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Store begivenheter i 2008

•

Selvstendig drift av alle utstillinger for føll, unghest og hopper!

•

Pass med NV logo innføres fra 2009.

•

Høy kvalitet og mange hingster godkjent ved kåring under Arctic Equestrian Games!

•

Mange norskeide hingster fremvist og kåret i utenlandske forbund!

•

Norsk oppdrett solgt til Blue Hors i Danmark!

NV gratulerer et utvalg av våre oppdrettere for flotte resultater i året som er gått:
• Tribiani (Solos Landtinus/Michellino) f. 2004, fra oppdretter Anne Solberg, Åmot med eier Stall,
Kongsberg ble solgt av til Blue Hors i Danmark.
• CC Royal (Paridor/Garcon xx), f. 1994, oppdretter Claus Claussen, Spikkestad , ble med sin eier og
rytter Ellen Birgitte Farbrot Norgesmester i dressur 2008. Ekvipasjen har hatt plasseringer på CDI
stevner og deltok ved World Cup stevnet i dressur i Odense.
• Omas Little Big (Lemond/mf ukjent), f.1995, oppdretter Stutteri Oma v/Tharald Magne Oma, tok
NM bronse for senior og fikk sølvmedalje under innendørs NM i Store Tur med rytter Vera Galtung.
• Omas Thara (Lemond/Højvangs Lukas), f.1998, oppdretter Stutteri Oma, tok NM gull for junior med
rytter Catharina Lorentzen Lund og ble championatsvinner i dressur for junior.
• Lt Lionheart (Löjtnantshjärta/Diamond), f. 2000, oppdretter Nina Karstensen, Rakkestad, tok sølv i
Lille Tur under innendørs NM
• Zidane Arkide (Blue Hors Don Scufro/Arkedin) f. 2002, oppdretter Cathrine og Elisabeth Gunby,
Bærum, ble nr 2 i 6 års finalen under NBT.
• 4 norskfødte hester deltok i 5 års finalen av NBT dressur og 2 norskfødte i 6 års finalen, mens 2
norskfødte var kvalifisert til finalen i Stall-K´s 4 års cup.
• 1 norskfødt hest deltok i 5 års finalen av NBT sprang
• Ekras Last Edition (Laurin/Billion xx), f. 2000, oppdretter Per Martens, Sørumsand, har deltatt i flere
Grand Prix klasser internasjonalt og har flere plasseringer. Han har også gått nasjonshopping for Norge.
• Ekras Caletero (Caletto I/Billion xx), f. 1996, oppdretter Per Martens, Sørumsand, går nå
internasjonale juniorklasser med sin danske rytter. Den har tidligere plasseringer i Grand Prix i
Tyskland og har vært vinner av NBT sprang.
• Tobajo Picez (Cortez/Pik Trumpf ), f. 2001, oppdretter Tormod Bakke Johnsen, Halden, har deltatt på
den internasjonale arena første del av 2008. Hingsten ble på hjemmebane nr 2 i Drøbak Open i sin
debut i 1.40.

Norsk Varmblod
Styrets Årsberetning 2008

2.

Side 4 av 27
Mars 2009

Sammendrag

Foreningen holder stabilt medlemstall, bedekningstall og antall registrerte hester. Det er en svak nedgang i
hovedmedlemskap og en svak økning i familiemedlemsskap i forhold til jan 2008. Foreningen har mange
passive deltagere og relativt stor medlemsturnover.
Hovedsaken i styreåret 2008, har vært å fortsette jobben med rollefordeling og ansvarsforhold mellom
Norsk Varmblod (NV) og Stiftelsen Norsk Hestesenter (NHS) i våre saker og aktiviteter. Styret har
videreført arbeidet for økt selvstendighet og selvstyring av foreningens aktiviter. Styret har rettet trykk
overfor Hestesenterets styre og tatt initiativ til møter med ledelsen for å få gjennomslag for foreningens
ulike behov på politisk plan. Styret har således fått bekreftelse for at utarbeidelse av Avlsplanen er NV´s
klare ansvars og komptanseområde. NHS godkjenning skal kun være en formalitet og ingen avlspolitisk
vurdering. Det har videre vært jobbet med synliggjøring av foreningens behov for dommerkompetanse,
både i form av utdanning og bruk av eksterne konsulenter som er tilpasset vårt behov. NHS har anerkjent
at NV har dommerutfordringer som innebærer at det ikke er tjenelig å avkreve norsk eksamen for å kunne
virke i NV´s utstillinger. Arbeidet overfor NHS har også resultert i at det nå blir utstedt nye pass med NV
logo fra 2009 og at all dokumentert avstamning skal inn i passet. Styret anser nå at det er oppnådd gode
resultater på vesentlige problemområder i samarbeidsforholdet med NHS. Likevel ble samarbeisavtalen
mellom NV og NHS sagt opp fra NHS side pr 1.12.08, noe som innebærer at avtalen om
sekretærstillingen opphører fra 1.6.09. Styret har arbeidet for å finne andre løsninger for NV til vurdering
i Representantskapet, når samarbeidet i sin nåværende form opphører.
NV har dette året overtatt driften av alle regionale utstillinger for føll, unghest og hopper som en naturlig
oppfølgng av den nye Avlsplanen. Det pågår en redigering av Avlsplanen slik at denne fremstår som et
mer ferdig dokument i en noe enklere form. Styret har også fått gjennomslag hos NHS for at det kan
foretas endringer i Avlsplanen utenom den årlige fristen i oktober, slik at nødvendige endringer kan være
en mer kontinuerlig prosess. Avlsutvalget har i styreåret arbeidet med en gjennomgang av
Registreringsreglementet fra 2007 og nytt reglement ble vedtatt av Styret i januar 2009
Styret har på bakgrunn av mandat fra Representantskapet i 2008, prioritert arbeidet med utvikling av ny
WEB side for foreningen. Oppdraget har vært ivaretatt av Isobel Kvaavik som har lagt ned et betydelig
arbeid for å opparbeide en ny og forbedret struktur. På grunn av dette arbeidet og sekretærens sykefravær,
har ikke foreningens hjemmeside vært operativ i siste halvdel av året. Det er derfor svært gledelig å kunne
presentere den nye WEB- løsningen på Årsmøtet.
NV har overtatt driften av Norsk Breeders Trophy (NBT), i det aksjeselskapet grunnlagt av Norges
Rytterforbund og NV ble oppløst pr 1.12. Oppløsningen skyldtes at denne selskapsformen var dyr og
unødvendig ressurskrevende. Rytterforbundets aksjekapital på kr 50.000,- har tilfalt NBT og skal nå
drives av NV. NBT vil fortsette som en egen aktivitet i NV, synliggjort som en egen konto i
driftsregnskapet.
Derutover har det i styreåret fortsatt vært jobbet med prioriterte områder i henhold til NVs
strategi-/handlingsplan 2007-2009:
A. Avlsplan / stambok / datafangst ( formålsparagrafen § 2.01):
Styreleder holdt en presentasjon av endringenene i foreningens Avlsplan under fellesmøtet for
avlsorganisasjonene i Sikkilsdalen. Det arbeides for harmonisering med søsterorganisasjonene i Europa
mtp. Datautveksling og forberedelse til utarbeidelse av Avlsindekser for å kunne måle avlen og eventuell
avlsfremgang. Fra foreningens side ble det innstilt på mindre endringer i Avlsplanen ved frist i oktober
2008 samtidig arbeider Avlsutvalget videre med en gjennomgang for ytterlige suppleringer og forenkling
av dokumentet.
B. Organisering-/personellplan
Styret har arbeidet for opprettelse av region i Nord-Norge og har bidratt til stiftelse av interimstyre for ny
region som skal dekke Nordland, Troms og Finnmark.
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Det har vært bevilget midler til etterutdanning av dommerne for deltkalse ved andre forbunds
hingstekåring.
C. Aktivitetsplan
Overtakelse av alle forhold ved utstillingene for føll, unghest, hopper og 3 / 4 års test, har vært svært
ressurskrevende. Det ble gjort innkjøp av dataprogram for å kunne håndtere påmeldinger og
katalogmanus. Det har vært fokus på kontakten med NRYF for utvikling av unghestaktiviteter som
championater, utdanning og markedsføring av unghestene.
 Norsk Breeders Trophy
Det har vært god økomisk utvikling i premiepottene for alle disipliner som et resultat av at mange
melder inn eldre hester. Erfaringene med oppdelte finaler har vært blandet og medført at
intensjonen med arrangementet som et avlschampionat, har vært svekket. Det har også vært
mange tilbakemeldinger fra sporten med ønske om et løft for NBT og en bedre synliggjøring av
hensikten med ideen. Styret har vedtatt relansering av felles finale for alle disipliner i 2009 i nært
samarbeid med grenutvalgene.


