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Foreningens aktiviteter 2012.
Vedtekter.
Foreningens vedtekter ble endret 19.03.2012
Kurs. Oppdrettskurs og Irlandstur.
Vi avholdt et populært oppdrettskurs med veterinær Monika Pessl Norheim i april med over
20 deltagere og nok en gang ble den en vellykket tur til Irland i november med 30 deltagere.
Bedre vilkår for norsk oppdrett.
Samarbeidet med NJ er meget bra. Fra 2012 ble oppdretterprosenten øket fra 15% til 20%
for hester født i 2010 og senere. ”Oppdretter av norskoppdrettet hest vil fra og med 2012 få
20% i oppdretterpremier for 2-åringer (hester født i 2010) til og med det året hesten er 6 år.
For syvårige hester og eldre vil satsen være 10%.”

Løpstilbudet til norskoppdrettede hester er fremdeles godt og vi har fortsatt gitt
minnepremie til eiere av norskoppdrettede hester som vinner ved personlig frammøte.
Hingstekåring
I januar 2012 ble hingstene Crocker Road og Giant Sandman kåret. Vi har i samarbeid med NJ
fått satt i gang et prøveprosjekt om hingstetilskudd for 2013 og 2014.
Auksjon
Denne ble også i år avholdt i samarbeid med travet på Bjerke Travbane. Mange praktiske
mangler fra fjorårets auksjon var blitt rettet opp. Totalt påmeldt 18 åringer, 1 var strøket og
9 ble reelt solgt. Dette var første årgang som ikke har noe Auksjonsløp å starte i. Flere av
åringene ble solgt til folk i travermiljøet, noe som er positivt.
Det vurderes å avholde en felles åringsauksjon i Sverige til neste år, noe de fleste stiller seg
skeptisk til. Vi tror ikke det vil føre til noe mersalg av norskoppdrettede hester, men heller
påføre større og flere utgifter.
Status for norsk avl
Antall bedekte norskregistrerte hopper i 2012: 27 i Norge og 36 i utlandet.
Antall norskstasjonerte avlshingster i 2012: 4 stk.
Antall fødte føll i 2012: 37 stk.
Beste oppdretter i 2012: The Norwegian Stud
NFFF på web
Foreningen har en egen fane på Øvrevolls hjemmeside som blir oppdatert jevnlig.
Oppdateringen blir også lagt ut på Facebook.
Crocker Road
Vår innkjøpte hingst Crocker Road ble dessverre ikke den suksessen vi hadde forventet i
2012. Han har hatt til dels store potensproblemer og fikk kun gjennomført 2 skikkelige
bedekninger. Alle prøver og tester viste at han var helt frisk og konklusjonen ble at han har
hatt aklimatiseringsproblemer. Som erstatning for ham er vi takknemlige for at vi fikk leie
Alpino Chileno av Stall NOR. Crocker Road virker nå full av liv og vi har igjen håp om at han vil
innfri våre forventninger i 2013. På grunn av usikkerhet om fortsatt drift ved The Norwegian
Stud, så vi oss nødt til å flytte ham. Så for sesongen 2013 vil han stå på Meridian Stutteri
sammen med Deceptor og Tertullus. Der blir det da en skikkelig hingstestasjon noe vi håper
vil bære frukter. Stor takk til Therese Sellevold ved TNS for eksellent stell av Crocker Road.

Foreningen har vært representert følgende steder:
NJ styre:

M.Robertz

Løpskomiteen:

K.O.Arnesen

Kåringsnemnden:

I.L.Reese

Norsk Hestesenter:

C.Skotvedt (ordfører)

EFTBA:

C.Skotvedt

Norskoppdrettede hester som har utmerket seg i 2012.
Ragazzo, 3 seire, bl.a. Norsk Rikstoto Grand Prix, Breeders Prize Sprint og flere plasseringer.
Daydream Believer, 1 seier i Auksjonsløpet, 2. i Norsk Rikstotos Oppdrettsløp.
Dickie Dickens, 2 seire, bl.a. NM for 2-åringer, 2. i Auksjonsløpet.
Vortex, 3 seire.
Cave Man, 5 seire
Fredde, 2 seire og flere gode plasseringer
Sweety, 2 seire, bl.a. Oppdrettsløpet.
Cassano, 2 seire, bl.a. NM for 3-åringer og eldre.
Økonomi.
Foreningen har negativ egenkapital, men denne vil bli dekket inn av sprangpenger fra
Crocker Road i 2013/2014.
For øvrig henvises det til regnskapet.
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