gratis for NV-
medlemmer og vi hadde 19 deltakere, hvorav fire ikke-medlemmer samt seks hester. Mer informasjon 
om kurset finnes i artikkelen «Muntert mønstringskurs» på vår nettside.  
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