Unghestklasser Avd. B alle stevner.
NV var for første gang medarrangør og aktivt tilstede under Unghestmesterskapet i sprang i
Arendal nov 2008.



Unghest-samlinger.
Det er inngått et fast samarbeid med grenutvalget i dressur både når det gjelder den praktiske
avvikling og økonomiske forhold ved opplegget. Det er tatt kontakt med rytterforbundets
sportskoordinator for tilsvarende samarbeid i sprang.



Unghest-VM.
Foreningen var dessverre ikke representert med norskoppdrettede hester i Verden i 2008, men
hadde deltakelse gjennom andre norskeide hester 2 i 5års klassen og en hest i 6 års klassen.
Deltakerne var utstyrt med foreningens shabracker og profileringstøy.
NV var representert med en NWB hest i 6 års avdelingen blant de 5 norske deltakerne under
sprang VM i Zangerseide.i Styret har i samarbeid grenutvalg dressur utarbeidet uttakskriterier for
representasjon i 2009. Det er videre tatt kontakt med rytterforbundet for å styrke NV´s posisjon
når det gjelder uttak til sprang i Zangerseide.



Auksjoner.
Styret har tatt kontakt med arrangør av AEG for gi mulighet for visning av norskfødte hester ved
auksjonen under stevnet.

D. Markedsføringsplan, næringsrettet arbeid
Det har vært arbeidet med synliggjøring av foreningen på stevner i form av innføring av pengepremier på
utvalgte stevner til beste norskoppdrettede hest og bruk av NV´s profileringsartikler som premier.
Profilering av foreningen overfor sporten ved deltakelse og presentasjon av NV under Grenkonferansen i
dressur i januar 2008 samt aktiv medvirkning under Unghest NM i sprang i Arendal. Foreningen var der
vertskap for ryttermiddagen med presentasjon av foreningens arbeid og sportslige ambisjoner.
Markedsføring av norskfødte hester i samarbeid med NRYF. Samarbeidsmodeller med rytterne gjennom
f.eks NV-ambassadører. Markedsføringsorganisasjonen Scandinavian Warmblood. Salgsvideovisning
under Oslo Horse Show m.m.

Landsfinalen/eliteskuet i år avholdt på Tune har fortsatt klare mangler som selvstendig arrangement. Av
22 kvalifiserte føll møtte kun 7 hoppeføll og ingen hingsteføll. Av 2 kvalifiserte 2-års hopper møtte kun 1,
av 3-års hopper kun 2 deltakere, 3 deltakende 4-års hopper, 2 deltakende 3-års hingster alle fra Østlandet.
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Styret anser det som avgjørende for arrangementet, at det knyttes opp til andre aktiviteter slik at det gjøres
mer attraktivt for både utstillere og publikum og får den kvalitetsheving som kreves. Arrangementet har
en naturlig tilhørighet til Norsk Breeders Trophy og styret tatt beslutningen om avholdelse av Eliteskue
sammen relansering av felles NBT finalen for alle disipliner i 2009
Når det gjelder premiefordelingen for unghest/hopper 3-år og eldre i utstillingssesongen 2008, har 6 av
totalt 39 (ca 15 %) fått et resultat tilsvarende 1.premie, + 21av totalt 39 (ca 54 %) fått et resultat
tilsvarende 2.premie og 10 av 39 (ca 26 %) fått et resultat tilsvarende 3.pr og 2 (5 %) har fått Godkjent
grad.

3.
3.1

Organisasjon
Foreningens ansvars- og virkeområder

Styret har fortsatt arbeidet for økt selvstendighet og eierskap til arrangementer som naturlig hører til NV
som godkjent avlsorganisasjon. Styret har ansett det som viktig å få avklart myndighetsstruktur og
rollefordeling mellom NV og NHS vedrørende hingstekåringen og berettigelsen av kåringsloven i forhold
til internasjonale avtaler (EØS) og praksis i andre land. Disse forholdet har vært forelagt Mattilsynet som
har behandlet saken både regionalt og sentralt. Mattilsynet slår fast at NHS har forvaltningsmyndigheten
av kåringsbestemmelsene og at deres oppgave er å påse at regelverk blir fulgt, men at det likevel ikke
innebærer noen plikt for NHS til selv å planlegge og avholde utstillingene. Det innebærer at NV og NHS
har frihet til å inngå avtaler om hvordan utstillingene skal gjennomføres.
Når det gjelder berettigelsen av Kåringsloven, er Mattilsynets uttalelse; § 17 der det fremkommer at
regelverk skal fastsettes av den enkelte instans og godkjennes av Mattilsynet og andre bestemmelser gitt i
medhold av forskriften er så langt hovedkontoret kjenner til ikke i strid med EØS-avtalen. Det er likevel
kommet muntlige orienteringer fra Mattilsynet om at de ønsker se på berettigelsen av en så sterk styring i
hestevlsorganisasjonenes arbeid fra myndighetenes side, sammenlignet med tilsvarende forhold i f.eks
norsk kennelklubb.
For å opprettholde godkjenningen plikter avlsorganisasjonene å innrapportere om sine aktiviteter årlig
(årsmelding). Antall registrerte hester (årlig pr 15. mars) skal også rapporteres inn. Mattilsynet kan
tilbakekalle godkjenning dersom vilkårene for godkjenningen ikke blir overholdt.

3.2

Medlemmer

Utviklingen i medlemstall siste 15 år sees i diagram nedenfor. Tallene er hentet fra tidligere årsmeldinger,
og dato for opptelling kan derfor variere noe, men vil stort sett gjenspeile perioden mellom årsskiftet og
frem til årsmøtet (mars).
Antall betalende medlemmer ved årsskiftet 2008/2009 var 407. Dette er en svak nedgang i antall
hovedmedlemskap på 8,1 % fra 440 pr 31.12.2008. Medlemskapet gjelder fra 01.01 og 01.07. Det er
fortsatt stor medlemsturnover.
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UTVIKLING I MEDLEMSTALL VISER:
Økning i ant hovedmedlemskap 01.mars 2006 til 01.jan 2007 19,3 %
Økning i totalt medlemstall 01.mars 2006 til 01. jan 2007 (inkl. økning pga familiemedlemmer) 44,2 %
Økning i ant hovedmedlemskap 01.jan 2007 til 01. jan 2008 37,7 %
Økning i totalt medlemstall 01.jan 2007 til 01. jan 2008 23,3
Økning i totalt medlemstall 01.jan 2008 til 01. jan 2009 – 8,1 %
Økning i totalt medlemstall 01.jan 2008 til 01. jan 2009 6,2 %
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Antall medlemmer per region i Norsk Varmblod
Dato 31.12.2008
Reg 1
Reg 2

