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Styrets Årsberetning 2013

1. Store begivenheter i perioden


Den norskkårede Westfaler hingst Belamour (e Belissimo M – mf Lord Sinclair) tar sølv i
Europamesterskapet for juniorryttere med Alexandra G Andresen



Den kårede NV hingsten Tobajo Pik Disney (e Tobajo Picez – What`s Up e Walt Disney I
oppdretter Tormod Bakke Johnsen) med rytter Trude Hestengen vinner NM for senior med Mister
Chief og rytter Kjetil Skalleberg (e. Omas Gucci - Mischief e. Irco Marco, Oppdretter Magne
Lilleeng) på sølvplass.



Zidana Arkide f-2002 e. Blue Hors Don Schufro - Timtomara Arkide e. Arkedin tar sølv under
NM dressur YR m/ Catharina L. Lund og deltok i EM samt tar flere seire og plasseringer t.o.m.
Intermediare I.



3 NV hester representerer NV under Unghest VM i dressur og 3 NV hester representerer NV
under
Unghest VM i sprang. Den norsk kårede hingsten Sir Cisco var tatt ut til
Unghest VM i feltritt, men deltok ikke grunnet skade.



Hingstekåringen avholdes for annen gang på Lefdals Ridesenter som eget arrangement med stor
suksess og mange viste hingster.

2. Organisasjon
2.1 Foreningens ansvars- og virkeområder
Styret har aktiv kontakt med Mattilsynet når det gjelder foreningens rettigheter og ansvarsområder og
følger arbeidet i EU om revidering av avlsregelverk. Foreningen er representert gjennom WBFSH og
andre fora i det internasjonale arbeid.
Bedekningstall har gått betraktelig ned i tråd med utviklingen i hele Europa, men likevel i vesentlig
mindre grad enn i våre naboland forøvrig.

2.2
Medlemstall
Foreningen holder stabilt medlemstall i perioden.

Medlemmer pr 31.12.13

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalt

Hovedmedlem

64

76

54

71

21

32

51

33

402

Familiemedlemmer

16

15

8

11

10

8

9

0

77

Medlemmer totalt

80

91

62

82

31

40

60

33

479

Stemmerett pr region

4

5

4

5

2

2

3

2

49
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Regioner

Regionsstyrene skal skape et lokalt miljø ved å arrangere utsillinger og aktiviteter, samt ta seg av de
oppgavene og gjøremålene som medlemmene ønsker. De skal videreføre det arbeidet og de
retningslinjene som årsmøtet gir.
NV består av 8 regioner. Alle regioner med unntak av Vestlandet, har avholdt utstillinger i sesongen.
2.4

Sentralstyret

Styret har ansvaret for den daglige ledelse av foreningen og er øverste organ mellom to
representantskapsmøter. Styret velges på årsmøtet i representantskapet og har i perioden bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Mette Hansson (1 år)
Solveig Sundfær, (valgt for 2 år i 2013)
Hanne Pettersen (valgt for 2 år i 2013)
Silje Kristiansen (valgt for 2 år i 2012 )
Asbjørn Bakken (valgt for 2 år i 2012)
1. vara Alf Kjetil Andresen (valgt for 2 år i 2012).
2. vara Bjørg Siri Svendsen (opprykk i 2010)
3. vara Jørgen Andresen (valgt for 2 år i 2011),

I perioden mellom Årsmøtene har det vært avholdt 5 styremøter og behandlet 30 saker, samt stor grad av
telefon/mailkontakt og flere arbeidsmøter knyttet til stambokkontoret. Leder har deltatt på flere møter
med ulike samarbeidspartnere
2.5
2.5.1

Sekretariat
Stambokkontor

NV avsluttet sin avtale med UMB ved nyttår og flyttet all aktivitet for kontoret til Bardu. Silje Kristiansen
fra 1.1.13 vært engasjert på timebasis med en arbeidsmengde tilsvarende 30 % stilling. Etterslepet på
registreringer og passutstedelse er redusert og det et fåtall uferdige saker. Det er gjort henvendelse til alle
eiere av hester der det foreligger mangel.
2.5.2

Sosiale medier

Norsk Varmblod er på Facebook sentralt og regionalt med god oppslutning. Det er etablert Instagram som
er knyttet opp til hjemmesiden. Det har gitt svært stor aktivitet og bildelinking

