
Uoffisiell hoppeutstilling Stall-K 30. mai 2004 

 
Uoffisiell utstilling med vyer! 
Søndag 30. mai gikk den aller første Norsk Varmblods-
utstillingen for 3, 4 og 5-årige hopper og vallaker av 
stabelen på Stall-K i Kongsberg, med bedømming etter 
“skandinavisk modell”. Utstillingen var uoffisiell (ikke 
stambokmeritterende), og samlet 12 deltakende 
hester, som alle fikk en grundig bedømming. 
Avviklingen foregikk på en avslappet og uformell måte 
– det ble ganske enkelt en hyggelig og faglig utbytterik 
dag for alle medvirkende. 

– Hensikten med utstillingen er å motivere 
oppdretterne til å vise sine hopper som 3-åringer. En 
offentlig utstilling der høyeste utmerkelse er 3.-premie 
og eventuelt stilt i kvalitet blir ofte valgt bort av 
hoppeeierne. Det er mer givende å vise hoppene sine i 
en uoffisiell utstilling med en premiering som ligger 
tettere på våre nabolands bedømmelseskriterier. For 
oppdrettere og eiere av norsk varmblods ridehest er 
det viktig å lage tradisjon for å vise 3-åringer, og da 
må det også ha en verdi å stille ut hestene, sier 
Cathrine F. Andersen, som sammen med Norsk 
Varmblods region Buskerud/Vestfold/Telemark var 
initiativtaker til utstillingen. 

Det norske premieringssystemet tilsier at ei 3-års 
hoppe ikke har mulighet til å oppnå annet enn en 3. 
premie. Les mer om eksisterende 
premieringssystem her. 

Søndagens uoffisielle utstilling var et ledd i å skape en 
ny utstillingstrend med førsteklasses dommere. Hver 
hest ble detaljert bedømt overfor publikum, noe som 
var lærerikt for både tilskuere og hesteeiere/utstillere. 

Utstillingen begrenset seg imidlertid ikke til 3-års 
hopper – både hopper og vallaker i årsklassen 3, 4 og 
5 år var invitert til å delta, også for å samle erfaring til 
de kommende arrangementene som Sentral 
Hoppeutstilling og Kvalitetsbedømmelsen. I tillegg fikk 
en 2-åring stille utenfor konkurransen. Om nervene sto 
litt på høykant for førstegangsutstillere, roet pulsen 
seg raskt i møte med arrangementets ytterst blide, 
rolige og imøtekommende dommere. – Jeg er ikke 
nervøs, jeg er livredd, sa “førstereisutstilleren” Inger 
Lise Thorsby da hun forsvant inn til 
eksteriørbedømming med sin 4-årige vallak Alfas Fire. 
Men smilet gikk fra øre til øre da ilddåpen var over. – 
Dette var jo bare moro, var Inger Lises kommentar da 
hest og eier skred forbi for å gjøre seg klar til 
rideprøven. 

– Det er mye som skal klaffe for at unghesten skal vise 
seg optimalt. Nettopp derfor var denne uoffisielle 
utstillingen en unik mulighet for eiere og selv uferdige 
unghester til å samle erfaring under kyndig veiledning 
av profesjonelle dommere. Jeg kommer gjerne igjen, 
sa Anne Theodora Tangen, som hadde med seg sin 3-
årige hoppe TT Diamantina. 

Dommer Magne Lilleeng var nok litt tilbakeholden da 
konseptet med å stille ut treårs hopper først ble luftet 
for en tid tilbake. – Jeg var spent på om 3-åringene var 
klare for å bli ridd, og redd for at ukyndige ryttere ville 

 
Dagens gladeste utstiller var nok Anne Grete Lieng fra 

Agder, som stilte den treårige “Best in Show”-hoppa Safir 
(bilde). Anne Grete hadde hatt hoppa i kikkerten i to år, og 
kjøpte henne omsider i november hos en liten oppdretter i 
Danmark. – Jeg måtte bare ha henne. Avstamningen er 
flott, men også gemytt og type gikk rett i hjertet mitt, 

forteller Anne Grete. – Jeg opplevde utstillingen som svært 
positiv, og det var ikke bare fordi Safir gikk av med 

seieren. Selv om jeg selvsagt synes at hesten er flott, 
hadde jeg ikke forventet dette. Tross alt så er jeg helt 

fersk innen avl og utstilling, og dette var utrolig 
inspirerende! 

