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Organisasjon
Medlemmene

Antall betalende medlemmer ved årsskiftet var 221. Av disse har om lag 95 tegnet familiemedlemskap, slik
at medlems tallet er på over 300. Dette er en oppgang fra i fjor, men langt fra der vi bør være! Økt aktivitet
på avl av varmblods ridehest i Norge bør gi grunnlag for flere medlemmer! Medlemskapet gjelder imidlertid
et år fra innbetalingsdagen.
1.2

Styret

Leder:
Nestleder:

Alf Kjetil Andresen
Robert Ruud
Vara: Mette Hansson

Styremedlemmer: Liv Borg, vara Solveig Sunfær
Øyvind Kirsebom, vara Morten Ringsrud,
Bjørn Aas, vara Einar Ballestad
1.3

Avlsutvalg

Leder:

Cecilie Kilde
Prof. Odd Vangen, Guri Haarr, Ole Jørgen Jørgentvedt og Cathrine F. Andersen

Vet. utv.: Mette Hansson, Kristin Brekken, Ulrich Ohm og Ole Jørgen Jørgentvedt.
1.4

Sekretær

Sekretær: Grethe Nordby. Sekretæren har også ansvaret for NVs hjemmeside.
1.5

Regioner

NVs organisasjon er bygd på 7 regioner. Aktiviteten i 2005 har variert mellom regionene. Det er på det
lokale plan vår virksomhet må vokse. Styret mener NVs lokallag må være et godt tilbud for den økende
hesteinteressen, ikke minst på ridehest! NV er avhengig av lokallagenes innsats og engasjement. Utstillinger,
kvalitets bedømmelser, 3 års test og Breeders må arrangeres med lokal forankring, noe som gir faglig
utvikling, mulighet for økonomi og også mye arbeid, sosialt fellesskap!
1.6

NHS

På lik linje med andre hesteavlsorganisasjoner i Norge, er NV en av stifterne i NHS, hvor avlsrådet ved NHS
behandler og innstiller i avlsrelaterte spørsmål. Avlsrådets rolle er blant annet behandling av avlsplaner for
styret ved NHS, samt å innstille kåringsnemnder. Alt dette etter innstillinger fra raseorganisasjonene.
Årlig blir det avholdt et fellesmøte mellom avlsorganisasjonene og avlsrådet ved NHS, samt 2
representantskapsmøter (vår og høst) i NHS hvor alle medlemsorganisasjoner er representert. NV har én
plass i representantskapet i NHS. Leder har vært vår utsending. Leder var i året som gikk leder av
valgkomiteen ved NHS.
Fellesmøte ble avholdt i Sikkilsdalen, hvor hesteforskning – tilskuddsordningen for avlsfremmende midler –
dommerutdanning – utstillingssystemet – hestedatabasen (Balder) var tema. NHS har hatt flere store
utredninger i gang på flere av disse områdene.
Denne arena er viktig for oss. For vår del mener vi at NV har en unik rolle markedsmessig ut ifra den store
importen av Ridehest til Norge.
For året 2005 har vi mottatt fra avlsrådet v/NHS til avlsfremmende tiltak NOK 85000 etter søknad.
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Aktiviteter gjennom året for å nå målsetningene (vedtektene, § 1)
Punkt 1.01: Arbeide for en funksjonsrettet, rasjonell og systematisk avl

