2009

Årgang 20

Nye lisensregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Utgis av Norsk Amatørrytterklubb og
blir tilsendt alle våre medlemmer.
Ønsker du bladet tilsendt uten medlemsskap, send en mail til:
noark@noark.info
ANNONSEPRISER

1/1 side kr. 1000,00
1/2 side kr. 650,00
1/3 side kr. 300,00

Amatørsesongen 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Profilen 2009 – Madeleine Haugland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fegentri 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

> Innhold

Formannen har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Europamesterskapet for kvinnelige amatørryttere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sverige – starten på en internasjonal karriere? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ADRESSE

NoARK, Pb. 95, 1332 Østerås
Telefax: 22 95 62 62 (NJ)
E-post: noark@noark.info
Nettside: www.noark.info

Hvor får de navnene fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

REDAKTØR

Ponni og ridehestsesongen 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Camilla Blom
E-post: camilla@noark.info
DESIGN/LAYOUT

Head of Type guruhot@online.no
www.headoftype.no
TRYKK

Haslum Grafisk AS
Opplag: 1000 eks.
© VEDDELØPEREN
Ettertrykk tillatt ved kildehenvisning
REDAKSJONEN AVSLUTTET

15. desember 2009

Kurs 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Skandinavisk Ponnimesterskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Halloweengaloppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Omskolering av galopphester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pensjonisten 2009 - Damachida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Best presenterte 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Fem år og fem profiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Resultater amatørløpene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

NORSK AMATØRRYTERKLUBB

(NoARK) Stiftet 18. april 1988
ANTALL MEDLEMMER

Takk til hesteguiden.com, hestefoto.no, reinertsfoto.com, Elisabeth Riksen,
Heidi Ødegård og Elise Holt for lån av bilder.

Pr. 31. desember 2009: 112
FORMANN

Helene Marwell-Hauge
NESTFORMANN

Thea Hofossæter
STYRET

Helene Marwell-Hauge, Anne Petterøe, Camilla Blom, Gunnhild Naustdal, Sabine Langvad,Thea Hofossæter, Silja Støren, Maren Dahl,
Victoria Allers og Anita Gulliksrud.
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MEDLEMSKAP 2010

Medlem m/forsikring: kr. 500,Ponnimedl. m/forsikring: kr. 350,Støttemedlem u/forsikring: kr. 200,FORSIDEBILDER Øverst; feltet i
Ladies Cup på Derbydagen 2009.
Midten fra venstre; Cathrine H.
Engebretsen representerer Norge i
Fegentri i 2009 og 2010, Kjetil Kjær
vinner Zilco amatørløp med Faithful
Lad, Amalie Ødegård og Moflos
Munter klare til å representere Norge
i Skandinavisk Ponnimesterskap.
Nederst fra venstre; Marlene Bruun
på Amaretto og Ingerid Granli på
Seaholm Brenna, Madeleine Haugland vinner sitt første løp på Oro.
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Av Helene Marwell-Hauge

> Formannen

NoARK
– en ekte grasrotbevgelse

N

OARK HAR I ÅRET som har gått fortsatt med sitt
arbeid for å øke rekrutteringen og for å fremme
kunnskapen til våre ryttere. Dette er noen av de viktigste oppgavene vi har som forening.Vi har hatt noen amatørryttere som har fremhevet seg spesielt i 2009, som Madeleine
Haugland, Kristin Arnkværn og svenske Anna Pilroth. Anna Pilroth ble mestvinnende amatør totalt
sett, men også i amatørløp med sine 7 seiere i
amatørløp. Hun hadde derfor blitt amatørchampion også om hun kun hadde ridd i amatørløp.
Vi har i tillegg en ponnirytter i Silje Victoria
Grande, som nå har tatt steget og ridd amatørløp.
Vi gleder oss til å se flere ponniryttere i amatørløp i årene fremover.
I 2010 skjerpes kravet for å få amatørrytterlisens. Det vil bli et obligatorisk to dagers kurs man
må gjennom med beståtte prøver for å få lisens.
Dermed avskaffes dagslisensene og Norge får et opplegg på linje
med Sverige for amatørrytterne. Det gjøres også en annen
vesentlig endring rundt amatører i løp. Fra neste sesong må
man ha 10 seiere for å få lov til å ri proffløp som amatørrytter.
Dette fører til at ingen amatørrytter får ri proffløp med 4 kg
vektlettelse. I tillegg vil kun amatørløp gjelde på statistikken for
amatørryttere.Vi er lovet noen flere amatørløp kommende
sesong, og noen av amatørløpene åpnes for lærlinger med
færre enn 5 seiere. Det siste kan være et viktig bidrag til å få i
gang nye lærlinger i sporten. NoARKs oppgave er ikke bare å
rekruttere fra ponnisporten til amatørsporten, men også å
rekruttere fra amatørsporten til de profesjonelles rekker.
Vi har som vanlig gjennomført flere kurs på ridekunnskaper
og en temakveld om førstehjelp på hest i forbindelse med
generalforsamlingen vår. Ridekursene har vært relativt populære, men vi ser gjerne at flere både allerede aktive løpsryttere,
som kun har ridd noen løp eller som gjerne vil ri flere løp, og
andre som kun rir i trening stiller opp på kurs.