Reg 3

Medlemsadresser
Ekstra familiemedlemmer
Medlemmer totalt
Stemmerett per region

47
13
60
6

56
21
77
8

92
26
118
12

Reg 4
73
28
101
11

Side 8 av 27
Mars 2009

Reg 5

Reg 6

19
21
40
4

37
18
55
6

Reg 7 Totalt
65
30
95
10

389
157
546 (+11)
57
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Regioner

Regionsstyrene skal innenfor sin region bidra til å skape et lokalt miljø ved å arrangere utsillinger og
aktiviteter, samt ta seg av de oppgavene og gjøremålene som medlemmene ønsker. De skal også
videreføre det arbeidet og de retningslinjene som representantskapet legger gjennom å iverksette hva
sentralstyret delegerer/fordeler av arbeidsoppgaver mellom regionene. 4 av regionene har gjennomført
utstillinger og arrangementer ihht. Avlsplanen.
Pr 2008 har NV 7 regioner, i tillegg er en egen Nordnorsk region i oppstartsfasen ved at det er dannet et
interimstyret. Det er noe ujevn aktivetet i de ulike regioner
3.4

Sentralstyre (Styre)

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 2008 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

3.5

Mette Hansson (1 år)
Robert Ruud, vara Ole Bergerud (valgt for 2 år)
Cecilie Kilde, vara Anette Hassel (valgt for 1 år ),
Bente Utheim, vara Solveig Sundfær (1år igjen),
Alf Kjetil Andresen, vara Trond Amlie (valgt for 2 år).

Sekretariat/stambokkontor

Sekretær/stambokføring for NV utgjør en 50% stilling og for Stiftelsen Norsk Hestesenter/stambokføring
ytterligere 50% stilling. Stillingen har vært besatt av Unn Reierstad. Sekretæren har vært sykemeldt fra
medio september til medio feburar i styreåret. Sekretærens oppgaver har i den perioden dels vært utført av
Styret og dels NHS. På grunn av den langvarige sykemelding har Elisabeth Gihle Krog vært engasjert som
vikar fra slutten av november 2008. Hun har i hovedsak tatt seg av medlemskontakt og
medlemsregistrering samt føring av regnskap.
3.6

Fagutvalg

3.6.1
Leder:

Avlsutvalg (fast utvalg)
Cecilie Kilde
Prof. Odd Vangen, vet. Guri Haarr, vet. Ole Jørgen Jørgentvedt og Cathrine F. Andersen.
I løpet av styreåret har både Odd Vangen og Ole Jørgen Jørgentvedt fratredd utvalget.
Disse er senere erstattet med Hilde Hauge, mastergrad i avl og avler Tormod Bakke Johnsen.

Det har i løpet av styreåret vært avholdt 7 møter og behandlet 31 saker.
3.6.2 Veterinærfaglig utvalg (fast utvalg)
Leder:
Mette Hansson
Kristin Brækken, Ulrich Ohm og Ole Jørgen Jørgentvedt.
Utvalget har i løpet av styreåret innstilt små korreksjoner av helseskjemaet til bruk ved hingstekåringen
for bruk i 2009.
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Sportskomitè (fast utvalg)

Tidligere medlemmer Nina Karstensen og Hanne Hertzberg forlot utvalget etter Representantskapsmøte.
Nytt utvalg har bestått av
Leder: Robert Ruud ( Ny)
Tormod Bakke Johnsen (feltritt), Cecilie Kilde (dressur), Cathrine Finstad Andersen (Ny)
(dressur),
Unn Reierstad (innmelding/administrasjon).
Mandat: Forvaltning og drift av organisasjonen Norsk Breeders Trophy AS, deriblant årlig fastsettelse av
innmeldingsavgifter, terminliste og statutter til grenkonferansene om høsten. Jobbe aktivt mot NRYF for å
få bedre kontroll med kvalifisering og uttak av hester til NVs plasser i unghestchampionater internasjonalt
(Unghest-VM, skandinaviske championater m.m.)
Det har i løpet av styreåret blitt avholdt flere møter med NRYF/grenutvalg og styreleder for Oslo Horse
Show Morten Aasen.
3.6.4

Dommerutvalg (fast utvalg) – Nytt 2007

Styret besluttet i 2007 å nedsette et dommer- og utdanningsutvalg for å styrke utdanningen på dagens og
fremtidens dommere. Utvalget skal bidra til utvikling av felles/harmonisert dommerutdanning i Norden
som grunnlag for dommerutveksling i NVs avlsprogram, dommerutveksling og videreutdanning av
dommere.
Utvalget er så langt ikke nedsatt. Styret avventer initiativ fra ANV der Finland har ansvaret for å blåse liv
i intensjonen om felles dommerutdannelse i Norden. På ANV møtet 23 januar 09 var temaet igjen på
dagsorden og første skritt er at Dansk Varmblod inviterer nordiske dommere til seminar våren 2009 i
Danmark. Seminaret skal foregå på Vilhelmsborg 25.april med mulighet for deltakelse med 3-4 dommere
fra hvert forbund.
Styret har i påvente av nordiske fellestiltak, sett behovet for å stimulere våre aktive dommere ved konkret
støtte til etterutdanning. Det har derfor vært selvstendig kontakt med Dansk Varmblod om deltakelse ved
utstillenger og kåringer i DV regi. Styret har i den anledning bevilget økonomisk støtte på kr 2.500,- pr
dommer til Magne Lilleeng, Cecilie Kilde og Guri Haarr for deltakalse ved utenlandske hingstekåringer.
Magne Lilleeng og Cecilie Kilde var tilstede ved hingstekåringen i Herning, mens Guri Haarr vil delta ved
hingstekåring i et av de andre vesteuropeiske forbund til høsten.
NVs representant i Dommerutdanningsgruppen i ANV i 2008: Alf Kjetil Andresen.
3.6.5

PR-komite (fast utvalg) - Nytt 2007

Bente Utheim og Solveig Sundfær.
Mandat: Årsmøtet 2006. Premiering av beste norske varmblods ridehest ved konkurranser under
forutsetning av at Sentralstyret utformer et direktiv til regionene om hvorledes dette skal gjøres, og hvilke
stevner som skal utvelges. Regionene står for oppfølgingen/utdelingen. Premisser ble presentert på
regionledermøtet i juni.
3.6.6

Utstillingsutvalg (fast utvalg)

Hingstekåring:

Einar Ballestad

Hopper/unghest/føll:

Regionstyrer.

Eliteskuet:
NBT-finaler:
Sekretærbistand:

Sentralstyret
Sportskomite, se dette.
Unn Reierstad

Norsk Varmblod
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Organisasjons-/Lovkomite (Mandat frem til Årsmøtet 2008)

Mandat: Det nedsettes en komite bestående av 1 representant fra hver region og 1 representant fra
sentralstyret. Mandat for 2007: Se på og konsekvensutrede en nedleggelse/ny inndeling av regioner / ny
organisasjonsmodell inkl forholdet til ANV. Utvalget fikk fornyet mandat i 2008 til å gjennomgå lovene
på nytt og foreta evt nødvendige justeringer ihht. evt. ny struktur.
På grunn av den arbeidsmessige situasjonen gjennom styreåret har det ikke vært kapasitet til å prioritere
videreføring av dette mandtatet.
Lovkomite har bestått av Unn Reierstad (leder), Solveig Sundfør og Hans Jørgen Langseth-Hurley.
3.7

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. Avlsrådet innstiller til Styret i
Stiftelsen Norsk Hestesenter, som oppnevner.
Kåringsdommere/kåringsnemd for Varmblods Ridehest i 2008:
Leder: Cecilie Kilde
Magne Lilleeng
Guri Haarr
I tillegg har det vært benyttet følgende konsulenter/testpersonell i 2008:
Konsulenter:
Poul Graugaard (utenlandsk rådgiver/gangartskonsulent)
Anita Sande (sprangkonsulent)
Testpersonell:
Nikolai Kowalski (testrytter gangarter)
Anita Sande (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. I 2007-2008:
Leder:

Nils Terje Dalseide (sorenskriver/jurist)
Knut Karlberg (veterinær)
Knut Rønningen (husdyravlsfaglig kompetanse)
Kjersti Jenssen (jurist, NV)
Torunn Knævelsrud (raserepresentant, NV)
Sekretær (Avlsleder eller den han bemyndiger): Tore Kvam
NV har i mars 2009 innstilt på Kjersti Jensen og Torunn Knævelsrud til ny periode.
Klagenemda for kåringsavgjørelser er ikke klageinstans for vedtak fattet av Stiftelsen Norsk Hestesenter
på vegne av godkjent instans, som for eksempel vedtak om bruk av egen ukåret hingst på egen hoppe
(§12). Klageinstans ved avslag på bruk av egen hingst på egen hoppe er Mattilsynet – Nasjonalt senter for
dyr og animalsk mat. Det gjelder også raser som gjennom avlsplanen ikke tillater slik bruk.
3.8
3.8.1

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
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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.
3.8.1.1

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 møter i 2008: Styremedlem Alf Kjetil Andresen.
GA 2008 ble avholdt i Lyon i Frankrike. GA for 2009 er besluttet avholdt ved Flyienge og København
som et felles nordisk samarbeidsprosjekt (Sverige/Danmark/Norge/Finland).
3.8.1.2

Medlemsinformasjon

“Horse International”, som også er FEI’s medlemsblad, samt magasinet ”Breeding News” er WBFSHs
medlemsblader. I tillegg har Nyhetsbrev blitt en ny rutine, og 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.
3.8.2

Arbeidsgruppen for Nordisk Varmblod (ANV)

Arbeidsgruppen for Nordisk Varmblod er et løsere samarbeid mellom de Nordiske land med utgangspunkt
i medlemskapet i WBFSH. Formålet med arbeidsgruppen har vært å fremme felles saker overfor WBFSH
for å få flere stemmer og større gjennomslagskraft, og er ikke regulert av noen vedtekter.
ANV har i 2008 inngått en tettere samarbeidsallianse vedr. kvalitetssikring og markedsføring av våre
ridehester som den Skandinaviske Varmblodshesten. Samarbeidet dreier seg om 5 fokusområder:
 Etablering av et kvalitetsoppdretts-konsept for den skandinaviske varmblodshesten.
 Etablering av et Nordisk/Skandinavisk Avlschampionat for Unghester (ansvar ASVH).
 Etablering av en felles web-portal (ansvar DV).
 Etablering av en felles eksteriør- og bruksprøvedommerutdanning (både grunnutdannelse og
videreutdannelse) (ansvar FWB).
 Datasamarbeid (avls- og sportsdata) (ansvar NWB).
Norsk Varmblod har i 2008 vært representert ved:
Alf Kjetil Andresen

3.8.3

Norges Rytterforbund (NRYF)

Norsk Varmblod har et nært samarbeid med NRYF på flere punkter.
3.8.3.1

Norsk Breeders Trophy AS

Norsk Varmblod og Norges Rytterforbund har oppløst selskapet på grunn av en ressurskrevende
selskapsform og driften er overført til NV ved årsskiftet. Rytterforbundets aksjekapital på kr 50.000,- er
tilfalt NV for videre drift av NBT. NBT vil bli ført som en egen avdeling i NV´s regnskap.
3.8.3.2

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

VM for unghester er et avlsarrangement hvor kun medlemmer av organisasjonen WBFSH kan delta.
Arrangementet er organisert iht. FEIs statutter, FEIs generelle lovverk, FEIs veterinærreglement, samt
FEIs stevneregler. I og med at arrangementet er underlagt FEIs regler, sendes invitasjonene til
rytterorganisasjonene – i Norge NRYF. De fleste deltagerlandene sender utelukkende individer som
representerer avlsforbundene i sitt hjemland. Det er gjort unntak for at man - som Norge - kan sende
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hester godkjent i andre lands avlsforbund (medlem av WBFSH), dersom dette er godkjent av
deltagerlandets avlsorganisasjon/rytterorganisasjon i samarbeid.
NV hadde med 3 norskeide hester (to 5-års og en 6-års fra utenlandske forbund) i VM for unghester i
dressur i 2008. NV representert ved Else Hasvold. NV holdt deltagerne med NV-profileringstøy og
shabracker.
Under VM i sprang i Zangerseide deltok 5 norske ekvipasjer; 5-åringene Lenoce L og Cointreau , 6-års
hingsten Astor N-02-4533 (Aston/Lanceot), oppdretter Morten Ottesen som med rytter Trond
Clemmetsen ble nr 19 i B-finalen, 7-årige Chardonai Z samt hingsten Bessemeinds Chuck Z i klassen
”Sires of the World”
3.8.3.3

Unghestklasser Avdeling B

Unghestklasser avd B har skapt økende interesse for unghester blant ryttere og publikum og disse klassene
har stor deltakelse.
3.8.3.4

Unghestsamlinger

Norsk Varmblod samarbeider med NRYF om unghestsamlinger, hvor det fokuseres på riktig utdanning og
dertilhørende bedømmelse av unghester i sportssammenheng. Det er i 2008 inngått tettere avtaler med
grenutvalg dressur om felles opplegg for samlinger i 2009.

3.8.4

Agria Dyreforsikring

Norsk Varmblod har en samarbeidsavtale med dyreforsikringsselskapet Agria basert på et
hovedsponsorskap innenfor noen hovedområder. Avtalen ble fornyet i 2007 og løper fra 01.06.2007 og to
og et halvt år fremover, til 01.01.2010. Et av målene med samarbeidet er å jobbe for sunnere, mer
holdbare hester i Norge, samt utvikle og spre kunnskap om håndtering av hest, oppdrett,
skadeforebyggende tiltak, veterinærmedisin m.m. For å sikre et aktivt samarbeid skal Norsk Varmblod og
Agria nedsette en styringsgruppe. NVs kontaktpersoner i styringsgruppen 2008:
Styremedlem Mette Hansson og Robert Ruud.

3.8.5

Stftelsen Norsk Hestesenter

Dens daglige drift forestås av Styret, som er Stiftelsens øverste organ, valgt av Representantskapet.
Representantskapet vedtar også vedtekter/-sendringer og fører tilsyn med stiftelsens virksomhet. Årlig
avholdes 2 representantskapsmøter (vår og høst) hvor alle stifterorganisasjoner/eiere er representert, samt
et avlspolitisk fellesmøte mellom Avlsrådet ved NHS og avlsorganisasjonene.

3.8.5.1

NVs representantsjon

Norsk Varmblod er en av stifterne av Stiftelsen Norsk Hestesenter med én plass i representantskapet.
Leder er valgt av NV som vår utsending, med nestleder som vara. I 2008:
Styreleder: Mette Hansson, nestleder Robert Ruud.
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. Norsk Varmblod har forslagsrett til
oppnevningen av denne sammen med Norsk Ponniavlsforening, Norsk Islandshestforening, Norsk
Araberhestforening og Norsk Jockeyclub. Styret i NHS oppnevner.
Avlsrådet i Stiftelsen Norsk Hestesenter har 6 medlemmer + varamedlemmer, for 2008:
Leder:
Inge Kringeland
Representant for norske raser:
Tor Finstad/Elin Furrevik, vara Per Sylte

Norsk Varmblod
Styrets Årsberetning 2008
Representant for travrasene:
Representant for utenlandske sportshestraser/ponnier:
Representant med veterinærmedisinsk kompetanse:
Representant med fagkompetanse i husdyravl:
Sekretær, Avlsleder ved Stiftelsen Norsk Hestesenter:
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Nils Dagestad, vara Øistein Eriksen
Guri Haarr, vara Bjørn Kjersem.
Gunnar Klemetsdal, vara Nina Varberg Nordrum
Nils Ivar Dolvik, vara Carl F. Ihler
Tore Kvam

Avlsrådet er rådgivende fagorgan i avlsrelaterte spørsmål for Styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter. NHSs
styre kan delegere myndighet til Avlsrådet i spesielle saker.
På styremøte i NHS, desember 2008 ble Hilde Hauge (NV) med vara Bjørn Kjersem valgt som
representant for utenlandske sportshestraser/ponnier, for neste rådsperiode (2009-2010).