Registrering/Stambokføring, “Hestedatabasen”
• Styret har arbeidet tett med muligheten for egen stambokføring. Den nye forskrift om velferd for hest gir
krav om at alle hester skal ha sikker ID gjennom eget pass. Dette medfører at de såkalte papirløse hestene
også skal ha et pass. NV har sammen med NRYF søkt Mattilsynet om å få være den instans som utsteder
pass også for sports hester i denne kategorien. Under denne prosessen har NHS gitt oss et tilbud om å
etablere et sekretariat, hvor vår sekretær også vil ta stambokføringen av norsk varmblods ridehest. Dette
under forutsetting av at pass på alle hester som trenger hestelisens i rytter forbundet får sine pass fra dette
kontoret. Registreringen vil nå skje på det nyutviklede verktøyet ”Balder”. Styret i NV i forståelse med
NRYF finner at tilbudet fra NHS vil gi vår forening en unik sjanse som vi må ta og har sagt ja til tilbudet!
Styret er i tett dialog med NRYF og NHS angående de praktiske sider.
• Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien og direktiver fra EU
(mattrygghetsspørsmålet og kontroll med dyrehelse og dyrevelferd) påbyr at enhver hest skal følges av
(kun) ett pass/ID-dokument. Rotet med flere pass pr. hest for ulike formål som har oppstått ut i fra
forskjellige forhold er således mot forskriftene. Dette er det nå lagt et godt grunnlag for å rydde opp i
gjennom dialog med mattilsynet og vår avtale med NRYF og NHS.
• Rikstoto og NHS har ferdigstilt “Balder” (den nye hestedata basen), slik at det nye systemet/verktøyet nå
brukes ved stambokføring og virksomheten knyttet til hesteavlen i Norge.
• UELN vil nå bli gitt til alle hester ved passutstedelse! Dette er kanskje det viktigste for oss i en fremtidig
avl.
Internasjonalt samarbeid:
• Arbeidsgruppen for Nordisk Varmblod (ANV) har hatt 2 møter i siste driftsår. Gruppen har forsøkt å
gjøre opp status for sin virksomhet de siste 9 år. Det er ønskelig med en formalisering av det nordiske
samarbeidet. ANV har forespurt de respektive foreninger om nytt mandat. Det er lagt opp til et felles
møte mellom de respektive styrer i september 2006. Det ble utformet en “motion” som ble lagt fram ved
WBFSH GA. i Brussel. ANV ønsket der å styrke sekretariatet ved WBFSH, slik at organisasjonen kan
være det verktøy vi alle ønsker, ikke minst de små stambøker!
• G.A. Møte i World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) 3.-4. desember, Brussel, Belgia.
Leder møtte.
Dommerutdanning
• Vi har nå 12 dommere godkjent for å dømme ridehest i Norge
• FEI-WBFSH-seminar for dressurdommere i Warendorf – Guri Haarr møtte fra Norge i år.
• Dommerrekrutter for å øke dommerstanden… kandidater fra regionene vil følges opp mot
dommerutdanningen ved NHS.
Avlsplanen
• Revisjon av avlsplan – avlsutvalget har endret sammensetting. De har lagt opp en framdrift som tilsier at
en fullstendig revisjon av vår avlsplan skal være klar til behandling av styret og høring i regionene tidlig
på forsommeren 06. Siste revisjon ble utført for 4 år siden. Innenfor NV er det vårt avlsutvalg som er
avlsfaglig instans, og som skal behandling innspill og saker angående vår avlspolitikk. Styret behandler
og er leverandøren av eventuelle endringsforslag til NHS.
• Avlsseminar – sammen med årsmøte på Starum. Tema var vår avlsplan og rammene vi har for vår avl.
Innlegg ved president i WBFSH og formann i Dansk Varmblod Jan Pedersen, generalsekretær i NRYF
Kjell Myhre, avlsleder ved NHS Tore Kvam og prof. Odd Vangen fra vårt eget avlsutvalg. Referat fra
Avlsseminaret kan leses i sin helhet i Ridehesten 03/05.
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2.2 Punkt 1.02: Formidle kunnskap om og stimulere interesse for avl
• NVs domenenavn på Internet www.norskvarmblod.no – Grethe Nordby er nå ansvarlig for hjemmesiden,
noe styret er godt fornøyd med!
• Ridehesten som medlemsblad – vedtatt på årsmøtet 2003 som en 2 års avtale. Er ønskelig med en bedre
utnyttelse av de muligheter bladet gir både fra styret og regionenes side!
• Stand under OHS – Region 2 tok ansvaret for årets stand, i samarbeid med sekretær i hovedstyret.
Det er gjort henvendelse om leie av stand plass for 2006.
• Artikler med logo – jevn salg.
• Det er kjøpt inn flagg og banner, slik at hver region har fått sitt flagg til bruk ved lokale markeringer!
• En ny informasjons folder er blitt laget og brukt i 2005
2.3 Punkt 1.03: Hjelp til å skaffe avlsdyr
• Prosjektet “Formidling av pensjonerte varmblods ridehest-hopper fra sport til avl”, region 2.
2.4 Punkt 1.04: Arbeide for et lønnsomt ridehestoppdrett
• Hest som næring – Norsk Hestesenter
• Hest som næring – Internasjonale organisasjoner
• Prispolitikk, kollektivavtaler m.v. – vi har en sponsor avtale med agria husdyrforsikring.
2.5 Punkt 1.05: Hjelpe til å oppdrette og markedsføre Norskfødt Ridehest
• Hingstekatalog – Katalogen skal fungere som en varedeklarasjon på NVs kårede hingster. Helle Cathrine
Gran og Grethe Nordby (sekretær) har stått for årets katalog, og Wiegaarden har stått for trykken.
• Årlige Breeders NBT – årets arrangement fikk en ny ramme i det finalene gikk hver for seg. Sprang ble
lagt til NM sprang i Sandnes, Dressuren ble et eget arrangemang i Askim og felt gikk på Thune.
Kvaliteten på hestene er svært god, men vi sliter med arrangemanget! Sentral hoppeustilling ble igjen
avlyst ut i fra dårlig kommunikasjon og praktiske forhold rundt kostnader med mer. Finale for føll og
unghest viser en fin fremgang i kvalitet på vårt oppdrett! Antall hester som Breeders-meldes er svært bra,
men deltakelsen i kvalifiseringer og finale er for lavt. Styret og Breeders-komiteen vurderer både formen
og plasseringen av arrangementet, som del av en kontinuerlig evaluering.
• Auksjon – ingen auksjon i 2005.
• Salgssider på web – fortsatt oppe og går. Fungerer relativt bra.
• Oslo Horse Show – Første gang med egen stand. Bestilt egen stand for 2006.
• Avstamningsopplysninger i startlister og over speaker på stevner –Jobbes kontinuerlig med gjennom
internasjonalt samarbeid (UELN – harmonisering av data) og “Hestedatabasen”. Det er FEI som gjør
rankingen.
2.6