I august arrangerte NoARK Skandinavisk ponnimesterskap
på Øvrevoll med godt besøk fra Sverige hvor ponnigaloppen er
stor. Dette ble et meget vellykket arrangement med hyggelig
grillkveld og med gode resultater for Norge. Som vanlig har vi
også arrangert ponni- og ridehesttreninger og løp gjennom
hele sesongen. Det ligger mye arbeid i dette og
det gleder oss derfor å se at det er et tydelig
populært tiltak. At vi også får ponniryttere
videre over i amatørrytternes rekker betyr at vi
gjør en god innsats for sporten. I årene fremover ønsker vi oss mange flere deltagere, men
også flere frivillige som kan hjelpe til under
avviklingen av trening og løp.
I 2009 har NoARK blitt godkjent som
grasrotmottaker fra Norsk Tipping. Det vil si
at Norsk Tippings spillere kan bestemme at
fem prosent av spillerinnsats, Grasrotandelen,
kan gå til oss. Grasrotandelen er en del av overskuddet i
Norsk Tipping og koster dermed ikke spilleren noe, da den
verken påvirker innsatsbeløp eller eventuell premie! Grasrotandelen kan bli et viktig økonomisk bidrag til NoARK i
årene fremover, dersom nok spillere registrerer oss som sin
mottager.
Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle som har
hjulpet NoARK i sesongen med forskjellige typer kurs og
gjennomganger. Uten de profesjonelle jockeyenes hjelp til å
gjøre våre amatører bedre, hadde vi ikke vært der vi er i dag.Vi
har fått ganske mange amatørløp i løpet av en sesong, men jobber videre med vårt mål om at det skal være en mulighet for
amatører til å ri løp hver eneste løpsdag.Til neste år er det satt
opp noen flere løpsdager, og vi regner da også med at vi får
flere amatørløp i 2010.
Og helt tilslutt, husk at vi i NoARK er åpne for innspill fra
våre medlemmer og andre om hva vi kan gjøre bedre og annerledes i vårt arbeid!

NoARK klubbjakker
Har du kjøpt jakke?
Jakkene har vist seg å være meget populære og anvendelige. De koster 399,Jakkene kan kjøpes ved å ta kontakt med NoARK på noark@noark.info eller
på klubbhuset på løpsdagene.
Modellen er «Roping Country Club» som er mørkeblå (nesten sort) i fargen. Den er vannavvisende og foret, har god plass til både gensere og
body-protector. Den har mange praktiske lommer (alle med glidelås), hette i kraven, tynn refleksstripe foran og fleece i kragen.
Jakken finnes i alle størrelser og har NoARKs nettadresse på
ryggen og vår logo på skulderen. Ponniryttere kan også få
«ponnigalopp» brodert på ryggen.
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TTER NOEN, DESSVERRE STYGGE,

uhell/episoder i amatørløp de siste
årene har Jockeyklubben vedtatt å
innføre strengere krav for å få innvilget
amatørrytterlisens. Dette for å øke sikkerheten til amatørene. Det er derfor blitt satt
sammen en gruppe til å utforme disse
kravene bestående av styremedlemmer fra
NoARK, medlemmer av Lisenskomiteen,
og ansatte i Øvrevoll Galopp/Rikstoto.

Gjennomgang av løpsutstyr med
etterfølgende skriftlig test. Må kun gjennomføres en gang.
Oppridning 1600 m med startboks.
Minimum tre hester må være med. Her
skal rytter ri med løpsutstyr (støvler,
bukser, sikkerhetsvest, hjelm og medium
løpssal) og man må ri etter løpsreglement. Rytter må skaffe hest. Må kun
gjennomføres en gang.

Ønsket fra Jockeyklubben er at opptakskravene blir lignende de som gjelder i
Sverige, dette betyr i praksis at dagens
ordning med dagslisens blir avskaffet.
Å ri løp er både fysisk og psykisk
utfordrende. Det er viktig at rytterne er i
god fysisk form og kjenner løpsreglementet når de skal ri. Utover legeerklæring og godkjennelse fra trener skal man
derfor nå gjennom noen opptakstester.
Det skilles mellom de som har ridd 0-14
løp og de som har ridd 15+ løp.
Alle må i 2010 igjennom følgende
opptakskrav – Del 1:
Kondisjonstest: Løpe 3000 m på
maksimum 15 minutter. For de som ikke
har mulighet for å løpe grunnet skader
el. vil det være mulig å ta en kondisjonstest på sykkel som tilsvarer løpingen dersom de fremviser legeerklæring. Dette
må gjennomføres hvert år når man søker
om amatørrytterlisens.
Forelesning om løpsreglement med
etterfølgende skriftlig test. Må kun gjennomføres en gang.
Deltagelse på kostholdskurs. Alle må
gjennomføre dette på nytt en gang, selv
om man har tatt det tidligere.
Kurs på Woody (trehesten) med
etterfølgende fysisk test. Må kun gjennomføres en gang.
De som har ridd 0-14 løp må i tillegg til ovenstående igjennom følgende
opptakskrav – Del 2:

