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Årsmøte
Det innkalles herved til årsmøte i representantskapet for Norsk Varmblod
Tid:
Sted:

Fredag 21.mars 2003, kl. 18.00
Norsk Hestesenter, Starum

Møtet vil finne sted i undervisningsrommet på internatet.
Årsmøtet er i år lagt sammen med vår hingstekåring
(lørdag 22. og søndag 23.mars samme sted).
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, men bare de
valgte delegatene fra regionene har stemmerett.
Årsmøtemiddag avholdes lørdag kveld.
Det er muligheter for overnatting på Norsk Hestesenter.
Pris for overnatting pr. døgn: kr 300,- inkl. frokost.
Årsmøtemiddag: kr 250,- (drikke ikke inkl.)
Påmelding til NVs sekretær Grethe Nordby, senest
18. mars.
Mobil: 924 65 588
E-post: grethenv@online.no
Kun begrenset plass!

Terminliste 2003
NVs årsmøte:
Tid: 21. mars
Sted: NHS Starum
Hingstekåring:
Tid: 22. – 23. mars
Sted: NHS Starum
Regionale føll- og unghestutstillinger:
Juli – august
Breeders – sentral hoppeutstilling/
finale, føll og unghester:
Tid: 30. – 31. august
Sted: Drammen
Ansvarlig NV: Cathrine F. Andersen, Mette Hansson og
Carina Brecke.
Kvalitetsbedømmelsen:
Tid: 20. – 21. september
Sted: NHS Starum
Ansvarlig: Region Hedmark/Oppland
NVs avlsseminar:
Tid: Januar 2004
Sted: ?

Saksliste:
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Valg av to utsendinger til å skrive under møtebok
sammen med ordføreren
3. Godkjenne utsendinger ved valgstyret
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Forslag til årsplan og budsjett
7. Valg av varaordfører til representantskapet
(for 2 år)
8. Godkjenne 3 medlemmer til representantskapet, som
etter forslag skal komme fra:
8.1 En fra Norges Rytterforbund
8.2 En fra styret
8.3 En fra Hest og Helse
9. Valg av styreleder (for 1 år)
10. Valg av 2 styremedlemmer med varafolk for 2 år.
11. Valg av revisor for 2 år
12. Valg av representanter til valgstyret
13. Innkommende saker
Det vil bli en enkel servering, og lokalene står til vår
disposisjon for uformelle diskusjoner og sosialt samvær
etter møtets slutt.
NB! Husk at innkommende saker skal være styret i
hende 14 dager før årsmøte, hvilket vil si senest
7.mars!
Velkommen!
Styret
Norsk Varmblod.
Redalen 26. feb. 2003

Under innkomne saker er det lagt opp til avstemning
angående form og tilknytning på vårt medlemsblad. Fra
styrets side innstiller vi to alternativer:
1. Ridehesten som medlemsblad for NV
Tilbud gitt fra Mediahuset Wiegaarden. Se side 4.
Betinger ny medlemskontingent: Kr. 800,2. Hestesport (organ for NRYF)
Vi får tilgang til egen(e) side(r). Ingen redaksjonell
forpliktelse. Kostnader?
Om alternativ 1 vedtas, vil det bli satt et ekstra ordinært
årsmøte samme kveld hvor kontingenten for 2003 og
2004 vil bli behandlet og vedtatt.
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Lover for

Norsk Varmblod

§1.

Foreningens formål er å fremme avl av varmblodshester
velegnet for ridning, så vel til konkurranseridning som
til allmen ridesport.
Dette hovedmålet ønsker en å nå ved å:
1.01 Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og
systematisk avl.
1.02 Formidle kunnskap om og stimulere interesse for
avl av norsk varmblodig ridehest.
1.03 Hjelpe til å skaffe avlsdyr
1.04 Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett
1.05 Hjelpe til å oppdrette og å markedsføre norskfødt
ridehest.
1.06 Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeide
om slike tiltak.
1.07 Arbeide for å få aktive lokal lag i alle deler av
landet.

§2.

Norsk Varmblod er en landsomfattende forening som
bygger på regioner.