2.5.3

NVs webside

Siri Furre har hatt hovedansvar for drift av WEB-siden og har hatt jevnlig oppdatering av nyheter samt
regelmessig presentasjon av sportsresultater for NV hester. Siden har godt besøkstall. .
2.6
2.6.1
Leder:

Fagutvalg
Avlsutvalg (fast utvalg)
Hilde Hauge (permisjon fra 28.6.13)
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Siri Furre har vært fungerende leder i permisjonstid.
Medlemmer: Guri Haarr, Tormod Bakke Johnsen, Kady Besseberg og Sir Furre.
Det har i perioden etter Årsmøtet 2013 vært avholdt 3 møter med totalt 20 saker. I tillegg har det jevnlig
vært kontakt mellom alle medlemmer både på telefon og via e-post
2.6.2 Veterinærfaglig utvalg (fast utvalg)
Tidligere utvalg ble den 28.6.13 erstattet av nytt utvalg med
Leder:
Per Martens
Medlemmer: Lars O Moen, Bjørg Siri Svendsen og Mette Hansson
Utvalget fikk i oppdrag å foreta en gjennomgang av helseprotokoll til hingtekåring og unghesttester, samt
vurdere veterinærmessige aspekter i avlsarbeidet. Utvalget har levert innstilling til endringer for Avlsplan
2014.
2.6.3

Sportskomitè (fast utvalg)

Det har ikke vært noen spesifikke utvalget i perioden, men flere personer i har vært involvert i spørsmål
knyttet til sporten.
2.6.4

Appellutvalg

Robert Ruud (leder), Eva Westby, Bjørg Siri Svendsen, Turid Hammer, Liv Borg.
Det har ikke vært noen saker til behandling i perioden.

2.7

Kåringsdommere for Varmblods Ridehest (1 år)

Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien delegerer oppnevning av
kåringsdommere til Stiftelsen Norsk Hestesenter. Avlsorganisasjonene har forslagsrett. Norsk Varmblod
innstiller på kåringsdommere til Avlsrådet i Stiftelsen Norsk Hestesenter.
Kåringsdommere/kåringsnemd for Varmblods Ridehest i perioden:
Leder: Cecilie Kilde
Magne Lilleeng
Guri Haarr
I tillegg har det vært benyttet følgende konsulenter i perioden:
Konsulenter:
Rob Ehrens (sprangkonsulent )
Wim Ernes (gangartskonsulent)
Testpersonell:
Nikolai Kowalski (testrytter gangarter)
Søren Hedegaard (testrytter sprang)
Petter Myhre (veterinær)
Klagenemd for kåringsavgjørelser ved NHS består av 5 personer, hvorav 2 yrkesaktive jurister, den ene
etter innstilling fra Norsk Varmblod, en veterinær, en med avlsfaglig kompetanse og ytterligere en person
etter innstilling fra Norsk Varmblod:
Leder:

Nils Terje Dalseide (sorenskriver/jurist)
Knut Karlberg (veterinær)
Knut Rønningen (husdyravlsfaglig kompetanse)
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Kjersti Jenssen (jurist, NV)
Torunn Knævelsrud (raserepresentant, NV)
Tore Kvam

Samarbeid og representasjon
World Breeding Federation for Sportshorses og VM for Unghester

WBFSH er en ideell organisasjon med formål å stimulere utviklingen av sportshestavlen på verdensbasis,
gjennom internasjonalt samarbeid innad (medlemsstambøker) og utad (rytter-, jordbruks- og
hesteorganisasjoner, EU), markedsføring av avlen, medlemsstambøkene og de individuelle oppdretterne
samt integrering av sport og avl. Medlemmene er konkurrenter og samarbeidspartnere. Et par av de mest
sentrale tiltakene i WBFSH er arrangering av Unghest-VM i de tre olympiske disipliner og
verdensrankingene for hester, avlshingster og forbund.
Etter initiativ fra NV ble seleksjonskriterier for Unghest VM diskutert under GA møtet og det ble i
etterkant utarbeidet en henvendelse til styret i WBFSH fra Finsk Varmblod, Svensk Varmblod, Østerisk
Varmblod, Canadisk Varmblod og NV. Saken ble tatt opp på et møte mellom FEI og WBFSH i desember,
der det ble besluttet justeringer av schedule for dressuren. Endringene innebærer en presisering og
styrking av stambøkenes rolle i uttaksprosessen.
2.8.1.1 Medlemskap