Gjennomgang av oppridningen på
video hvor hver rytter får grundig
tilbakemelding fra jockeyer. Må kun
gjennomføres en gang.
Etter gjennomført kurs vil en komité
bestående av medlemmer fra NoARK,
profesjonelle jockeys, DLV og administrasjonen på Øvrevoll evaluere kursdeltagerne og resultatene av prøvene. Deltagerne vil bli tilskrevet per mail om resultatet av kurset. Består man opptakskravene, samt leverer inn søknadsskjema og
legeattest på korrekt måte, vil man få
amatørrytterlisens innvilget på neste
møte i lisenskomiteen.
Når man etter dette søker om ny
amatørrytterlisens, må man i tillegg til
vanlig søknadsskjema og legeerklæring i
tillegg bestå løpetesten hvert år. Dersom man har ridd mindre enn
15 løp og ikke rir løp over
en periode på tre sesonger
må man ta både del 1 og
del 2 om igjen, som en
ny lisenssøker.
Kursavgiften er i
2010 satt til kr 300 for
del 1 og kr 600 for del
1 og del 2. Det gis 25%
rabatt til medlemmer av
NoARK som har betalt medlemskontingenten før kursavgiften skal betales. Lisenssøknaden følger
i tillegg vanlige satser.

Foto: hestefoto.no

Maren Dahl og Victoria Allers er klare til dyst før Ladies Cup 2009 på Derbydagen.

Hver del vil gå over en dag og følgende datoer er satt opp for 2010 i
Norge:
Lørdag 20. februar – Del 1 (om man
gjennomfører på denne datoen vil man
få navnet sitt publisert under lisenser i
Skandinavisk Galoppkalender)
Lørdag 20. mars – Del 1
Søndag 21. mars – Del 2
Lørdag 12. juni – Del 1
Søndag 13. juni – Del 2 (Denne blir
evt. flyttet til en løpsdag for å gjennomføre oppridning etter siste løp)
Det vil også være mulig å gjennomføre opptaksprøven i Sverige. De har
foreløpig satt opp tidspunkter som følger
(konkrete datoer er ikke satt enda – følg
med på noark.info):
Februar – Täby
April – Jägersro
Juli – Täby
Oktober – Jägersro
Gjennomføres opptaksprøven i
Sverige må man selv stå for kostnadene
(kursavgift, transport, hotell og mat).
Den skriftlige løpsreglementstesten tas i
Norge. Denne kan arrangeres opptil
Sveriges opptaksprøver ved behov.

> Fra styret

Amatørrytterlisens – nye regler fra 2010

Det er ikke mulighet for å få amatørrytterlisens utenom disse datoene! Det
betyr at amatørene må planlegge mer og
kan starte forberedningen god tid i forveien for å få amatørrytterlisens. Om du
tror du skal ri løp i 2010 er det like greit
å få gjennomført opptaksprøven i starten
av sesongen.
Komplett program vil bli presentert
på www.noark.info, på www.ovrevoll.no
og vil bli sendt ut til alle som var trenere
og lisensierte amatørryttere i 2009.
Vi håper og tror at de nye reglene for
å få amatørrytterlisens kan heve nivået på
amatørrytterne, samt bedre sikkerheten i
amatørløp, og ønsker alle lykke til med
treningen og testene!

Veddeløperen 2009
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> Amatørsesongen 2009

Amatørsesongen 2009
– Madeleines gjennombrudd!

Å

med 13 seire og Kristin Arnkværn endte
med 10 seire.
En annen av årets profiler er Madeleine Haugland som fikk sitt store
gjennombrudd i år. Mens Anna Pilroth
tok seg av Klokkeserien og Norbuss Cup,

RETS AMATØRSESONG ble en
gjentagelse for fjorårets champion Anna Pilroth. Jevnt og trutt
gjennom sesongen har hun vunnet løp,
eneste som kunne nærme seg henne var
Kristin Arnkværn som også har hatt en

NoARKs vandrepokal med Milliondollarbaby. Høydepunktet i karrieren så langt
var nok da hun vant begge Dagens Dobbel løpene på henholdsvis Delily og Ticmotor 30.oktober.
Kjetil Kjær har også hatt en fin

Av Gunnhild Naustdal
Etter et flott ritt på Milliondollarbaby fikk Madeleine Haugland med seg NoARKs vandrepokal hjem.