§3.

Medlemskapet er åpent for oppdrettere av ridehest samt
for alle som interesserer seg for slik avl.

§4.

Foreningen er organisert med representantskap og styre
valgt av representantskapet.

§5.

Representantskapet er foreningens øverste styringsorgan. I representantskapet sitter representanter fra alle
regionene. Den enkelte region har 2 representanter for
de første 20 medlemmene, deretter 1 representant for hvert
påbegynt 10 medlem.
Der det ikke er regionalt lokallag kan enkeltpersoner stå
innmeldt direkte i landslaget og være et eget lag med
tanke på utsendinger til representantskapet.
Tre medlemmer til representantskapet oppnevnes etter
forslag fra:
· En fra Norges Rytterforbund
· En etter forslag fra styre
· En fra Hest og Helse
Representantskapet velger ordfører og varaordfører for
2 år om gangen.
Representantskapet skal ha minst 1 møte i året, og eller
så ofte ordfører finner det nødvendig, eller når styre eller
¼ av representantskapsmedlemmene krever det.
Representantskapet velger styre, godkjenner lover, og
eventuelle strategisk plan for foreningen.
Representantskapet kan uttale seg om viktige prinsipp
som er ledende for styre i sitt arbeid eller uttale seg om
saker styre ber om synspunkter på.
Representantskapet godkjenner dannelse av regioner og
vedtar lover.

§6. Styret har 5 medlemmer og 4 personlige varafolk som velges av representantskapet for 2 år om gangen.
Styret har den daglige ledelse og drift av foreningen og
kaller sammen til styremøte så ofte de finner det nødvendig.
Styrerepresentantene har som enkeltmedlemmer møte- og
talerett i representantskapsmøtene, men ikke forslag og
stemmerett.
Styret skal ha leder som velges for et år om gangen, videre
nestleder, økonomi ansvarlig og informasjons ansvarlig.
Leder velges først, resten av styret med personlige varafolk velges deretter, men slik at 2 medlemmer og varamedlemmer er på valg vært år.
§7. Årsmøte i representantskapet skal holdes innen 31 mars
og ha disse sakene på sakslisten:
7.01 Godkjenne innkalling og saksliste
7.02 Valg av to utsendinger til å skrive under møteboken sammen med ordføreren
7.03 Godkjenning av utsendinger ved valgstyret
7.04 Årsmelding
7.05 Regnskap
7.06 Forslag til årsplan og budsjett
7.07 Valg av ordfører (for 2 år)
7.08 Godkjenning av 3 representanter til representantskapet
7.09 Valg av styreleder (for 1 år)
7.10 Valg av styremedlemmer med varafolk (for 2 år)
7.11 Valg av revisor (for 2 år)
7.12 Valg av representanter til valgstyret
7.13 Innkommende saker.
Innkalling til årsmøte skal være regionene i hende minst 1
måned før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte
skal være styre i hende senest 14 dager før årsmøtet.
Ordfører leder årsmøtet.
§8. Foreningen skal ha 2 revisorer som velges for 3 år om
gangen, men slik at en er på valg hvert annet år.
§9. Valgstyret har 3 medlemmer som velges for 3 år om gangen. Det velges 1 medlem til valgstyret hvert år og medlemmer som har sittet i 2 år er leder for valgstyret det 3 året.
Valgstyret kontrollerer og godkjenner antall stemmeberettigede kandidater til årsmøte i representantskapet.
§10. Foreningens lover kan endres når minst halvparten av medlemmene i representantskapet går inn for det. Foreningen
kan oppløses av årsmøte i representantskapet når over ¾
av medlemmene går inn for det.
§11. Medlemskontigenten fastsettes av representantskapet,
likedan hvordan kontingenten skal deles mellom hovedforeningen og regionene.
§12. Ved oppløsning av foreningen tilfaller midlene i laget
Norges Rytterforbund.