Medlemskapet deles inn i fullt medlemskap (A-medlem) og støtte-medlem. Antall stemmer og
medlemskontingenten for hver medlemsstambok avgjøres av gjennomsnittlig antall registrerte føll per år
for de siste 3 år. Generalforsamlingen er organisasjonens øverste organ. Hvert medlemsland har en
representant i Generalforsamlingen som tar del i stemmegivingen. Norsk Varmblod er fullt medlem og
underlagt WBFSHs vedtekter i sin helhet.
NVs representanter ved GA i Warsawa 2013: Alf Kjetil Andresen og Mette Hansson
2.8.1.2 Medlemsinformasjon

“Horse  International”,  som  også  er  FEI’s  medlemsblad,  samt  magasinet  ”Breeding  News”  er  WBFSHs
medlemsblader sammen med nyhetsbrev som elektronisj post. Det er opprettet et Nyhetsarkiv på
www.wbfsh.org. Her kan også referater, rankinger og annen info om Interstallion og andre prosjekter
WBFSH jobber med samt WBFSHs vedtekter leses i sin helhet.
NV med nyheter fra Norsk Breeders Trophy var førstesidestoff og ble viet stor plass i Oktober utgave av
Breeding News.

2.8.2

Arbeidsgruppen for Nordisk Varmblod (ANV)

Etter at DV trakk seg fra denne gruppen på slutten av året i 2012 har det ikke vært noen formell aktivitet,
men det har likevel vært jevnlig dialog mellom øvrige land.

2.8.3

Norges Rytterforbund (NRYF)

Kontakten med NRYF har vært ivaretatt av Styreleder og det er samarbeid mellom NV og NRYF på flere
punkter. Det har vært fornyet avtale vedrørende uttak til Unghest VM.

2.8.3.1 Medlemsblad Hestesport
Med utgangspunkt iføringer fra Årsmøte valgte styret å avslutte avtalen med Hestesport som har vært
medlemsblad i 2012 og 2013. Det er gjort avtale med Rebecca Mender og ekstern grafiker om
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opprettelse av digitalt medlemsblad. Det er planlagt om lag 10 nummer og første blad ble lansert
6.mars 2014.

2.8.3.2 Unghest- VM
VM for unghester er et avlsarrangement hvor kun medlemmer av organisasjonen WBFSH kan delta.
Arrangementet er organisert iht. FEIs statutter og reglement. NV og NRYF har en hatt samarbeidsavtale
som definerer rollefordeling og ansvar for de grunnleggende uttakskriterier.
Det har vært samarbeid om uttakskriter og prosessen rundt uttak og deltakelse i alle disipliner. Etter
initiativ fra NV er seleksjonskriterier for Unghest VM dressur endret i et møte mellom FEI og WBFSH i
desember. Se pkt 2.8.1.

2.8.3.3 Norsk Breeders Trophy
Til tross for oppløsningen av selskapet NBT pr 31.12.2009, har fortsatt Rytterforundet og Norsk
Varmblod felles interesse og samarbeid om avvikling NBT og finaler i øvrige unghestchampionater.

2.8.3.4 Unghestsatsing
Det har vært godt samarbeid for styrking utdanningen av unghester. Det er nå etablert en
utdanningsplan som også kan ses i sammenheng med statutter for unghestchampionater/NBT og uttak
til Unghest VM.
2.8.4

Agria Dyreforsikring

Norsk Varmblod har hatt en løpende avtale med Agria ut året 2013 med en årlig støtte på kr 20.000,- til
aktiviteter og utstillingsstøtten kr 10.000,- samt provisjonen knyttet til antall forsikrede ridehester. Det gis
som tidligere dekken til regionale og sentrale arrangementer til en verdi av kr 10.000,-.
Mette Hansson og Cecilia Wallin har deltatt fra NV.

2.8.5

Stftelsen Norsk Hestesenter

Norsk Varmblod er en av stifterne av Stiftelsen Norsk Hestesenter med én plass i representantskapet.
Alf Kjetil Andresen har representert NV på disse møtene.
Avlsrådet er styret ved hestesenterets rådgivende organ med formål å fremme norsk avl i samarbeid med
de enkelte raseorganisasjoner. Norsk Varmblod er representert i Avlsrådet v/Stiftelsen Norsk Hestesenter
gjennom representant for utenlandske sportshestraser/ponnier som i perioden har vært Hilde Hauge. Norsk
Varmblod har forslagsrett til oppnevningen av denne sammen med Norsk Ponniavlsforening, Norsk
Islandshestforening, Norsk Araberhestforening og Norsk Jockeyclub. Styret i NHS oppnevner.
Avlsrådet er rådgivende fagorgan i avlsrelaterte spørsmål for Styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter. NHSs
styre kan delegere myndighet til Avlsrådet i spesielle saker.