så fikset Madeleine både Hestesport
Cupen og NoARKs reisestipend.Totalt i
løpet av sesongen vant hun 3 proffløp
og 3 amatørløp, blant annet vant hun

fin sesong. Riktignok har ikke Kristin
vunnet noen amatørløp i år, men har tatt
godt for seg i proffløpene. Etter siste
løpsdag stod Anna Pilroth som champion

Silje V. Grande får oppmuntring av trener
Cathrine W. Slettemark før sitt første løp.

sesong med 2 seire her på Øvrevoll. En
på Bonne Geni som han også vant med i
Gøteborg, og en seier på Faithful Lad i
Zilco Amatørløp over 900m på gresset,

Amatørserien 2009 – NoARKs reisestipend

Foto: hestefoto.no/Anne Petterøe/hesteguiden.com
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Navn
Anna Pilroth *
Madeleine Haugland
Cathrine Engebretsen
Silja Støren
Kjetil Kjær
Johanna Grindal *
Victoria Allers
Nathalie Mortensen *
Sofie Langvad
Kristin Arnkværn
Tamara Butenko
Carina Rockhammar
Maren Dahl
Pål Henrik Mytting
Thea Hofossæter
Mærta Stenstrøm *
Janicke Due
Lone Bager *
Nina Kambestad
Silje Victoria Grande

1
7
3
1
2
2
1
1
1

2
3
3
2
1
3
2
1

1

3
1
4
2
3
1
1
1
1
3
2
1

4
1
3
2
2
1
2
3

5
5
5
2
1
1

2

1

1
1

1

Uplassert
9
7
8
9
9
1
3
3
4
13
2
6
9

1
4
1
1
1
1
1

* Utenlandsk lisens. Kun ryttere med norsk lisens er med i serien.
Veddeløperen 2009

Sum
206
170
116
112
108
100
86
80
62
48
46
38
26
14
8
6
2
2
2
2

Ant. løp
21
22
16
19
17
8
10
10
8
16
5
9
10
1
4
1
1
1
1
1

Kjetil Kjær og Bonne Geni på vei til start.

Cathrine H. Engebretsen på den gamle
kjempen Tom Fix.

Navn
Anna Pilroth
Kjetil Kjær
Madeleine Haugland
Sissel Tangen
Nathalie Mortensen
Victoria Allers
Cathrine Engebretsen
Silja Støren
Charlotta Sjøgren
Pål Henrik Mytting
Julie Stormfelt
Josephine Kelly
Kristin Arnkværn
Thea Hofossæther
Carina Rockhammar
Charlotta Ericsson
Sofie Langvad
Inger Elene Brekke
Cecilia Winkler
Janicke Due
Tamara Butenko
Federico Navarro
Lea Olsen
Silje Viktoria Grande
Erika Edvardsson
Kevin Parkin
Emma Sandberg

1
2
1
1

2

3
1

1

4

5

1

Uplassert
2
1
1
1
1

1

1

1
3

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sum
52
42
40
28
28
26
22
20
18
14
10
8
6
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ant. løp
5
4
5
3
4
2
2
3
1
1
2
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Anna Pilroth vant både championatet, gullklokka og Norbuss Cup, her på Acafan.

> Amatørsesongen 2009

Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeserie 2009

Victoria Allers både vant og fikk annenplass på Kamrusepas Sacc som ikke hadde
startet på over et år.

en hesterelatert reise. Madeleine har hatt
ritt i de fleste amatørløpene og med 3
seire og mange gode plasseringer var det
langt ned til nestemann og det var allerede tidlig avklart at Madeleine ville vinne
sammenlagt. 2009 ble gjennombruddet
for Madeleine som har ridd amatørløp i
flere år. Hun tok karrierens første seier
på Oro i juni og etter det ble det flere og
utpå sesongen hadde hun ridd 50 løp og
kunne dermed ri proffløp, og fortsatte
med imponerende gode resultater også
mot proffene.
Øvrevoll Hestesport Cup

Øvrevoll Hestesport Cup er en serie på 6
løp fordelt utover hele sesongen. Cathrine Engebretsen hadde en god start på
våren med en seier og en annenplass.
Men Madeleine Haugland meldte seg på
med en seier på Oro i det andre løpet.
Madeleine fortsatte med gode plasseringer og før siste løpet var det Anna Pilroth
som lå nærmest og kunne ta fra henne
sammenlagt seieren. Men det holdt
akkurat. I siste løpet fikk Anna en andreplass, men Madeleine’s fjerdeplass holdt
akkurat og hun vant med 2 snaue poeng
Sissel Tangen og Reaching Nirvana hadde en flott sesong.

ikke dårlig løp å vinne med tanke på at
premien er en fullt utstyrt løpssal. Dermed fikk han også nok seiere til å kunne
ri Fegentriløp og skal neste år ri flere løp
for Norge i Fegentriserien.
NoARKs Reisestipend