Loven ble vedtatt på årsmøte i Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl (NFVH) i 1998, og trådde i kraft med full
virkning fra og med årsmøte år 2000. Foreningen endret navn til Norsk Varmblod på årsmøtet den 25.03.2000.
Lovene ble justert ved årsmøte 03.03.01.
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Årsberetning

Organisasjon
Fra styrets side sitter vi med følelsen av
stor interesse og mye engasjement for vår
virksomhet! Dette gjenspeiler seg dessverre ikke i antall betalende medlemmer,
noe som også i år ligger på rundt 250. Tiden er kanskje inne for en vervekampanje?
Styret har vært en sammensveiset
gjeng som arbeider godt sammen! Vi har
hatt våre møter i Oslo ved siden av mailog telefonkontakt. Styrets arbeid har vesentlig dreid seg om løpende drift av foreningen. Vi har uttalt oss om “Strategiplan for hesteavlen” til Norsk Hestesenter,
gitt uttalelse om “Handlingsplan for hesteavlen” til Landbruksdepartementet, vært
med på fellesmøte mellom Avlsrådet ved
NHS og raseorganisasjonene og “Representantskapet ved NHS”.
Vår sekretær Grethe Nordby begynner
å bli varm i jobben. Det tar tid å bli kjent
med en organisasjon, og det er utfordrende å svare på alle henvendelser osv.
Det er de utroligste ting folk lurer på! Hun
har vært styrets sekretær, hatt ansvar for
medlemsbladet pluss kataloger til “Breeders” og “Kvalitet” .
Vår nettside, www.hestinfo.com er det
fremdeles Trond Amlie som har ansvaret
for. Han legger ut det som blir levert til
ham. Det er altså vårt ansvar å levere stoff!
Det som kanskje gleder oss mest fra dette
året er etableringen av region Oslo/Akershus. Det arbeides nok litt forskjellig fra
region til region, men det inspirerer å se
den entusiasmen mange av dere legger
for dagen!
Vi deltok på “Hest 2002” med egen
stand som ble godt besøkt. En takk til dere
som stilte opp! På hovedarenaen viste vi
fram norsk fødte unghester under rytter.
Vera Galtung hjalp oss med dette og fortalte publikum på en meget lærerik måte
hva vi kunne forlange av de respektive 4,
5 og 6 års hestene som stilte opp. Dette
var god reklame for norsk oppdrett!
Ved Oslo Horse Show prøvde vi oss
på egen stand sammen med NHS. Dette
er noe vi må gjøre mer ut av til neste år!
Internasjonalt samarbeid
I 2002 var det kun ett møte i ANV (arbeidsgruppen for nordisk varmblod). Dette fant
sted på Flyinge i forbindelse med
“Falsterbo ” i juli. Leder var med.
WBFSH hadde sin generalforsamling i
Budapest, Ungarn i slutten av oktober.
Leder deltok.

Norsk Hestesenter
Som dere vet er vi en av stifterne til norsk
hestesenter. Landbruksdepartementet har
ved flere anledninger understreket at offentlig engasjement mot hest skal kanaliseres gjennom denne stiftelsen! Spesielt
på avlssiden er det Norsk Hestesenter som
forvalter forskrift og regelverk. Dette erkjenner vi, men ser store utfordringer i å
arbeide for økt forståelse for avl av ridehest i Norge nettopp innenfor NHS. Stikkord her er tilrettelegging for næringsrettet
avl og tjenlige verktøy for gjennomføringen av dette, blant annet nye “Hestedata”!
Avlsfremmende tiltak i vår forening har
for året 2002 mottatt kroner 90.000 etter
søknad.
Avlsutvalget
Dette består av professor Odd Vangen,
Cecilie Kilde, Guri Haarr, Jørn Kongelstad
og Magne Lilleeng.
Utvalget er supplert med et veterinærfaglig utvalg for å se på de sider av avlsplanen som er av veterinærfaglig karakter. Dette består av Mette Hansson, Kristin Brekken, Ulrich Ohm og Ole Jørgen
Jørgentvedt.
En innstilling angående veterinærundersøkelse av hingster til kåring foreligger. Et felles møte med avlsutvalget,
veterinærutvalg og styret vil finne sted
før årsmøtet.