3.8.5.2 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.
Avlsorganisasjonene møter også administrasjonen/de ansatte ved NHS.
Ved årets fellesmøte var NV v/leder Mette Hansson, invitert til å holde en presentasjon av ny Avlsplan og
foreningens strategi i avlsarbeidet videre.

3.8.5.3 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 2008 NOK 70 000,- fra avlsrådet v/NHS til avlsfremmende tiltak etter søknad.

4.

Aktiviteter gjennom året for å nå målsetningene (vedtektene, § 2)

4.1

§ 2.01: Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og systematisk avl

4.1.1 Registrering/Stambokføring, “Hestedatabasen”
Styret har arbeidet for å sette fokus på behovet for innsamling av data og registrering/stambokføring som
grunnlag for utvelgelse av avlsdyr er en forutsetning for et planmessig avlsarbeide og avlsfremgang.
4.1.1.1

Nye Registreringsregler for Norsk Varmblod f.o.m. 2007

• Det ble innført nye Registreringsregler for varmblods ridehest i Norge av 12.01.2007, oppdatert
26.03.2008, med ny inndeling av Register og Stambok.
Avlsforbundets registreringsregler er avgjørende for både avlerne og ikke minst anerkjennelsen av
Norsk Varmblod nasjonalt og internasjonalt. Registreringsreglementet fremsto som uferdig og lite
forståelig og var vedtatt uten Avlsutvalgets medvirkning i prosessen. Det er helt nødvendig at et slikt
reglement, har vært vurdert av det fagutvalg som foreningen har oppnevnt på området. Reglementet
inneholdt svakheter i forhold til andre nærliggende forbund som det er naturlig å sammenligne seg
med.
Styret så derfor nødvendigheten av en gjennomgang av Reglementet og ga Avlsutvalget mandat til
denne prosessen. Nytt reglement ble vedtatt av Styret den 19.01.09.
Reglementet legger til grunn at all dokumentert avstamning skal inn i passet uansett hvilket register
hesten føres inn i for å sikre at alle opplysninger om hesten gjøres kjent.
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Registreringsstatistikk

Totalt registrerte varmblods ridehest i NV pr 31.12.2000 var ca 4000, med 34 registrerte aktive
avlshingster (kårede) og ca 150 aktive avlshopper. Antall aktive hingster og bedekte hopper fra 1990 til
2008 og fordeling av disse mellom norske og utenlandske hingster samt mellom varmblod- og
foredlerhingster fremkommer av diagrammene nedenfor.
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Antall registrerte norskfødte varmblods ridehester i tidsrommet 1990-1998 var vel 300 stykker, fra 19992007 (pr.01.02.2008) ca 950 stykker. Tabellen angir ca-tall. Diagrammene angir den eksakte fordelingen.
Pr 2007 var den totale registrerte bestanden i Norsk Varmblod ikke kjent, men anslagsvis på oppunder
6000 individer, med ca 300 nye registreringer årlig (ca 2/3 importhest, 1/3 norsk avl).
År

Antall
føllregistreringer
Hovedavsnitt NV

Antall
importregistreringer
Hovedavsnitt NV

Antall ”Hvite pass”:
Ulovlige, Tilleggsavsnitt
og ikke-dokumenterte
NV/SNH*
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*En del av disse vil ihht. Forskrift av 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien
måtte favnes av ulike avdelinger av dyreregisteret (stamboken) med delvis dokumentert og godkjent avstamning.
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Merk at uregistrerte hopper frem til og med bedekninger for 2006 ikke fikk fødselsmelding. Dette skaper
utrolig mye merarbeid og forsinkelser / nedsatt servicegrad i registreringen pga at så stor andel som 1/3del av hoppene ikke er registrert ved bedekning. I tillegg svekkes innrapporteringen av tomme
hopper/kastinger, og NV går ”glipp” av mange hoppeeiere når servicen går ned. Dette vil bli endret
f.o.m. bedekningene for 2007 (2008-årgangen) for å forsøke å bidra til bedre service, markedsføring og
høyere registreringsandel.
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Antall hingster fordelt på varmblod og fullblod/araber
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4.1.2 Avlsplanen
NVs nye Avlsplan fikk sin godkjenning av NHS 09.nov 2007.
Det er nå åpnet for endringer/korrigeringer av avlsplanen utover den faste årlige fristen 1.10. Spesielt er
det hensiktsmessig at mindre endringer/justeringer av avlsplan kan gjøres relativt ofte.
Norsk Varmblod har fått en bekreftelse av Styret ved NHS at den faglig godkjenningsrolle, skal være en
ren formalitet og at den avlsfaglige kompetansen og politiske styring ligger hos foreningen.
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LMD har bekreftet at delegeringen også innebærer å godkjenne endringer i avlsplanen. Det ville ellers
ikke være mulig for Norsk Hestesenter å ha den rollen departementet har ment å gi de.
4.1.3

Dommerutdanning

• NV har 13 dommere godkjent for å dømme ridehest i Norge, hvorav 10 kan ha hovedansvar for rasen
på utstilling, og 3 kan være meddommere.
• Dommerrekrutter for å øke dommerstanden – Styret har innstilt på ny kandidat Edina Ydersbond til
dommerutdanningen som hadde opptaksprøve i november 2008. Det er videre tatt initiativ overfor
NHS for fullføring av dommerutdanning for tidligere kandidater som har vært i systemet, men ikke
fullført.
• NV har fått gjennomslag for foreningens behov for tilpassede krav ved bruk av utenlandske dommere
og at det ikke er avgjørende med norsk eksamen for å kunne virke i NV´s utstillinger. Det arbeides for
en felles Nordisk dommerutdanning / gjensidig godkjenning og dommerutveksling gjennom
samarbeidet med ANV og etableringen av markedsføringsorganisasjonen Scandinavian Warmblood.
• Etterutdanning av våre aktive dommere har vært stimulert gjennom praktisk og økonomisk
tilretteleggelse for deltakelse ved hingstekåring i utenlandske forbund. Det foreligger videre avtale om
deltakelse for 3-4 dommere ved felles nordisk seminar i Danmark.
4.1.4
4.1.4.1

Unghestutdanning – unghestchampionater og samarbeidsmodeller
Norsk Breeders Trophy

Se også punkt 3.8.3.3 Styret har vedtatt relansering av felles finale for alle disipliner i 2009 i nært
samarbeid med grenutvalgene. Hovedformålet har vært å få tilbake bredden og øke interessen for NBT
slik at unghestene skoleres. Ønsket er at flest mulig oppdrettere skal benytte seg av breeders-systemet og
dermed også å sikre en forsvarlig forvaltning av oppdretternes innbetalinger. Hopper med føll som 4/5/6
års kan nå gå Breeders et år senere på 5 og 6 åringenes premisser. Styret har i samarbeid med
grenutvalgene utarbeidet et forslag til nye statutter for NBT 2009 og disse er offentliggjort på
rytterforbundets web-side (www.rytter.no).
For å markesføre det nye konseptet og få fokus på NBT, har styret i samarbeid med Agiras representant
Carina Brecke og Ridehesten, produsert en Flyer. Den ble lansert under AEG og formidles i nå i alle
unghestsammenhenger
4.1.4.2