Årets vinner av amatørserien ble Madeleine Haugland. Anna Pilroth hadde riktignok flere poeng, men denne serien er
for de norsklisensierte rytterne og dermed ble det Madeleine som fikk en reisesjekk på 10 000,- som skal brukes på

Øvrevoll Hestesport Cup 2009

Navn
Madeleine Haugland
Anna Pilroth
Cathrine Engebretsen
Silja Støren
Victoria Allers
Kjetil Kjær
Johanna Grindal
Carina Rockhammar
Nathalie Mortensen
Kristin Arnkværn
Maren Dahl

1
1
1
1

2

3
2

2
1

4
1
1

2
1

5
1
1

Uplassert
1
1
2
2

1
1
1

1
1
1
1

3
1
1
1
3
2

Sum
58
56
36
34
26
24
24
10
10
6
4

Ant. løp
6
5
4
5
2
5
3
2
2
3
2

Veddeløperen 2009
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> Amatørsesongen 2009
Årets Fegentriløp for damer på oppløpet. Som så ofte før vant danske Lea Olsen når hun tar turen til Øvrevol, denne gang med Wolver.

foran Anna. Cathrine Engebretsen ble tredje. En løpssal venter på Madeleine fra
Øvrevoll Hestesport.
Norbuss Cup

Nytt av året var Norbuss Cup som gikk
over 3 løp på våren. Norbuss har vært
med og sponset amatørløp i flere år
og vi prøvde i år med en serie.
Johanna Grindal prøvde seg først med
en seier, men så kom Anna Pilroth og
vant med både Acafan og Dickson og
tok dermed med seg gavekortet på
1000,- over til Sverige. Johanna
Grindal tok andreplassen og Victoria
Allers ble tredje.

Sofie Langvad gjorde comeback i år. Her på
Chopard i hard kamp med Cathrine Engebretsen og Aylar.

Øvrevoll Hesteeierforenings
Klokkeløp

Den tradisjonsrike klokkeserien til Øvrevoll Hesteierforening gikk som vanlig på
høsten over 5 løp. Anna Pilroth dominerte årets utgave og før siste løpet stod hun
med 2 seire, og det var ingen som
kunne true sammenlagtseieren. Dermed
gikk klokka i år til Sverige og Anna Pil-
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Vi oppfordrer alle amatørryterne om
å søke medlemsskap i god tid så de får
vært med å samle poeng i de forskjellige
seriene fra første løp.
Det vil i 2010 bli nye regler for å få
amatørlisens så følg med på
www.noark.info og www.ovrevoll.no for
mer informasjon. De nye reglene er også
beskrevet på side 5 i årets Veddeløper.
Vi takker nye og gamle sponsorer
for en fin sesong og håper de blir med
oss i 2010 også.

roth. Kjetil Kjær og Madeleine Haugland
tok henholdsvis 2. og 3. plassen i serien,
med en seier hver og flere gode plasseringer.Vinneren vil motta en klokke fra
Øvrevoll Hesteeierforening.
Sesongen ble avsluttet med NoARKs
amatørløp der vinneren ville få gratis
medlemskap neste år.Tamara Butenko
gikk rett til front med sin egen Grey’s
Anatomy og ble der til målstreken var
passert. Dette var også karrierens første
seier for Tamara.
Norbuss Cup 2009

Navn
Anna Pilroth
Johanna Grindal
Victoria Allers
Madeleine Haugland
Cathrine Engebretsen
Tamara Butenko
Kristin Arnkværn
Maren Dahl
Silja Støren
Carina Rockhammar
Kjetil Kjær
Thea Hofossæther
Lone Bager

1
2
1

2

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1

Uplassert Sum
24
12
1
12
2
12
1
10
8
1
8
1
8
4
1
2
1
2
1
2
1
2

Ant. løp
2
1
2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1

Mestseirende amatørrytter flatt og hinder 2009

Navn
Anna Pilroth
Kristin Arnkværn
Madeleine Haugland
Cathrine Engebretsen
Johanna Grindal
Lea Olsen
Kjetil Kjær
Charlotte Sjøgren
Charlotta Ericsson
Sofie Langvad

St.
85
75
42
27
10
17
18
4
15
12

1.e
13
10
6
2
2
2
2
2
2
1

2.e
7
4
1
4
3
2
1
1
0
2

3.e
6
6
4
2
1
0
1
0
1
3

Premiesum
436.770
390.630
200.840
106.080
89.160
74.660
73.640
58.000
50.140
58.100

>

Er du medlem av NoARK?
NoARK jobber for å bedre amatørenes vilkår i galoppsporten og legger
stor vekt på kurs, opplæring og sikkerhet. Medlemsskapet inkluderer:
–
–
–
–
–
–

sterkt redusert pris på kurs, temakvelder og andre NoARK-arrangementer
rett til å samle poeng i amatørseriene (poeng regnes fra når kontingent er betalt)
mulighet til å vinne amatørstipendet på 10.000,forsikring ved ridning av galopphester
10% avslag på mange varer hos Øvrevoll Hestesport
eget ponnimedlemsskap

