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5 Styrets årsberetning: 
Styret konstituerte seg på sitt første styremøte, og har i perioden bestått av følgende 

representanter i styre og utvalg: 

 

Styrets sammensetning: 

Kristin Brækken (leder)   

Gunn Eva Killingberg (nestleder)   

Solveig Sundfær (sekretær)  

Toril Frengen (kasserer frem til 8/9)   

Berit Isachsen (styremedlem)  

Anne Grethe Opdal (styremedlem)  

 

Varamedlemmer: 

Katrine Brødreskift     

Heidi Lien Bjerkan     

Silje Bjørnvik 

    

Sportskoordinator: 

Janniche Lund-Teigås   

Silje Bjørnvik 

 

Revisorer: 

1) Hans Petter Aalberg   

2) Sigbjørn Brevik 

 

Valgkomite: 

1) Eva Berge (leder) 

2) Ellen Kulbotten (medlem) 

3) Pernille Gustavsen (medlem) 

4) Heidi Lund (medlem) 

 

Medlemsutvikling: 

Medlemsutviklingen er stabil for perioden. Antall medlemmer ved årsskiftet (fjoråret) var 66 

(70) – hvorav 10  (13) var familiemedlemmer. Oversikten er noe usikker på grunn av at 

enkelte familiemedlemmer ser ut til å ha falt ut av medlemsoversikten.  

 

Styremøter: 

Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter og det har vært behandlet 18 saker. I tillegg har 

det vært avholdt arbeidsmøter i forbindelse med utstilling. Alle styre- og varamedlemmer har 

vært innkalt til møtene. 
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Organisasjonsarbeid: 

Solveig Sundfær har i perioden sittet som sekretær/nestleder i sentralstyret i NV. Arbeidet har 

vært arbeidskrevende og positivt. 

  

Representasjon: 

Sentralt årsmøte/regionledermøte: 

Solveig Sundfær deltok på årsmøtet/regionledermøtet 5. april på Lefdals Rideskole 

 

Gode resultater: 
Det er mange norskoppdrettede/norskeide hester i vår region som har gode plasseringer i 

perioden, spesielt innenfor sporten. Vi har ikke den totale oversikten over alle gode resultater, 

men synes det er verdt å fremheve Louise Almlund Løkken og den norskkårede hingsten Mr. 

Gold G (e. Milan u. Golden Delicious H e. Lobster – Vivaldi. Hingsten er oppdrettet i 

Danmark, og eiere er Louise Almlund Løkken og Sture Andersson.  

 

Føll-/unghestskue/3-/4-årstest/hoppeutstilling/uoff. utstilling, Valum Hestesportsenter, 

Skogn:  

Se Spesielle saker, pkt 1 nedenfor. 

 

 

 Vi gratulerer med gode resultater! 

 

 

 

 

Spesielle saker: 

I tillegg til styremøter, har vi avholdt ett medlemsmøte med klinikk med Nicholai Lindbjerg, 

og hvor det også ble informert om Norsk Varmblod, samt snakket litt om avlssesongen og 

valg av tilgjengelige hingster. Møtet ble avsluttet med gratis elggryte. 

I tillegg har det vært løshoppingskurs med Nicholai Lindbjerg på Bratsberg Ride- og 

Treningssenter 19. juni med 12 deltakere, samt gratis mønstringskurs på Valum 

Hestesportsenter, Skogn 12. september med 5 deltakere. 

 

1) Utstilling: 

Årets utstilling ble avholdt 20.-21. september på Valum Hestesportsenter, Skogn – med Gunn 
Eva Killingberg og Jørn Petter Ulstein som vertskap. Utstillingen var åpen for alle raser – 
med både offisielle og uoffisielle raser. Dommere var Guri Haarr og Liv Borg, og testrytter 
for bruksprøver i sprang og dressur var Silje Bjørnvik. 

Til sammen 13 hester var påmeldt den offisielle utstillingen, hvorav hele 6 hopper var 
påmeldt klassen med bruksprøver. 

Beste føll ble hoppeføllet Elviras Fake Jewel. Den er etter Akribori u. Urban e. Ronaldo. 
Elviras Fake Jewel fikk 8 i helhet av dommerne. Eier er Stall Elvira SA og oppdretter er Stall 
Blakstad. 

Blant 2-åringene trakk Dancing Diva det lengste strået. Den gangartsbetonte hoppen, etter Era 
Dancing Hit u. Romina e. Blue Hors Hotline, fikk 8 i helhet.Eier og oppdretter er Liv 
Korssjøen Hiberg. 

Beste føll og 2-åring mottok gavekort fra NV og ble kvalifisert til Eliteskuet. 

Beste hoppe ble Dark Diamond xx etter Diligo u. Village Talk u. Known Fact. 
Fullblodshoppen er oppdrettet av Bollerød Stutteri, og eier er Anne C. Sellæg. Med gode 
resultater fra sporten oppnådde hoppen en 2.premie og gavekort fra NV. 

I dommerpausen lørdag ettermiddag var det gratis løshoppingstrening. 

Søndagen startet med løshoppingskonkurranse med stor pengepremie til vinneren. Til 
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sammen 8 hester i alle størrelse og alder deltok. Seieren gikk til Togram Blackbird – en  ponni 
eid av Ina Flotten Sørensen. På den uoffisielle utstillingen var hele 12 hester av ulike raser 
påmeldt. Beste mønstrer ble Marita I. Rogstad med dølahesten Smedsmo Isak. 

Begge dager var det kort  innføring i mønstring av hest. Flere utstillere benyttet seg også av 
tilbudet til NV om gratis mønstringskurs på Valum Hestesportsenter uken før utstillingen.  

 
Vi gratulerer samtlige med gode resultater! 

 
Fullstendig resultatliste fra føll-/unghestskue finnes på vår hjemmeside under resultater. 

  

2) Klinikk: 

Det ble avholdt klinikk med Nicholai Lindbjerg på Bratsberg Ride- og Treningssenter 

10. april i forbindelse med medlemsmøte. Et 20-talls deltakere møtte opp. Utdanning 

og trening - fra unghest til Grand Prix var tema, og Nicholai underviste både praktisk 

og teoretisk. 3-årige Costa My ble vist under løshopping, deretter ble 5-åringe Costa 

Rica ridd og hoppet av Nicholai, mens Cecilie Løften Verkland red og hoppet 10-årige 

Quite Expensive som starter 140/150-hopping. De ulike trinnene på utdanningsskalaen 

ble behørig gjennomgått. 

 

3) Markedsføring av NV 
I perioden er det gjort fremstøt for å markedsføre NV – bl.a. på kretstrening. Vi har hatt fokus 

på samarbeidet med ridesporten, og Janniche Lund-Teigås og Silje Bjørnvik er våre 

representanter her. Det er også gjort henvendelse til rideklubbene i regionen, med forespørsel 

om å oppgi avstamningen på hestene på ridestevner. 

      

Bedekningssesongen 2014: 
Tilbakemeldinger tilsier at det har vært nedgang i årets bedekningssesong. Vi mangler 

dessverre bedekningsoversikt fra avlsstasjonene i regionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Varmblod region Midt-Norge: 

 
Kristin Brækken  Gunn Eva Killingberg Solveig Sundfær  Berit Isachsen   

 

sign   sign   sign   sign 

 

 

Anne Grethe Opdal  Toril Frengen  

sign   sign 

 

 