Strategien for vår avl er viktig. Vi må ha
både kvalitet og volum!
Avlsseminaret
Vårt årlige avlsseminar ble avholdt i januar med region Midt-Norge som vertskap. Dette er en meget viktig arena for
oss, hvor vi har anledning til å bli bedre
kjent og terskelen for synspunkter er lav.
Det var flott å få komme nord for Dovre å få
tenke og snakke avl av ridehest i to dager.
Breeders – Sentral hoppeutstilling – Finale, føll/unghester
Breedershelgen 2002 var en opptur for NV
når det gjaldt utstillingsdelen og auksjonen. Unghestauksjon var nytt av året og
Ulf Stormark utførte jobben som auksjonarius med stor suksess. Så nær som alle
hestene ble solgt, selv om flere ikke gikk
før etterpå.
Selve Breeders-klassene sliter vi noe
med. Spesielt på sprangsiden er deltakelsen i finalene for liten?
Fra NV har Cathrine F. Andersen, Mette
Hansson og Carina Brecke vært ansvarlige.
Norsk Breeders Trophy er et AS, eid
50/50 av NRYF og NV. Styret består av
Kjell Myhre, formann (NRYF), Trond
Asmyhr (NRYF), Øyvind Kirsebom (NV)
og Alf Kjetil Andresen.

Glimt fra NVs stand på Hest 2002 – en blid og opplagt gjeng tok godt i mot
standens besøkende.
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Kåring – utstillinger – skuer m.m. i 2002
Hingstekåringen ble i år avholdt på Norsk
Hestesenter 9. mars. Det møtte åtte hingster, men kun to ble kåret. Femårige Jestis
Larno e. Loran - Alibi fikk bekreftet sin
tidligere kåringsgrad etter at den avla
godkjent bruksprøve høsten 2001. Eier:
Norwegian Dressage, Vikeså, oppdrettet
i Danmark. Kåret ble også treåringen
Cerutti e. Blue Hors Cavan - Blue Hors
Romancier, eier Cathrine F. Andersen,
Kongsberg, oppdrettet i Danmark.
Føll- og unghestskuer ble avviklet
rundt om i de forskjellige regionene.
Klassevinnere med minst karakter 8 i helhet og alle med 9 evt. 10 i helhet kunne
møte til finale 24. august i Drammen i forbindelse med sentral hoppeutstilling og
Breeders finalene.
Årets føll ble hoppeføllet Lønnås
Fabienne e Blue Hors Future Cup - Maraton, eier og oppdretter Cecilia Wallin, Fagerstrand. Årets unghest ble toårs hingsten Alfas Arnt e. Andiamo - Silvano, eier
og oppdretter Lisa G. og Alf Kjetil Andresen, Biri.
Sentral hoppeutstilling ble avviklet i
Drammen 24. august. Det møtte 16 hopper til bedømmelse. Sju av disse var hopper uten godkjente avstamningspapirer
som møtte til typegodkjenning. Det ble
utdelt tre andrepremier, 5 tredjepremier og
en godkjent-grad. Av hoppene som møtte
til typegodkjenning ble seks godkjent.
Utstillingens beste hoppe ble Sabine
Gravvænge e. L“Amour - Sorel, eier Lars
Ringkær, Kongsberg, oppdrettet i Danmark. Hoppa var med i en avkomsgruppe
som ble vist i Danmark et par uker tidligere. Disse avkommene var så gode at
moren Scarlet Gravvænge ble tildelt gullmedalje for avkomsgruppen!
Vinnere i finalene i Norsk Breeders
Trophy 2002:
Dressur 5 års
Omas Luchador e. Lemond 72RH –
Høyvangs Lukas DH 307.
Eier: Nelly Frøysland. Oppdr.: Omas v/ Eva
Oppdal og Tarald Magne Oma.
2. plass: Lønnås Rozett e. Regazzoni
(hann) – Maraton 600 (SE)
Eier/oppdr.: Cecilia Wallin
Dressur 6 års
Headmaster e. Helenikos xx DH 419 – Allegro DVE 247
Eier: Anne Lise Eilert Olsen.
Oppdr.:Danmark
Sprang 5 års
Costello e. Come Back II DVH 560 – Mago
xx DH 328
Eier: Tonje Larsen Oppdr.: Danmark

