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5 Styrets årsberetning: 
Styret konstituerte seg på sitt første styremøte, og har i perioden bestått av følgende 

representanter i styre og utvalg: 

 

Styrets sammensetning: 

Kristin Brækken (leder)   

Katrine Brødreskift (nestleder)   

Solveig Sundfær (sekretær)  

Gunn Eva Killingberg (styremedlem)   

Heidi Lien Bjerkan (styremedlem)  

Silje Bjørnvik (styremedlem)  

 

Varamedlemmer: 

Anne Grethe Opdal    

Liv Borg 

    

Sportskoordinator: 

Katrine Brødreskift   

Silje Bjørnvik 

 

Revisorer: 

1) Hans Petter Aalberg   

2) Sigbjørn Brevik 

 

Valgkomite: 

1) Ellen Kulbotten (leder) 

2) Pernille Gustavsen (medlem) 

3) Heidi Lund (medlem) 

 

Medlemsutvikling: 

Medlemslistene sentralt er nå i ferd med å bli ryddet for ubetalte medlemskap. Antall 

medlemmer pr. 10/12 2015 var 26 – samt 3 familiemedlemmer.  

 

Styremøter: 

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter og det har vært behandlet 22 saker. I tillegg har 

det vært avholdt flere arbeidsmøter i forbindelse med utstilling. Alle styre- og 

varamedlemmer har vært innkalt til møtene. 

 

 

Representasjon: 

Sentralt årsmøte/regionledermøte: 

Solveig Sundfær deltok på årsmøtet/regionledermøtet 10. april på Lefdals Rideskole. Kristin 

Brækken deltok på Regionsamlingen på City Box, Oslo, 17. oktober 
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Gode resultater: 
Det er mange norskoppdrettede/norskeide hester i vår region som har gode plasseringer i 

perioden, spesielt innenfor sporten. Vi har ikke den totale oversikten over alle gode resultater, 

men synes det er verdt å fremheve Cecilie Løften Verkland og den seks år gamle NV-hoppen 
Verkland’s Quite Atilla, som ble beste norske ekvipasje under Unghest-VM i sprangridning i 

Belgia i september. Verkland’s Quite Atilla er etter den NV-kårede hingsten Quite Expensive (e. 

Quite Easy og Elitehoppen I-Costa). Morfar er Sancerre. Rytter, eier og oppdretter: Cecilie Løften 

Verkland.  

 

Føll-/unghestskue/3-/4-årstest/hoppeutstilling/uoff. utstilling, Skjetlein v.g.s., 

Trondheim:  

Se Spesielle saker, pkt 1 nedenfor. 

 

 

 Vi gratulerer med gode resultater! 

 

 

 

 

Spesielle saker: 

I forkant av utstillingen på Skjetlein v.g.s underviste Liv Borg og Solveig Sundfær elevene på 

skolen to torsdager - både teoretisk og praktisk. Eksteriørdømming, løsvisning og løshopping 

sto i fokus.  

I tillegg har det vært arrangert løshoppingskonkurranse, samt gratis mønstringskurs på 

Skjetlein v.g.s i forbindelse med utstillingen. 

 

1) Utstilling: 
Hele 30 hester var påmeldt Region 7, Midt-Norge sin utstilling 5.-6. september på Skjetlein 

v.g.s. like utenfor Trondheim. I tillegg til uoffisiell og offisiell utstilling, ble det arrangert 

mønstringskurs, samt løshoppingskurs og -konkurranse. 

Det var stor deltakelse både på den offisielle og uoffisielle utstillingen. Dommere på uoffisiell 

utstilling var Guri Haarr/Gunn Eva Killingberg, og på offisiell utstilling Magne Lilleeng og 

Guri Haarr. Testrytter var Silje Bjørnvik. 