Punkt 1.06: Arrangere utstillinger og kurs, videre samarbeid om slike tiltak

Medlemsmøter/Kurs m.v.
Viser til regionenes årsmeldinger.
Utstillinger/konkurranser
Hingstekåring ble avholdt 2.-3. april på Starum. Dommerne besto av kåringsnemnda.
Testrytter: Johnny Hansen fra Danmark.
Det møtte 14 hingster til kåring, hvorav 8 fikk sitt kåringsbrev.
Det er innført en ordning med interimkåring som en mulighet for de som av forskjellige grunner ikke kunne
møte til ordinær kåring. Denne var også lagt til Starum 28.april. 5 hingster var meldt, hvorav 4 fikk sitt
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kårings brev. Hingster som blir kåret ved interim kåring må vurderes på nytt neste år for å beholde sin
kåring!
Se for øvrig Norsk Varmblods Hingstekatalog 2005.
Resultater:
Kl.
1

Kat.

Reg.

Navn

Resultat

1

94RH

Leonardo

3. pr.

Cliqout

2. pr.

Zalmiak Firfod

2. pr.

Okkels

3. pr.

Alf as Arnt

Kåret

Senator

0. pr.

JJ Rocco

Kåret

Rotson (hann)

0. pr.

Steinfossens Rival

0. pr.

Bacardi

0. pr

Fruerlundens Fontain

Ikke møtt

2
3

93RH

4
2

5

101RH

6
7

N-01-4561

8
9
3

N-01-4551

10
11

N-02-4593

12

N-02-4559

JJ Dali

0. pr.

13

Happy Irco

Kåret

14

Lord of Catwalk H

0. pr.

