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Etter ordinær generalforsamling har styret hatt følgende sammensetning: 
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Styret har i beretningsperioden hatt flere styremøter, og dialog via telefon og e-mail. 

Foreningen har et meget godt forhold til NJ og ØG. Vi la ned vårt nettsted i 2009, og ligger nå 

under fanen ”Avl” på Øvrevoll sine hjemmesider. Der vil NJ oppdatere alle nyheter knyttet til 

norsk avl, og vi er dermed sikret en kvalitativ og ikke minst jevn strøm av informasjon.  

Vi undersøkte, sammen med NJ, muligheten for å leie en kvalitetshingst fra Europa for 

bedekningssesongen 2010, men det var ikke mulig å få tak i god nok kvalitet selv i et meget 

vankelig år for stutteriene internasjonalt. Det var heller ikke hensiktsmessig å organisere en 

felles transport til et utenlandsk stutteri dette året. 

Både kvaliteten og kvantiteten på våre hingster og avlshopper er for dårlig, og med fortsatt 

elendige næringsvilkår fra myndighetenes side, er det dessverre liten grunn til å tro at dette 

vil bedre seg på kort sikt. 

Styret og administrasjon i NJ har bedt NFfF vurdere å legge det norske avlsarbeidet formelt 

og praktisk under dem. Dette vil samsvare med deres formålsparagraf, og vil synliggjøre NJ 

ansvar og forpliktelser knyttet til norsk avl. Det nye styret i NFfF må vurdere det 

hensiktsmessige ved dette, og hvilke konsekvenser det vil få for foreningen. 



Foreningen arrangerte, sammen med NJ, et åpent møte om norsk avl 10. mai 2010. Der 

redegjorde Hans Petter Eriksen fra NJ om Skandinavisk Breeders, støtteordninger til norsk 

avl og ” Hest i næring ”. Harald Dørum fra Norsk Rikstoto innledet også med en bred 

gjennomgang av det norske spillsystem, og pengene som fordeles derfra til sporten. Det var 

bra deltagelse. 

Vi har delt ut blomster og dekken i våre løp. 

Auksjonen var en skuffelse i 2009 også. Det er ikke et velfungerende marked for 

galopphester i Norge for øyeblikket. Vi delte ut pengepremie til best presenterte hest. 

Hingster i norsk avlstjeneste 2009: 

- Alpino Chileno 

- Arlberg 

- Brown Ale 

- Deceptor 

- Lorofino 

- Muhab 

- Royal Experiment 

The Pirate ble kåret for 2010. 

Antall bedekninger 2009: 70 

Antall bedekninger 2008: 60 / føll født 2009: 40 

Bedekningstilskuddet på 10 000 kr gjelder også i 2010. Oppdretter mottar også 15% av alt 

inntjent i Skandinavia. 

Vi må igjen berømme Theatrical Award i 2009. Hun fører arven videre fra vår forrige 

norskoppdrettede stjernehoppe Funny Legend, og viser at vi kan konkurrere med både 

skandinaver og andre importer i de største løpene! 

Når det gjelder foreningens økonomi, henvises det til regnskapet. Dette kan mottas ved å 

sende mail til eosracing@online.no. Regnskapet vil også være tilgjengelig før 

generalforsamlingen. 
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