Medlemskontingent i 2010 er:
– fullt medlemsskap inkludert forsikring 500,– ponnimedlemskap inkludert forsikring 350,– støttemedlem 200,Betales til NoARK, Pb 95, 1332 Østerås. Kontonummer 6228.05.52858
Mer info på www.noark.info, eller kontakt oss på noark@noark.info
Kjenner du noen som er interessert i galopp? Verv en venn og vinn!
Verver du 5 medlemmer får du et gavekort pålydende 200,- hos Øvrevoll Hestesport
Verver du 10 medlemmer får du en NoARK-jakke
(husk å opplyse hvem som har vervet deg ved innmelding)

– Stedet for hestebilder

Veddeløperen 2009
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Profilen 2009 – Madeleine Haugland

Fra 0 til 6 seire på en sesong!

I

Av Victoria Allers

ÅR HAR AMATØRRYTTEREN Madeleine Haugland virkelig blomstret i
løpssammenheng.Ved sesongstart
hadde hun ridd mange gode amatørløp,
men seieren hadde uteblitt. Da sesongen
var ferdig hadde hun hele seks seire! Vi
tok turen forbi Soltun en lørdag formiddag for å få Madeleines historie om
hesteinteressen, galoppsporten og ikke
minst 2009-sesongen.
Madeleine har alltid vært glad i å
holde på med dyr. Da storesøsteren hennes sluttet å ri og Madeleine prøvde
ridestøvlene og hjelmen hennes ble hun
bitt av hestebasillen. I 1999 dro hun på
sin første ridetime på Tanum Rideskole,
og det tok ikke lang tid før interessen for
galopphester startet: Nina (red. Kambestad) og jeg var skikkelig Pennyklubbenjenter som leste Wonder-bøker og hadde
så lyst til å ri galopphester og bli jockeys.
Ponnien jeg hadde på fôr trodde etterhvert den var løpshest! Da en familievenn av Nina, som hadde ridd hos
Soma, tilbød å ta oss med til Somas stall
var det gjort. Det var i år 2000.
Siden den gang har hun ridd for
Soma og Lisette som har et tett samarbeid med treningen selv om de har
hovedansvaret for hver sine hester.

Foto: hestefoto.no/reinertsfoto.com
Madeleine og Quinta da Lago på vei til start.
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Det første amatørløpet kom allerede
høsten 2004 på hesten Carlotita som
stod i trening hos Soma. Som alle andre,
husker Madeleine sitt første løp godt:
Jeg fikk sjokk da jeg cantret til start;
buksene og utstyret kjentes så glatt, noe
som var veldig uvant. Løpet var sånn
klassisk «boksdørene går opp og rullgardinen ned», men jeg klarte meg greit og
syntes det var veldig gøy og ville gjøre
det igjen!
Til 18-årsdagen i mai 2006 fikk
Madeleine 10% av WilliamShakespeare,
som var yndlingshesten hennes. Allerede
på Derbydagen samme år fikk hun hele
hesten etter han pådro seg en skade. Han
er nå pensjonert, men i tillegg eier hun
også løpshesten Quinta do Lago:
Helt siden Quinta, eller Bessie som
hun kalles, kom fra Irland til stallen som
åring, har jeg likt henne kjempegodt. Jeg
kjøpte henne sommeren 2008, og det
var faktisk på impuls! Jeg var uenig med
Soma angående et løp, så da sa jeg at jeg
ville kjøpe henne.
8. juni i år er heller ikke en dato
Madeleine glemmer med det første. Da
vant hun sitt første løp på den svarte
flotte hoppa, Oro. Det var en 1100 meter
hvor det ble omstart etter at en av hes-

tene hoppet ut rett før boksdørene åpnet
seg. Mange av amatørene hadde vanskelig for å stoppe de raske sprinthestene,
med god grunn, inkludert Madeleine:
«Jeg fikk ikke pullet opp før ut av svingen, så da trodde jeg at det kjørt.» Det var
det så absolutt ikke, og Oro og Madeleine kostet inn til en lett 1,5 lengdes seier.

Madeleine og Quinta da Lago utenfor stallen.