Sprang 6 års
Ekras Caletero e. Caletto II (holst) – Billion xx
Eier/oppdr.: Per Martens.
Feltritt 6 års
Signe xx e.Malvermico xx – Siberian Ekspress xx
Eier: Mai Britt Johannessen. Oppdr. Sverige
Det var svært gledelig med seier og andreplass til norskfødte i femårs dressur.
Seksårs sprang ble også vunnet av en
norsk oppdrettet hest!
En fanfare til Cecilia Wallin, Eva Opdal
og Per Martens!!
Kvalitetsbedømmelsen 2002
Kvalitetsbedømmelsen ble avholdt på
Norsk Hestesenter, Starum, 21. og 22. sept.
Arrangør var NV-region Hedmark/Oppland sammen med Norsk Ponniavlsforening. Det var 27 ridehester og 11 ponnier som deltok.
Beste spranghest var norskfødte
Coscov e. Vechta - Darg, eier og oppdretter Kady Besseberg. Nr 2 sprang ble
hollandskfødte Ricardo K e. Olympic
Ferro - Purioso, eier Elisabeth Larsen. Nr
3 ble svenskfødte Løwenborgs Revenge
e. Bellini - Any Question, eier Per
Løwenborg.
Beste gangartshest ble den samme

Beste spranghest, Kvalitetsbedømmelsen,
norskfødte Coscov e. Vechta - Darg, eier
og oppdretter Kady Besseberg.
Løwenborgs Revenge, mens beste norskfødte gangartshest - og nr to totalt - ble
Solbergs Mandela e. Manstein - Renomè,
eier og oppdretter Elin Hagen. Nr 3 gangarter ble norskfødte Thorsø’s Ravel e.
Robin - Mon Ami, oppdretter Lise og Gustav T. Mohr som nå eier hesten sammen
med Laila Smevik.

Tilbud om medlemsblad
Ridehesten Norge
Blaakildevej 15
DK-9500 Hobro

Hobro 30. Oktober 2002

Vi kan tilby flere fordeler til deres medlemmer:
• Gi deres medlemmer et blad direkte
hjem i posten hver måned
• Skape mere aktivitet i foreningen og i
hver enkelt region
• Fordele kunnskap om foreningen og
deres arbeid, samt rekruttere nye medlemmer
• Interessante artikler som omfatter avl
med bl.a temaer som: foring, avlerportrett, veterinær- og hovslagerstoff,
reportasjer fra føllskuer, utstillinger,
hingstekåring, kvalitetsbedømmelsen,
unghestserier o.l
• Hver enkelt region kan løpende følge
med på aktivitet som foregår i andre
regioner
• Norsk Varmblod kan skape seg en profil ved å gjøre seg mer synlig i den
norske hesteverden

Om dere ikke har nok stoff til alle sidene
hver måned, er dere velkomne til å annonsere for egne produkter på 3 helsider i løpet av et år (kan inndeles etter ønske).
Til informasjon koster bladet i løssalg hos
Narvesen og rideutstyrsforretningene kr.
54,50 og for et års abonnement koster det
kr. 429,Vi tilbyr dere bladet inkl. porto for kr.
400,- pr. medlem, og foreslår en avtale med
2 års varighet. Inkludert i denne prisen vil
vi også gi dere en hingstekatalog i A5format med plass til inntil 20 hingster (ca.
500 stk). Dere må da selv sende oss innholdet til katalogen. Vi vil også være behjelpelige med bruk av bilder fra våres
store fotoarkiv, logo, og oppdatering av
deres hjemmesider.

Vi tilbyr dere 4 helsider i farger, med flott
layout hver måned fast i Ridehesten Norge.

Med vennlig hilsen
Jørgen Bak Rasmussen og Line Moen
Ridehesten Norge

Vi ser frem til en snarlig tilbakemelding,
og kontakt oss gjerne for spørsmål.

