LIVSTEGN FRA REGION 6, VESTLANDET ☺
RESULTAT FRA UTSTILLING I REG. 6 VESTLANDET 23/24 SEPTEMBER 2006
Det ble avholdt uoffesiell utstilling på Lode Ride-og Terapisenter for alt tenkelig av raser og
ikke raser og for alle kjønn. 9 av de stilte hestene var av Varmblods Ridehest avstamning.
Stutteri Omas hester var i flertall, og det var også deres udøpte hingsteføll etter Jestis Larno
og Omas Gazelle e. Omas Lemonde som ble utnevnt til dagens beste hest med karakterene
8898989 og den korte og greie beskrivelsen : svært funksjonelt føll…Omas andre føll, også
etter Larno og med Die Rose Marie e. Weltgeist, fikk også god bedømmelse med karakterene
8887898. Som nr 3 av føllene kom Grønnemoses San Miro e. Sandro King og den tyske
hoppen Pretty e. Prikan Miro, eid av Siri Lode. Han fikk karakterene 8867787. Det siste føllet
var det eneste påmeldte hoppeføllet. Annabell var etter Starlight og med Ny Bell-Bell e.
Manstein til mor. Hun fikk karakterene 8767877 og helhetsinntrykk: edelt føll med litt knappe
rammer. Denne var eid av Jorunn Foss. Det ble vist 2 åringshopper, begge fra Stutteri Oma.
Omas Mercedes e. Jestis Larno, mor Die Rose Mari e. Welgeist fikk karakterene 9977778
og beskrivelsen: harmonisk av god type med litt bunden bevegelse. Omas Lacrosse, eneste i
2års klassen, eid av Anne Espeland, var også etter Larno og Welgeist-hoppen. Denne vallaken
fikk karakterene 8888777 og beskrivelsen: velutviklet med litt bundet gang.
Det ble vist to voksne ridehester også. Det var 5-års hoppen Derby e. Omas Gucci og Double
av russisk avstamning og den 18 års gamle hingsten Svante e. Donnavan med Raimondo som
morfar. Derby ble best av NV voksne hester totalt på rideprøve og eksteriør, men måtte se seg
slått av tinkerhingsten Sheridan, eid av Lise Grande, og hun måtte dele 2. plassen med
oldenburgeren Romeo Højbogård, eid av undertegnende. Disse tre hadde total poengsum for
eksteriør og rideprøve på hhv 106,5 p og 105 p. Beste rideponni ble welsh sec. A hoppen, ,
Glenbrae Valerie, presentert av Eline Lode. Nr 2 ble DSP hoppen Donna, eid og presentert
av Kristina Espeland. Her var det svært jevnt. Nr 3 ble vallaken Lukas, Welsh sec A, eid og
presentert av Sara Underhaug.
Arrangører var Nærbø Rideklubb i samarbeid med NV reg. vest, som dessverre i dag teller
kun 1 aktiv styremedlem og derfor har problemer med å arrangere noe som helst. Dommere
var Reidar Eilif Time og Dansk Varmblods/DSP dommer, Jens Søgaard, som det ene NV
styremedlemmet klarte å fiske inn fra Danmark…(litt selvskryt er vel lov???). Jens hadde
også et lærerikt gangarts- og eksteriørkurs for oss på lørdags formiddag. Her hadde vi både
teori og praktisk undervisning. Vi fikk presentert både Varmblods Ridehest og Sportsponnier
av ganske god kvalitet under kurset. De ble fremvist under rytter og ved mønstring. Vi takker
Eline, Tonje, Eva og Vibeke for fint fremviste hester/ponnier.

NB! Hvis noen som leser dette føler seg kallet til å være med i styret i NV, region
vestlandet, så ta kontakt med Eli Sværi på tlf 452 27 528. Her trengs det nye krefter for
å få regionen opp å gå igjen! Vi beklager at vi ikke fikk annonsert arrangementet
skikkelig i forkant, men sånn kan det gå når det ikke er så mange i
arrangementkomiteen… Hvis noen vil at det skal arrangeres utstilling eller andre ting i
regi av NV reg.vestlandet neste år er det fritt for medlemmene å komme med forslag,
arrangere og annonsere så mye dere vil!
Ha en fin vinter ☺
Eli Sværi