Jeg passerte flere og flere hester på
oppløpet og da jeg gikk forbi den forreste
hesten, føltes det som en evighet fra overgangen og til mål. Det var en veldig spesiell følelse å komme først over mållinjen.
Jeg hadde jo ridd en del løp før det endelig ble seier, så da det skjedde kunne jeg
ikke tro det. Det var vanvittig gøy!
Ikke lenge etter vant Madeleine også
det prestisjefylte løpet NoARKs Vandre-

> Profilen 2009

Etter en så god sesong var det naturlig å høre om Madeleine hadde gjort noe
annerledes i år enn tidligere:
Jeg har alltid ridd mye i trening, forskjellen i år har vel vært at jeg har ridd
mer løp. Det er bedre å ri løp mer jevnlig, enn å kanskje bare ri et eller to løp i
måneden. Og når man får litt resultater
får man også mer selvtillit. Samtidig har
NoARK arrangert flere bra kurs med forskjellige personer innenfor sporten, noe
som har vært veldig lærerikt. I tillegg
begynte Soma å være manageren min litt
uti sesongen i år. Han er jo mye bedre på
å finne hester enn meg, samtidig som
jeg har telefonskrekk, så det har fungert
veldig bra.
Etter ni år i sporten har Madeleine
mange opplevelser og erfaringer og vi
lurte på hva som gjør galoppsporten så
Madeleine og Quinta da Lago var også på kurs med Espen Ski.
spesiell og interessant for henne:
Jeg synes hester er fascinerende dyr
løpssal, har Madeleine også vunnet
pokal over 2400 m. Her vant hun på
og jeg liker utfordringen i å finne ut hva
NoARKs reisestipend på NOK 10.000,hesten Milliondollarbaby som hun har
som fungerer for forskjellige hester. Samda hun er sammenlagtvinner av alle amaridd siden den var åring, og det gjorde
tidig har jeg et sterkt konkurranseintørløpene i 2009 med statistikken: 22
det ekstra gøy. Hesten har en enorm
stinkt, og liker fart og spenning – da blir
starter 3-0-4. (For å være med i
speed hvis man holder hodet kaldt og
jo galoppsporten ganske perfekt! Heldigsammendraget må man ha norsk amaikke går for tidlig. Dette klarte Madeleine
vis veier oppturene
tørrytterlisens og
utmerket, og hun vant med stil.
opp for nedturene. Å
være medlem av
Tidlig på høsten nådde Madeleine
3 kjappe om Madeleine
ri løp på min egen
NoARK). Reisestiopp på 50 ritt som var grensen for å få
hest er spesielt morpendet må brukes
lov til å ri proffløp i 2009. Hun har fått
Hun fortalte ikke at hun eide
somt, og det er gøy
på en reise hvor
mange fine ritt i proffløp, og hun har
hele Williamshakespare til forelat vi har noe samman kan forbedre
ivaretatt sjansene godt med 4 kg lettelse
drene før 5 måneder etter overmen å jobbe mot.Vi
seg som rytter, og
– tre av dem har blitt til seier.To seire
er også en sammenvi spurte Madeleine takelsen.
kom på samme løpsdag – i begge
sveiset og blå gjeng
hvor hun vil dra:
Dagens Dobbel-løpene:
hos Soma og Lisette,
Jeg vet ikke helt Hennes beste opplevelse med
At jeg skulle vinne to løp, og så på
galoppen var da gamle William
med Bitten og andre
hvor jeg vil reise.
rappen i tillegg hadde jeg aldri forestilt
vant sitt siste løp, over 3150
flinke ryttere, eiere
Synes jo det er
meg. Det var sprøtt å sitte i finish med
og hestefolk som
utrolig fint å ri i
Kim Andersen på den ene siden og
meter. Hun var så glad og stolt at
hjelper til. Det gode
Newmarket, men
Carlos Lopez på den andre, og å være så
hun holdt på å sprekke.
miljøet gjør det alltid
er kanskje morsikker på å vinne!
Hun begynte å studere markegøy å komme i stalsomt å dra et sted
På spørsmål om hva hun synes er
len.
jeg ikke har vært
forskjellen på å ri proffløp og amatørløp
ting høsten 2009, men da studiDet største målet
før. Har tenkt litt på ene ikke var som forventet og
var hun tydelig på at ting skjer fortere i
til Madeleine innenUSA, virker både
proffløp og det kan føles litt mer konhest er altoppslukende for henne,
for galoppsporten er
krevende og mortrollert. I amatørløp går det gjerne mye
var valget foreløpig enkelt: HEST.
å bli best, i hvert fall
somt å ri der. Det
fortere fra start og saktere på slutten, så
blant amatørene. Vi
hadde jo vært fint å
man lærer mer å bedømme pace i proffgleder oss til å følge henne neste
dra et sted det er sol og varmt!
løp.
sesong og håper at den blir minst like
Vi gleder oss til å høre om Madeleines
Utover å vinne Øvrevoll Hestesport
bra som i 2009.
tur i neste års utgave av Veddeløperen!
Cup sammenlagt hvor vinneren får en

Post- og besøksadresse:
Nils Hansens v. 15, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 22 40 – Telefax: 22 64 38 90
E-post: info@norbuss.net
Internett: www.norbuss.net
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Jorda rundt i silkedrakt, 60 km/t,
160 cm over bakken