Unghestklasser Avdeling B

Se pkt 3.8.2
4.1.4.3

Unghest-VM

Tidligere har uttaket hovedsakelig vært organisert av NRYF v/grenutvalgene, men Norsk Varmblod har
tatt opp dialogen med grenutvalgene med tanke på kvalifisering og uttagningskrav. NV har eierskap til
disse plassene gjennom sitt medlemskap i WBFSH og har som ambisjon at vi skal ha nrskfødte unghester
til Unghest-VM. Plassene er attraktive og det er viktig at eventuell representasjonen gjennom hester fra
utenlandske forbund skal ”gi” til norsk avl og ryttermiljø. Sportskomite og Styret har i samarbeid med
grenutvalget utarbeidet kriterier kvalifisering og uttak for dressur i 2009. Kravene er presentert på
grenkonferansen i dressur og annonsert i Ridehesten, samt på www.rytter.no. Styret jobber med
tilsvarende opplegg for sprang. Se også punkt 3.8.3.2
4.1.4.4

NV-ambassadører

Under grenkonferansen i sprang 2007 lanserte Norsk Varmblod ideen om ryttere som NV-ambassadører,
en modell for å stimulere samarbeid mellom ryttere og oppdrettere. Ideen med modellen er
 Å sikre rytterne representasjonsoppgaver i internasjonale unghestchampionater hvor NV eier
plasser (f.eks. Unghest-VM, Scandinavisk Unghestchampionat) og
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Å matche NVs beste unghester med Norges beste unghestryttere for disse
representasjonsoppgavene
En økonomisk gunstig modell for både oppdretter og rytter
NV-ambassadørene holdes med og rir med NV-profileringsklær/-effekter
NV jobber aktivt for at det i sammenheng med Unghestchampionatene også skal tilbys høyere
klasser, slik at rytterne gis mulighet til samtidig å ta med sin GP-hest
NV vil utarbeide kriterier som rytterne må tilfredsstille for å bli NV-ambassadør.
Unghest-samlinger

NV har i 2008 hatt tatt initiativ til et tettere samarbeid med grenutvalget i dresser om avvikling av
unghestsamlinger. NV presenterte seg og sitt arbeid under Grenutvalgskonferansen i dressur i januar 2009
og har inngått et praktisk og økonomiks samarbeid når det gjelder avviklingen av unghesttreninger med
Thomas D. Larsen.

4.2 § 2.02: Formidle kunnskap om og stimulere interesse for avl
• NVs webside – www.norskvarmblod.no
Styret fikk mandat fra Representantskapet i 2008 å arbeide med foreningens WEB-løsning. prioritert
arbeidet med utvikling av ny WEB side for foreningen. Isobel Kvaavik har lagt ned et betydelig arbeid for
å opparbeide en ny og forbedret struktur slik at siden blir enkel, stilren og oversiktlig. Ny WEB- løsningen
presenteres på Årsmøtet.
• Medlemsblad Ridehesten Norge
Medlemsbladet kommer ut månedlig, med 4 faste sider til bruk for regionsstyrene og sentralstyret, i
tillegg til øvrig plass for redaksjonelt stoff fra Ridehestens journalister og NVs fagpersonell og
leserinnlegg fra NVs medlemmer, + 3 helsider annonseplass for NV i løpet av et år dersom foreningen
ikke klarer å fylle sidene hver måned. I 2008 kostet bladet NOK 561,- pr medlem og år. Dette
inkluderer hingstekatalog i et opplag på 500 med inntil 20 hingster og hjelp med bilder fra
Wiegaardens base, logo og oppdatering av websider.
Samarbeidet med Ridehesten har fortsatt 2008, med utarbeiding og trykk av annet materiell en det som
ligger i avtalen til gunstige priser. Samarbeidet med redaktørene fungerer meget bra, som utviser stor
fleksibilitet i forhold til trykkefrister..
Regionenes sider – brukes i varierende grad
• Hingstekatalog – Katalogen skal fungere som en varedeklarasjon på NVs kårede hingster og som et
medie for oppdrettere og ryttere og har siden 2006 også inneholdt litt informasjon for å stimulere
avlsinteressen. Se § 2.05.
• Deltageravgifter og medlemskap
Det kreves medlemsskap for deltakelse i NV arrangementer/utstillinger
• Informasjonsbrosjyre – ingen endringer.
• Vervekampanje – vinn vervepremie! Ved å verve 3 medlemmer eller mer blir du med i trekningen av et
spennende reisegavebrev! Innmeldingsblankett på www.norskvarmblod.no må benyttes, og den som
verves må må angi på blanketten hvem som har vervet.
• Regional aktivitet, jfr. § 2.06.
4.3 § 2.03: Hjelp til å skaffe avlsdyr
• Salgssider/omsetning – blir gjenopprettet på ny web, se § 2.05 .
• Typegodkjenning av hopper – NV har en åpen stambok med bruksdyravl med muligehet for
opparbeiding av stamme for hopper med mangelfull/ikke-godkjent avstamning. Regle for
Typegodkjenning er nå nedfelt i Avlsplanen
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§ 2.04: Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett

4.4.1 Prispolitikk, kollektivavtaler m.v.
• Agria Dyreforsikring – Det har vært god dialog med Agria også i 2008. Avtalen gir NV en direkte
utbetaling per hest eid av medlem i NV og forsikret i Agria, og Regionene en direkte utbetaling per
deltagende hest i arrangementene. Avtalen gir dessuten 10% medlemsrabatt på forsikringer, samt
utbetalte premiemidler samt sponsormidler knyttet til regionale og sentrale arrangementer. Utover
støtten definert i avtalepunktene har det fra Agria vært gitt støtte på kr 10.000,- til hingstkåringen i
tillegg til vinnerdekken. I tillegg utdeles Agrias oppdretterpris. Samarbeidet bidra til å være et
kvalitetsstempel på NV-ridehest.
NV plikter på sin side å markedsføre Agria og samarbeidet, og tilgjengeliggjøre adresselister. Agria
har dessuten også gunstige forsikringer for oppdretteren, bl.a. Agria Ekstra før føllet er 30 dager som
gir forsikring mot skjulte feil og mangler, og NV og Agria jobber i samarbeid for å utvikle produktene
videre. Se også pkt. 3.12.4.
• Andre avtalepartnere- Styret har forhandlet frem en rabatt avtale med Shell på drivstoff og andre
produkter. Det vil arbeides videre med å opprette andre gunstige avtaler for medlemmene på varer og
tjenester
4.4.2 Internasjonalt samarbeid
Gjennom World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), og Arbeidsgruppen for Nordisk
Varmblod (ANV) oppnåes stor forståelse for mange av de problemstillinger NV sliter med – de andre
avlsforbundene sliter med akkurat de samme problemene! WBFSH er med og hjelper opp i en del av
oppdretternes konflikter, som lobbyist overfor forvaltning, myndigheter og rytterorganisasjonene. Se også
pkt. 3.12.1 og 3.12.2.
4.5 § 2.05: Hjelpe til å oppdrette og markedsføre Norskfødt Ridehest
• Hingstekatalog – Katalogen skal fungere som en varedeklarasjon på NVs kårede hingster og som et
medie for oppdrettere og ryttere. Sekretær har stått for årets katalog, og Wiegaarden har stått for
trykken. Prinsippet om bedekningslisens innført i 2007 (på samme måte som ASVH og DV) er
videreført, for å sikre at all informasjon om alle aktive hingster kommer med, inklusiv en skikkelig
bedekningsstatistikk. Dette også som grunnlag for fremtidige avlsindekser.
• Eliteskuet/Landsfinalen – Skal være sesongens høydepunkt i tillegg til hingstekåringen. Arrangementet
knyttes til annen aktivitet, primært NBT finale for heving av kvalitet og markedsinteresse.
•
•
•