Lørdag startet med gratis mønstringskurs, etterfulgt av uoffisiell utstilling, med hele elleve 

hester av ulike raser påmeldt. To hester ble trukket. Beste hest på uoffisielle utstilling ble 

fjordingshingsten Bakkens Maksimus – med helhet 7,5. Beste mønstrer ble Una Borisoff med 

hesten Cermani. 

Hele syv føll var påmeldt til offisiell utstilling, hvorav ett ble trukket. SLT Allyda Roverina e. 

Akribori u. Rilight e. Mid-West Ibi-Light fikk 7,5 i helhet, og ble beste dressurbetonte 

hoppeføll. Eier/oppdretter er Stutteri SLT.  

Beste sprangbetonte hoppeføll – med 8 i helhet – ble Elviras Justice e. Akribori u. Zie Revel 

e. Sheraton. Eier/oppdretter er Stall Elvira SA.  

Beste dressurbetonte hingsteføll – og best føll med 9 i helhet - ble Bortens De Lux e. De l’Or 

e. Bossa Nova e. Baroncelli. Eier/oppdretter er Kristine Reberg Eide. 

Beste dressurbetonte 2-årshoppe – med 8 i helhet - ble Imagine Santosini e. Gørklintgårds 
Santos u. Stutteris Jestis Alekxandra e. Akinos. Eier er Ingrid Martha Gifstad, og oppdretter er 
Ingrid Martha Gifstad og Ina Moe.  

Beste sprangbetonte 2-årshoppe – og beste unghest med 8 i helhet – ble Elviras 
Understatement e. Akribori u. Lucky Girl e. Goodtimes. Eier/oppdretter er Stall Elvira SA. 

I dommerpausen var det gratis løshoppingstrening. Lørdagen ble avsluttet med festmiddag. 

Søndag var det duket for offisiell utstilling med eksteriørbedømming og bruksprøver med 
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egenrytter og testrytter. 
Fire hester stilte til 3-årstest, og en hest stilte til 4-årstest. Samtlige fikk rød sløyfe. 

Tre eldre hopper var påmeldt, hvorav én ble trukket.  

Beste hoppe ble Libs Arkasi e. Myrstads Armani u. Doniwe e. Don Frederico. Eier og 

oppdretter er Liv Borg. Libs Arkasi oppnådde 1. premie og kvalitetsklasse 1, og en 

eksteriørindeks på 9! Dommerne fremhevet også hoppens meget gode sportsresultater fra 5- 

og 6-årsklasser 

Beste føll, 2-åring og hoppe mottok gavekort fra NV og ble kvalifisert til Eliteskuet. 

I dommerpausen søndag ettermiddag var det løshoppingkonkurranse med stor pengepremie, 
som ble vunnet av Quinn Z, Skjetlein v.g.s. 

 
Vi gratulerer samtlige med gode resultater! 

 
Fullstendig resultatliste fra føll-/unghestskue finnes på vår hjemmeside under resultater. 

  

2) Markedsføring av NV 
I perioden er det gjort fremstøt for å markedsføre NV – bl.a. på kretstrening og på 

unghestklasser på flere stevner har vi gitt ut pengepremier til beste NV-unghester. Vi har hatt 

fokus på samarbeidet med ridesporten, og Katrine Brødreskift og Silje Bjørnvik er våre 

representanter her. Det er også gjort henvendelse til rideklubbene i regionen, med forespørsel 

om å oppgi avstamningen på hestene på ridestevner. 

      

Bedekningssesongen 2015: 
Tilbakemeldinger tilsier at det har vært oppgang i årets bedekningssesong, grunnet at Akribori 

står i regionen for bedekning. Vi mangler dessverre bedekningsoversikt fra avlsstasjonene i 

regionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Varmblod, Region Midt-Norge: 

 
Kristin Brækken  Gunn Eva Killingberg Katrine Brødreskift  Solveig Sundfær  

sign   sign   sign   sign 

 

 

Heidi Lien Bjerkan  Silje Bjørnvik  

sign   sign 

 

 