– Visningen av hestene, bedømning av den enkelte og 
karaktersetting var grundig, og alle fikk en total 
gjennomgang på sin hest og den enkeltes karakterer. For 
utstillere og publikum er dette veldig lærerikt og nyttig. 
Stall-K med Cathrine i spissen hadde tydelig gjort jobben 
sin. Flere deltakere og publikummere bør finne vegen 
neste gang, for Stall-K har gjort alt for å få et flott 
arrangement og tiltak i gang. All honnør! sier en lykkelig 
Anne Grete. 

Resultater 
Klasse 1, 5-åringer 

1. Mosegårdens Daisy, f. Blue Hors Don Schufro, m. 
Mosegårdens Duchess, mf. Frühling. Eier: Sara 
Andersson. Helhet eksteriør: 8, helhet gangarter: 8 

2. Fidelio, f. Zalmiak Firfod, m. Aida, mf. Arkedin. Eier: 
Ingvar Sundvor. Helhet eksteriør: 7, helhet gangarter: 7 

Klasse 2, 2-åringer (utenfor konkurransen) 

Sollis Ma Cherie, f. CC Ladies Dream, m. Sugar N Spice. 
Eier: Linda Pettersen. Helhet: 7 

Klasse 3, 3-åringer 

1. Safir, f. Cornetto, m. Sabrina Ask, mf. Casir Ask. 
Eier: Anne Grete Lieng. Helhet: 9. “Best in Show” 

2. Kleppenhus Daytona Hit, f. Sandro Hit, m. Delight, 
mf. Davignon. Eier: Cathrine F. Andersen. Helhet: 9 

3. Hilltop, f. Blue Hors Hertug, m. Fiona, mf. 
Elmergårdens Fight. Eier: Beate Book. Helhet: 8 

4. Anubiz, f. Zalmiak Firfod, m. Mitzi II, mf. Højvangs 
Lukas. Eier: Therese Rekkedal. Helhet: 8 

5. TT Diamantina, f. Blue Hors Don Schufro, m. Coco De 
Batida, mf. Cordial. Eier: Anne Theodora Tangen. 
Helhet: 7 

6. Dame De Coer, f. Lux Z, m. Copy Girl XX. Eier: Gry 
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gjøre feil i jobben med unghestene. Kun kyndige og 
erfarne unghestryttere vet hvor grensen går mellom 
trening og overbelastning. Dette er bakgrunnen for 
hvorfor 3-åringene ikke avla rideprøve på denne 
utstillingen. Imidlertid kan det bli ønskelig å endre 
dette på sikt. – Malen som ble brukt på Kongsberg, 
synes jeg var helt topp, sier Magne. For framtidige 
utstillinger burde det kanskje legges til løshopping, slik 
at spranghestene kan vise seg optimalt. 

Hestene som ble vist var jevnt over veldig gode, og var 
godt forberedt på oppgaven de skulle gjøre. Noen av 
dem var fantastisk gode, og de vil hevde seg meget 
godt uansett hvor de blir vist. Om tidsskjemaet sprakk 
etter hvert, synes jeg at presentasjonen Poul 
Graugaard ga hver hest, var vel anvendt tid. 

. 

  
 

iren Hafredal. Helhet: 6 

Klasse 4, 4-åringer 

1. Impression, f. Munchausen, m. Illusion VI, mf. 
Isotop. Eier: Stall-K. Helhet eksteriør: 9, helhet 
gangarter: 8 

2. Vivelstads Andibla, f. Andiamo, m. Vivelstads Emba, 
mf. Paridor. Eier: Mette Hansson. Helhet eksteriør: 7, 
helhet gangarter: 7 

3. Alfas Fire, f. Omas Gucci, m. Alfas Flame, mf. Paridor. 
Eier: Inger Lise Thorsby. Helhet eksteriør: 7, helhet 
gangarter: 7 

 

 

 