•
•

•

•

•

Det arbeides videre med kvalifiseringskriterier i tråd med endringer i Avlsplanen
Årlige Breeders – Se pkt 3.8.3.1
Unghest-VM – Se pkt. 3.8.3.2
Synliggjøring på stevner og samarbeidsmodeller med rytterne – Innføring av Unghestklasser avdeling
B har vært svært vellykket og innføring av premiering av beste norskfødte hester på stevner ble lansert
i 2008.
Stammebenevnelser over speaker på stevner – Innstilling fra region 2 (sak 3 årsmøte 2003). Jobbes for
kontinuerlig gjennom internasjonalt samarbeid, se § 2.01 og pkt. 3.12.1.
Stand under OHS – Norsk Varmblod leier sin egen stand. Sentralstyret tok ansvaret for årets stand.
NVs presentasjons/salgsvideo med norskavlede unghester i ulike situasjoner og konkurranser ble vist
på standen. Videoen fanget stor interesse og var både oppmerksomhets- og kontaktskapende.
Artikler med logo – Styret har hatt kontakt med nye leverandører for oppgradering av
profileringsartiklene. I forbindelse med Hallmesterskapet for ungehest i Arendal, ble det lansert nye
modeller av forenings gensere fra Kingsland.
ANV – Markedsføringsorganisasjonen Scandinavian Warmblood er etablert! Se også pkt. 3.12.2. Det
jobbes nå aktivt innenfor hver av feltene samt med å kunne arrangere GF/seminar i WBFSH i Norden
2009 for å kunne lansere produktet ”Scandinavian Warmblood” som et kvalitetsprodukt.
WBFSH Verdensrankingen

Norsk Varmblod
Styrets Årsberetning 2008

Side 23 av 27
Mars 2009

• Auksjon – det ble ikke avholdt noen auksjon i 2007.
• Salgssider på web – ikke vært aktiv siste halvdel av 2008 pga sekretærsituasjonen og arbeid med ny
WEB.
• Fast representasjon på grenkonferanser – Ingen faste rutiner innført, men NV var representert på
grenkonferanse i dressur ved leder Mette Hansson og Cathringe F Andesen.
• Årets oppdretter – prisen gikk i 2008 til Stall CC v/ Claus Claussen.
• Arrangementer og kurs har vært avholdt i regional regi.
4.6

§ 2.06: Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeid om slike tiltak

4.6.1 Medlemsmøter/Kurs m.v.
Regionale Løshoppinger, Unghestkurs, Utdanning av ridehesten, Julebord m.m. Se regionenes
årsmeldinger.
4.6.2

Utstillinger/konkurranser

Hingstekåring ble avholdt 26.- 30.januar 2008, under Arctic Equestrian Games, Brunstad Conference
Center i Vestfold. Det ble vist 20 hingster til kåring av 23 påmeldte, inkludert fremstilling av 2
Elitehingster fra andre forbund og 3 i nyopprettet klasse (1b) for hingster med ferdig godkjent
materialprøve fra andre forbund. 3 hingster var inne til annen gangs visning og 12 innehadde ikke kåring,
av disse 5 3-åringer (klasse 3a), 4 4-åringer (klasse 3a s/g), 2 5 åringer (3b) og 1 eldre (klasse 3c).
Totalt 13 hingster oppnådde kåring, hvorav 9 nykåringer. Begge de kårede hingster som ble tatt inn til ny
avlsgodkjennelse, beholdt sin kåringsgrad. Det var i tillegg 2 besiktninger av Elitehingster. 3 av de
fremstilte 3-åringer ble kåret.
Premiegrader tildelt ved kåringen 2008: 2 hingster fikk 1.premie, 6 fikk 2.premier, 2 av 4års/eldre
hingster fikk godkjenning for 1 år, mens 3 åringenen fikk godkjenning for 2 år.
Interimkåring er en mulighet for de som av forskjellige grunner ikke kan møte til ordinær kåring, se
avlsplan. I 2008 ble det meldt en hingst til interrimkåring på Starum: Euroman som oppnådde
godkjenning for 1 sesong.
Offisielle regionale hoppe/unghestutstillinger ble avholdt i august i 4 regioner etter nytt
utstillingssystem. Det var ble bedømt 157 hester av totalt 171 påmeldte til disse arrangementene
Antall deltakere, andelen norskfødte og premiefordelingen er gjengitt i tabeller nedenfor. For fullstendige
resultater se regionenes årsmeldinger.
Deltakelsen ved finalen/eliteskuet er for svak og har ikke fremstått som det høydepunkt for
utstillingssesongen det bør være. Av 19 kvalifiserte føll møtte 7, av 2 kvalifiserte 2-åringer møtte 1, alle
fra Østlandet. Styret har jobbet videre med planer for å løfte arrangementet ved å legge det i forbindelse
med andre arrangement slik at det blir mer attraktivt for både utstillere og publikum.

Region

Østfold

Antall Regionsdeltakere meldt / til start
Føll

Kvalifiserte
til
eliteskuet

2åringer

Kvalifiserte
til
eliteskuet

3åringer

Hvorav
hopper

4åringer

Hvorav
hopper

Eldre
hopper

16/13

6/5

3/3

1/0

21/19

6/5

20/20

9/9

9/7

-

-

-

-

-

-

Oslo/Akershus
Hedmark/

13/7

4/1

3/3

1/0

1/1

1/1

1/1

1/1

3/2

11/10

7/1

5 /2

2/1

7/7

4/4

7/6

3/2

8/8

Oppland
Buskerud/Vest
fold/Telemark
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Rogaland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12/11

7/0

4 /4

1/0

6/6

4/4

3/3

3/3

11/9

24/7

15/12

5/1

35/33

15/14

31/30

16/15

31/26

Midt-/NordNorge
Totalt

52/41

Region

Andel norskfødte (NWB) av meldte regionsdeltakere 2008
Føll

Hvorav
NWB

2åringer

Hvorav
NWB

3åringer

Hvorav
NWB

4åringer

Hvorav
NWB

Eldre
hopper

Hvorav
NWB

16

16

3

2

21

18

20

10

9

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13

3

1

1

1

1

1

3

0

11

11

4

4

7

7

7

4

8

0

Rogaland

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agder

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Midt-/NordNorge

12

10

4

3

5

4

3

1

10

2

Totalt

52

50

14

10

34

30

31

16

30

5

Østfold
Oslo/Akershus
Hedmark/
Oppland
Buskerud/Vest
fold/Telemark

96%)

(71%)

Region

(88%)

(53%)

(17%)

Fordelingen av premiegrader 2008 deltakende hester
Føll

2-åringer

Kl I /
Kl II /
Kl III

Kl I / Kl II

3åringer
Kl I /
Kl II /
Kl III*

Hvorav hopper
Pr. I / 2 / 3 /
Godkjent /
Typegodkjent/
Ikke godkj

4åringer
Kl I /
Kl II /
Kl III*/

Hvorav hopper

Eldre hopper

Pr. 1 / 2 / 3 /
Godkjent /
Typegodkjent/
Ikke godkj

Pr. 1 / 2 / 3 /
Godkjent /
Typegodkjent/
Ikke godkj

Ikke g.k
Østfold
Oslo/Akershus
Hedmark/

13:
6/7/0

3: 1/2/0

-

19:
6/12/1

5: 1/4/0/0/0/0

20:
8/11/0/1

9: 4/4/0/0/0/1

7: 1/4/1/0/0/1

-

-

-

-

-

7: 4/3/0

3: 1/2/0

1: 0/1/0

1: 0/1/0/0/0/0

1:
0/0/1/0

1: 0/0/1/0/0/0

2: 0/2/0/0/0/0

10:
7/3/0

3: 2/1/0

7: 2/5/0

4: 1/3/0/0/0/0

6:
3/2/0/1

2: 0/1/0/0/0/1

8: 2/1/1/1/1/2

Rogaland

-

-

-

-

-

-

-

Agder

-

-

-

-

-

-

-

11:
7/4/0

3: 2/1/0

5: 0/4/1

4: 0/2/1/1/0

3: 0/3/0

3: 0/3/0/0/0/0

9: 0/3/5/0/0/1

41:
24/17/0

12: 6/6/0

32:
8/22/2

14: 2/9/1/1/0

30:

15: 4/8/1/0/0/2

26: 3/10/7/1/1/4

Oppland
Buskerud/Vest
fold/Telemark

Midt-/NordNorge
Totalt

11/16/1/2
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Klasse I /II/III eksisterer egentlig ikke for disse klassene men er satt inn for
sammenligningens/statistikkens skyld, klasse I = kravene for 1.premie hopper (eksteriør min 8 og
bruksprøve min 7,5), tilsvarende også min 8 eksteriør føll og unghest, klasse II = kravene for
2.premie hopper (eksteriør min 7 og bruksprøve min 6), klasse III = resten (tilsv.
3.premie/Godkjent grad).

Resultater Elieskuet
Årets føll 2008

Hit My Heart

Ingrid Sønstebø

Årets 2-åring 2008

Dea Felin

Cecilie Anker

Årets 3-års gangartshest 2008

Tobajo Pik Disney

Tormod Bakke Johnsen

Årets 3-års spranghest 2008

Engas Diva

Marianne Hansen

Årets 4-års gangartshest 2008

JJ Dolche Vita

Tanya Marlene Tysnes

Årets 4-års spranghest 2008

RR Landdorne

Unn Reierstad

Årets hoppe 2008

RR Landdorne

Unn Reierstad

Elitestatus
NV har innført kriterier for utnevning av elitehopper nedfelt i ny avlsplan med tildeling første gang i
2008. I samarbeid med Ridhesten er det er utarbeidet et diplom for Elitestatus.
Følgende 5 hopper er tildelt Elitestatus:
Alexis Damgaard, 208333198601390, eier Lillian Strand, Mid-West Capri DS 10938 og Jasmine 207 R,
begge fra JJ Horses, You You XX, A-3881 N-88-4512 med eier Per Martens og Nichita N-94-4598 med
eier Cathinka Leren.
Forbesiktigelse:
Etter ønske fra medlemmer ble det på Eliteskuet som en prøveordning, arrangert uoffisiell vurdering av
hingster med tanke på fremstilling til kåring. Det møtte 6 hingster til vurdering og uttalelse. Det ser ikke
ut til at tiltaket har gått utover tilmeldingen av antall hingster til kåringen. Styret/avlsutvalget vil vurdere
behovet og konsekvenser av en videreføring av opplegget og i så fall må det utarbeides klare kriterier for
arrangementet.
Resultater Norsk Breeders Trophy:
Norsk Breeders Trophy finale sprang ble avholdt 04.-07. september under NM sprang i Begen. Dressur
ble avholdt på Epona Ridesenter, Kristiansand 14.-17. august og feltritt 4. oktober i Sørkedalen.
Resultater på www.rytter.no.
5-års NBT Sprang: 1 norskfødt hest deltok i 5 års finalen av NBT sprang
6-års NBT Sprang: Ingen norskfødte deltakere
5-års NBT Dressur: 4 norskfødte hester deltok i 5 års finalen av NBT dressur og mens 2 norskfødte var
kvalifisert til finalen i Stall-K´s 4 års cup.
6-års NBT Dressur: 2 norskfødte deltakere 6 års finalen,
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• Zidane Arkide (Blue Hors Don Scufro/Arkedin) f. 2002, oppdretter Cathrine og Elisabeth Gunby,
Bærum, ble nr 2 i 6 års finalen under NBT.
5-års NBT Feltritt : Live (Shaher/) ble beste norskfødte som nr 4
6-års NBT Feltritt: Cordata (Quite Easy/Aminda) ble beste norskfødte som nr 4.
Kvalifisering, uttak og deltagelse av norskfødte hester til unghest-VM: Ingen NWB hester deltok
Resultat fra NM Dressur:
Norskfødt:
Gullmedalje: CC Royale (Paridor/Garcon xx), rytter Ellen B. Farbrot, oppdretter: Claus Claussen, Tobøl.
4.7

§ 2.07: Arbeide for å få aktive regioner i alle deler av landet

4.7.1 Status
• Region Østfold (1) – aktiviteten har vært god, med avvikling av 2 store og vellykkede utstillinger
gjennom sesongen. Føll, unghest og hoppeutstillingen haddde 28 påmeldte og 27 bedømte hester, mens
3- 4 års testen med Typegodkjenning hadde 43 påmeldte og 41 bedømte. Regionen har vært
representert gjennom vara til styret og ett medlem i valgstyret i 2008.
• Region Oslo/Akershus (2) – ble etablert i 2002. Det var i begynnelsen stor aktivitet i regionen fra
regionstyrets side, men tungt å komme i gang med arrangementene. Regionen har hatt samarbeid med
Region Østfold om aktiviteter. Regionen arrangerte Eliteskuet på Tune i oktober.
• Region Hedmark/Oppland (3) – aktiviteten betraktes som relativt god og jevn. Det ble avholdt offisiell
utstilling med 19 påmeldte og 14 bedømte føll, unghester og hopper. Regionen har vært representert i
styret med medlem og vara i 2008.
• Region Buskerud/Vestfold/Telemark (4) – aktiviteten betraktes som god. Det ble avholdt stor utstilling
med alle klasser og 3- og 4-årstest i 2008. Arrangementet hadde 40 påmeldte og 39 bedømte hester og
mange med kvalitet som kvalifiserte til Eliteskuet. Regionen har vært representert i styret ved
styreleder og ytterligere to personer i utvalg i 2008. De har også hatt initiativet og ansvaret for å
avholde hingstekåringen i forbindelse med Arctic Equestrian Games 2007, 2008 og 2009.
• Region Agder (5) – har etter fusjonen med reg 4 på Representantskapsmøtet i 2008 ikke hatt et
fungerende styre, men Robert Ruud og Bjørg Siri Svendsen har fungert som kontaktpersoner.
Regionen var vertskap for Hallmesterskap for unghest i sprang i Arendal i november. Regionen har i
2008 vært styrerepresentert gjennom nestleder.
• Region Vestlandet (6) – aktiviteten har vært lav i 2008 og har desverre vært uten fullt styre det siste
året.
• Region Midt-/Nord-Norge (7) – aktiviteten er god og medlemstall stigende. Det ble avholdt en
vellykket utstilling med 3- og 4-årstest, med hele 41 påmeldte og 36 bedømte hester. Regionen har hatt
hingstene Quiet Expensive og Kermos White Talisman til stasjonsbruk noe som har vært viktig for det
regionale avlermiljøet. Regionen har vært styrerepresentert med styremedlem og vara i 2008.
• Region Nord-Norge – det har vært initativ til opprettelse av egen region for de tre nordligste fylker i
forståelse med region Midt- Norge. Styreleder deltok på et møte i september ved Nord-Norsk
Hestesenter som et naturlig sentrum for aktiviter. Det er dannet et interimstyre for regionen frem til
endelig godkjenning ved Representantskapsmøtet i 2009.
4.7.2 Tiltak
Sentralstyret har i 2008 avholdt 2 regionledermøter, det ene i juni og det andre i november i
forbindelse med Hallmesterskapet for unghest..