15

Starlight DE

Kåret

Kval I

Regionale føllskuer ble avholdt i alle regioner juli/august.
Finale føll- og unghester ble avholdt 4. september 2005 på Solberg Gård. Her ble klassevinnerne som
følger:
Hoppeføll født etter 1. juni: Lorelei e. Londonderry/Winny. Erier/oppdretter: Mariann Sælid.
Karakterer: 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8
Hingsteføll født etter 1. juni: Engas Aldior e. De Noir/Alberthe. Eier og oppdretter: Kady Besseberg.
Karakterer: 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9.
Hoppeføll født før 1. juni: Vollergrendas Hassel e. De Noir/Jocelyne. Oppdretter: Bente Hauge.
Eier: Ole Mathias og Thea Malene Rønaasen og Bente Hauge. Karakterer: 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9.
Hingsteføll født før 1. juni og årets føll: Solbakkens Legenderry e. Londonderry/Nicita. Oppdretter: Nina
Paulsen. Eier: Øivind Instefjord Ødemotland/Morten Ringsrud. Karakterer: 10, 9, 9, 8, 10, 9, 10.
1-års hoppe: Feodona e. French Kiss/Qiuck Step Lady. Oppdretter: Kobza, Tyskland. Eier: Koenraad Cypers
og Karin de Ridder. Karakterer: 9, 8, 7, 7, 7, 7, 8.
2-års hoppe og årets unghest: Solbakkens Francine e. Dday/Nicita. Oppdretter: Nina Paulsen.
Eier: Anne Kristine Amlie. Karakterer: 8, 8, 8, 7, 9, 8, 8.
3-årstest ble arrangert av region Østfold den 8. oktober på Tune Ridesenter i Østfold.
Beste gangartshester:
JJ Vanilla e. Depardieu/Verona. Oppdretter: Damnark. Eier: Kristin Andresen.
Snittsum, gangarter: 8,333333333
Zidana Arkide e. Blue Hors don Schufro/Timtomara Arkide. Oppdretter: Kathrine Gunby. Eier: Anne Ekeli
Lindberg. Snittsum, gangarter: 8
Beste spranghester
Løytnant Gizmo e. Löjtnantshjärta/Lavita. Eier/oppdretter: Knut Erik Halvorsen. Sum, sprang: 8,55
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Legionare H e. Lötnantshjärta/Boobe’s Daughter xx. Eier/oppdretter: Hilde og Stian Haugsrud.
Sum, sprang: 8,35
Kvalitetsbedømmelsen for 4-åringer ble avholdt 17. - 18. september i Drøbak. Arrangør var region 2, som
gjorde en riktig bra jobb!
Beste gangartshest:
JJ Rocco e. Riccione/Midt-West Donna. Eier/oppdretter: JJ Horses, Trøgstad. Snittsum: 8,534375
JJ Roxette e. Riccione/Midt-West Silke. Eier: Anette Thorsen/oppdretter: Ole Jørgen Jørgentvedt.
Snittsum: 8,4965
Kleppenhus Daytona Hit e. Sandro Hit/Delight. Eier: Stall-K/Cathrine F. Andersen.
Oppdretter: Cathrine Rasmussen. Snittsum: 8,4479
Beste spranghest:
Tobajo Picez e. Cortez/Picina. Eier/oppdretter: Tormod Bakke Johnsen. Snittsum: 9,5500
JJ Rocco e. Riccione/Midt-West Donna. Eier/oppdretter: JJ Horses, Trøgstad.
Snittsum: 8,8677
Quite Cadiz e. Quite Easy/ Cadiz. Eier/oppdretter: Fam. Kingsrød, Mysen
Snittsum: 8,6271
Begge vinnere var norskfødte.
Norsk Breeders Trophy ble i år splittet, slik at de tre grenene dressur, sprang og feltritt ble avholdt på
forskjellige steder.
Resultater, Norsk Breeders Trophy 2005:
5-års NBT Sprang:
Nr.3 og Beste Norskfødte: Ekras Last Edition (e.Laurin - Billion xx), oppdretter og eier: Per Martens
5-års NBT Dressur
Nr.4 og Beste Norskfødte: Lt Lionheart (e.Löjtnantshjärta - Diamond), oppdretter og eier: Bråten Gård
6-års NBT Dressur:
Nr.2 og Beste Norskfødte: Beatrice (e.Bernstein - Pajazzo), oppdretter og eier: Familien Waaler
5-års NBT Feltritt:
Nr.1 Lt Lionheart (e.Löjtnantshjärta - Diamond), oppdretter og eier: Bråten Gård
Nr.2 Lt Awanti (e.Löjtnantshjärta - Derslaw), oppdretter og eier: Kirsti Arnesen
4 av de 5 beste hestene i 5-års NTB Feltritt var norskfødte, og alle disse var også etter norsk kårede hingster.
Både Animo, Zalmiak Firfod og Löjtnantshjärta er fedre til plasserte avkom.
Resultater fra 4-års Cup
Norskfødte hester:
Nr.1 JJ Roxette (e.Riccione - Davignon), oppdretter JJ Horses, eier: A. Thorsen
Nr.2 Milano (e.B.H Hertug - Aleksander), oppdretter og eier: Wenche M. Pedersen
Nr.3 JJ Rocco (e.Riccione - Donnerhall), oppdretter og eier: JJ Horses
Resultat fra NM Feltritt:
Norskfødt:
Gullmedalje: Ekras Lou Lou (e.Laurin) og rytter Tonje Reiten, oppdretter og eier: Per Martens
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Uttak og kvalifisering av norskfødte hester til unghest-VM:
Den 6-årige norskfødte hoppen JJ Viva (e.Vivaldi - Gaston), oppdretter og eier: JJ Horses - rytter: Stine
Gøtesen, deltok i Unghest-VM i Dressur i Verden.
Den 5-årige norskfødte val. Thorsøs Don Camillo (reg. i DV e. Blue Hors Don Schufro - Mon Ami),
oppdretter: Lise og Gustav Thorsø Mohr, eier og rytter: Laila Smevik, ble også tatt ut til Unghest-VM i
dressur, men ekvipasjen valgte å stå over turen til Tyskland. Denne ekvipasjen ble også kvalifisert og deltok
i finalen i unghestchampionatet for 5-åringer under Dansk Varmblods hingstekåring i Herning.