2.8.5.1 Avlspolitisk fellesmøte
Avlsorganisasjonene gir en kort presentasjon av sitt medlemstall, hestetall/bedekningstall, aktuelle saker i
organisasjonen, i tillegg avholdes foredrag med avlsfaglige tema og informasjon fra det offentlige.
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2.8.5.2 Avlsstimulerende midler
Stiftelsen Norsk Hestesenter avsetter for hvert budsjettår midler til avlsfremmende tiltak avhengig av
Landbruks- og Matdepartementets bevilgninger. Avlsorganisasjonene søker om midler og for prioriterte
tiltak samt innberetter rapport for aktiviteten i foregående år sammen med organisasjonenes regnskap.
Prioriterte områder er:
 Større oppslutning om utstillingene for unghester, hopper og hingster (utvalg av avlsdyr,
stambokføring)
 Prosjekter som vil stimulere til avlsmessig fremgang for hesterasene
 Dommerutdanning
Norsk Varmblod mottokt i 2013 NOK 70 000,- fra avlsrådet v/NHS til avlsfremmende tiltak etter søknad.

3. Aktiviteter gjennom året
3.1

Dommerutdanning

• NV har 14 dommere godkjent for å dømme ridehest i Norge, hvorav 7 kan ha hovedansvar for rasen på
utstilling, og 7 kan være meddommere.
• 3 dommerrekrutter har vært i utdanningssituasjon i regi av NHS der den ene har bestått eksamen og er
nå godkjent eksteriørdommer. NV har likevel stort behov for rekruttering.
3.2

Regionale arrangement

Regionene har arrangert utstillinger for føll, unghest, hopper og 3 / 4 års test. Det har vært utstillinger i
alle regioner unntatt Vestlandet. Det har vært nedgang i antall viste hester.
3.3

Eliteskuet

Eliteskuet for føll og 2 åringer ble arrangert av reg 3 i forbindelse med regionalt arrangement. For 3- og 4åringene er det også i år forskyving av finalen til hingstekåringen påfølgende år, noe som innebærer at
disse skal gå Elitefinale under hingstekåringen 2014.
Deltakere regionale utstillinger 2013
Region
1
2
3
4
5
7
8
NHS
Åpen
Elite
Totalt

Føll
15
10
10
6
1
2

Åringer

1

1

Hoppe
m/bruk

5
2

1

3 årstest
6

4 årstest
7

3
5
3
2

6

7

2
1
1

3

5

3

4

4

44

Hopper
u/bruk
3

2åringer
2

19

18

16

Region 2 og 3 har samarbeidet om 3-4 års test i 2013.

20

28

10

Annet
1

1

Tot
34
0
33
18
19
4
10
23

3

141

1
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3.4 Norsk Breeders Trophy
Det har vært stabil premiepott og interesse for alle disipliner. Alle føll for nå tilbud om automatisk
innmelding ved registrering. Det ble avholdt felles finaler for sprang og dressur i 2013 på Linnesvollen i
samarbeid med grenutvalgene, mens finalen for feltritt ble avholdt separat sammen med NM.
3.5

VM for Unghester (FEI/WBFSH world breeding championship for young horses)

NV var representert med mange norskavlede hester under Unghest VM. JJ Hamsun og JJ Dylan var tatt
ut i 5 års klassen, mens EK’s  Meant  II  Be var eneste NV i 6 års klassen i Verden. På sprangsiden deltok
de tre 6 åringer Carotino L, Chelsea og Hope, mens det ikke var NV hester i de øvrige alderskategorier.
Uttakskomiteen for sprang bestod av Peter Flam og Amund Eide, mens Wim Ernes og Øivind
Ødemotland hadde den faglige bedømmelsen i dressur.
3.6

Unghestsamlinger/seminarer

Norsk Varmblod arrangerte seminar med vekt på unghester med Rob Ehrens og Wim Ernes under
hingstekåringen i 2013.

