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Årsmelding 2016 region 1 og 2
I året som har gått har det vært både utstilling, løshoppingskurs og unghesttest i region 1 og 2. Det har
vært mange engasjerte flinke mennesker som har stilt opp og vi takker for det! Nedenfor finner dere litt
mer om hvert enkelt arrangement. Vi håper vi ser dere igjen dette året. Det starter med årsmøtet på
Hosle gård 25. januar kl. 19.
Utstilling august
Hele 24 hester deltok på høstens første utstilling i Norsk Varmblod-regi, og for en start på årets
utstillingssesong! Dommerne Bente Tveita og Ulrika Jacobs hadde en tøff oppgave med å finne årets
regionale klassevinnere. Totalt kvalifiserte 8 hester, hvorav 7 føll, til Eliteskuet som gikk av stabelen 1.
oktober på VL-Sporthorses. Under Eliteskuet fikk føllenes klassevinnere hele 10 000,- med seg hjem i
Agria føllchampionat, toåringene fikk pengepremier fra Champion og toårs- og eldre hopper fikk
bedekningsrettigheter.
Vi gratulerer følgende med kvalifisering til Eliteskuet fra utstillingen i region 1 og 2:
 Stallknektens Duke, toårig gangartshingst
 Hofmoens Wicky Belle, gangartsføll
 Smogelis Sorelio, gangartsføll
 Gabriel, gangartsføll
 Stutteri B’s at The Zoo, gangartsføll
 Stutteri B’s I Am a Rock, gangartsføll
 Tobajo Martial, sprangføll
 Stutteri B’s The Sound of Silence, sprangføll
Samarbeid om løshoppingskurs med Stall Dal
I midten av september holdt Stall Dal og Norsk Varmblod region 1 og 2 løshoppingskurs med Lasse
Berglund på Stall Dal. Det deltok ni hester hvorav flere unghester som skal på unghesttest i år eller i
årene fremover. De yngste hestene som deltok var åringer, men viste svært lovende takter for
fremtiden. Alle som deltok fikk gode tilbakemeldinger og konkrete råd til veien videre.
Treårstest og eldre hopper med resultater fra sporten
Årets treårstest på Drøbak Ridesenter mønstret 10 treåringer, tre øvrige var meldt, men måtte dessverre
melde forfall. Tre fine spranghopper med prestasjoner fra sporten møtte også til bedømmelse i Norsk
Varmblod.
Treåringene var først i ringen for eksteriør- og løshopping og ble geleidet gjennom banen av Stefan
Barackov og Gjertrud Øygard Hienerwadel som går Ridelærer 2 på Norsk Hestesenter, godt flankert av
berider Anniken Eide og erfarne Cecilie Granerud. Agria var tilstede for å gi gode råd om forsikring,
og helgens klassevinnere får alle paradedekken fra nettopp Agria. Resultatene er lagt inn i HorsePro,
under finner du en kortfattet resultatoversikt og selvfølgelig omtale av lørdagens klassevinnere.
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Takk til Agria Dyreforsikring, Heimer AS, Norsk Hestesenter og Horze Vinterbro for dekken, fine
artikler til velkomstposer og gavepremier. Våre flotte kataloger ble trykket av Spectra Offset AS i Oslo,
mens tradisjonsrike Reenskaug Hotell i Drøbak sentrum sørget for en god natts søvn til våre dommere.
Beste treårige gangartshest ble Maren Katrin Antonsens Skjæløys Zackarias (Blue Hors
Zack/Depardieu), med 8 i helhet for eksteriør og en gangartsindeks på 7.70 som gav 7.82 i totalindeks
gang (0.4*eksteriør+0.6*gangartsindeks). Skjæløys Zackarias gjorde også en god sprangprøve med en
sprangindeks på 7.94 kvalitetsklasse II.
Beste treårige hoppe ble Guro Dragsunds Steneruds Blanca (Swix/Bernstein), med 7.5 i helhet eksteriør
og 7.7 i gangartsindeks som ga 7.63 i totalindeks gang og kvalitetsklasse II.
Beste treårige spranghest ble Ine Sandvolls hoppe Quinn (Favoritas Ask/Quasimodo Z) med 8 i
eksteriør og 7.90 i sprangindeks som ga 7.94 i totalindeks sprang (0.4*eksteriør+0.6*sprangindeks)
og kvalitetsklasse II.
Beste treårige spranghingst ble Stina Ougs Tobajo Alvarado (Azteca VDL/Pik Trumpf) med 7.5 for
eksteriør og 7.7 i sprangindeks som ga 7.62 i totalindeks og kvalitetsklasse II.
Eldre hopper
Det var tre veldig fine sportshopper med internasjonale prestasjoner som ble presentert for dommerne.
NV-hoppen Røds Payday (Padinus/Amicello), oppdrettet av Merete Rød og vist av sin rytter Ada
Alette Braaten Johnsen, ble beste hoppe i klassen. Med 9 for bruksegenskaper basert på
sportsprestasjoner og 8.5 i helhet for eksteriør ble det en totalindeks for sprang på 8.80, kvalitetsklasse
I og 1. premie. Røds PayDay ble dermed kvalifisert til Eliteskue i Norsk Varmblod vi gratulerer eiere
og oppdretter.
Cracky CR (Crassus/Landgraf I) eid av Kine Lise Marie Vålbekk fikk 8 for sportsprestasjoner, 7.5 for
eksteriør og en totalindeks på 7.80 som gav kvalitetsklasse II og en fin 2. premie for denne hoppen som
settes i avl neste år.
Corona 101 (Con Air/Quinar) eid av Pernille Blicher fikk 7.5 for sine prestasjoner i sporten, 7.5 for
eksteriør og dermed kvalitetsklasse II og 2. premie.
Fireårstest og hopper med bruksprøve
Søndagen mønstret en rekke fine fireåringer, en håndfull eldre hopper som avla bruksprøve, og en
hoppe med prestasjoner fra sporten som stilte til typegodkjenning.
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Dagen startet med eksteriør for de fire år gamle spranghestene, her var det én strykning blant de
opprinnelig meldte. Deretter fulgte eksteriør og løshopping for de fire år gamle gangartshestene før de
eldre hoppene fikk sin eksteriørvurdering. Dommerne omtalte hestene etterhvert som de var i ringen,
og eksteriørpoengene som ble skrevet opp på tavle i kafeteriaen dannet grunnlag for spenning og
diskusjon i løpet av dagen.
Etter lunsj var spranghestene inne for sprangprøve under egen- og testrytter Nina Braaten før dagen ble
avsluttet av Anniken Eide som testrytter for gangartshestene.
Fireårstest
Dagens beste fireårige gangartshest ble hoppen Gørklintgårds Cava med 8.5 i helhet, 7.90 i
gangartsindeks og totalindeks gang på 8.14 ble det kvalitetsklasse I og 1.premie for denne fine hoppen.
Cava gjorde også en god løshoppingsprøve og fikk 8.10 i sprangindeks.
Dagens beste fireårige gangartshingst/vallak ble Loreley’s Rhapsody med 7 i helhet eksteriør, 7.70 i
gangartsindeks og 7.42 i totalindeks gang som gir kvalitetsklasse II.
Dagens beste fireårige spranghest ble vallaken KS Winchester. Han fikk 8 i helhet for eksteriør og 8.60
i sprangindeks som gir 8.36 i totalindeks sprang og kvalitetsklasse I.
Dagens beste fireårige spranghoppe ble Tobajo Valentina med 8.50 i helhet eksteriør og totalindeks
sprang på 7.12 som gav kvalitetsklasse II og 2. premie.
Eldre hopper
Classic D.S var eneste eldre gangartshoppe, hun fikk 8 i helhet eksteriør, 7 i gangartsindeks og
totalindeks gang på 7.4 som gir kvalitetsklasse II og 2. premie.
Beste eldre spranghoppe ble Charming Girl II med 8.50 i helhet eksteriør, og totalindeks sprang på 7.30
som gir kvalitetsklasse II og 2. premie.
Typegodkjenning
Hoppen Afrodite IV var inne til typegodkjenning, og med 7.5 i brukspoeng basert på prestasjoner i
dressur, og 7.5 i helhet for eksteriør ble hun typegodkjent med en totalindeks for gang på 7.5 og innført
i F1-registeret i Norsk Varmblod.
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