F
Av Cathrine H. Engebretsen

Vi har konkurrert i mange
Jeg har vært så heldig at jeg har fått
land i løpet av en lang sesong.
kjenner til hva Fegentri
lov å representere Norge i den internasjonale Året begynner i Qatar og
er så fungerer det slik
avsluttes på Mauritius. Sesongat det er en rekke medlemsserien for amatørjockeys, Fegentri.
en varer fra februar til desemland, både aktive og passive
og hinder. Det hender også at vi rir araber og det har vært avholdt 21 løp så
medlemmer. Det vil si at noen av landene
berløp. I år var det ingen mannlig rytter
langt. Nå er det bare finalen igjen. Vi
har representanter som får ri løp rundt
fra Norge. (red anmk: fra 2010 skal Kjetil
har ridd i Tyskland, Sveits, Belgia, USA,
omkring i verden. Noen land har kanskje
Kjær representere Norge i herreserien).
Italia, Norge, England, Tyskland igjen,
ikke egne amatørryttere (som Mauritius)
De jentene jeg har konkurrert
Sverige, Frankrike, Tyrkia, Irland og
eller har rett og slett ikke muligheten
mot er Clare MacMahon/Irland,
Nederland. Jeg har ridd i nesten alle
til å sende noen. Som regel er det
Claire Allen/England, Nadine
løpene. Dessverre måtte jeg melde
en gutt og en jente fra hvert land. I
Gratz/Tyskland, Jennie Österavbud til Sveits pga en skade. Gikk også
motsetning til vanlige amatørløp
berg/Sverige, Melanie Plat/Frankglipp av ritt på Clairefontaine i Frankriog den andre internasjonale serien
rike, Catherine Burri/Sveits,
ke og et araberløp i Nederland. Trenerne
«World Cup Of Nations», så rir ikke
Paula Flierman/Nederland og Maria
der ønsker å sette opp lokale ryttere før
gutter og jenter mot hverandre. Jentene
Moneta/Italia.
de setter opp de internasjonale.
rir kun flatløp, mens guttene rir både flatt
OR DE SOM IKKE

Bak fra venstre: Cathrine Engebretsen, Norge, Catherine Burri, Sveits, Michelle Penman, USA, Nadine Gratz, Tyskland og Melanie Plat, Frankrike.
Foran fra venstre: Paula Flierman, Nederland, Clare Machahon, Irland, Clare Allen, Storbritannia og Diane Gilliam, USA.
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Fra løpet i Køln med vinneren Lydia Lammes i tet. Jeg ligger et stykke bak i feltet (i rosa), men kom inn til 2 plass til slutt.

Det har vært et veldig lærerikt år
for meg. Det er utrolig spennende å få
ri på alle disse flotte banene. Vi møter
mange interessante mennesker og
møter også igjen gamle venner. Jeg har
hatt utrolig mange andreplassser
gjennom sesongen, men ingen vinnere.
Kanskje den kommer på Mauritius i
finalen? Jeg har ligget stabilt på den
øvre halvdelen av statistikken gjennom
sesongen og er nå på fjerdeplass. I
beste fall kan jeg bli tredje sammenlagt.
Det er Nadine Gratz som leder med
132 poeng. Claire Allen (som aldri
hadde vunnet et flatløp, bare hinder) er
på foreløpig andre med 123 poeng.
Catherine Burri er på tredje med 102
poeng og jeg er på fjerde med 98. Bak
meg er Clare og Paula med 93 og 91
poeng, og så er det et hopp ned til
Melanie, Jennie og Maria med 51, 39
og 36 poeng.
Jeg skal ri for Norge også til neste år.
Det er som regel en fordel å ri flere
sesonger. For det første blir man kjent
med banene og for det andre har trenerne større tillit til ryttere de kjenner fra
før. Om man ikke har ridd dårlig da, vel
å merke... Derfor er jeg veldig optimistisk foran den nye sesongen. Jeg har en
sjanse til å bli tredje sammenlagt i år.Til
neste år håper jeg på en plassering øverst
på pallen! Jeg skal være godt forberedt til
sesongstart ihvertfall.
Ukene før jeg drar til Qatar skal tilbringes i Florida. Jeg vant reisestipendet
til Noark i 2008 og de pengene skal
brukes på USA-tur. Jeg har avtalt med
Line Ahlstrøm (tidligere jockey i Norge)
å ri ut på Gulfstream. Jeg har aldri ridd i
trening i USA, så dette tror jeg blir både
moro og lærerikt!

På vei til start på Papa Mio i Duindigt i Nederland.

Her står jeg etter tredjeplassen i Qatar sammen med vinneren - Clare Macmahon fra Irland.

Veddeløperen 2009
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Mauritius – en spennende avslutning
på Fegentrisesongen

Å

til Mauritius startet
30. november. Alle jentene skulle
fly sammen fra Paris denne
gangen. Etter en lang og temmelig trang
flytur ankom vi fantastiske Mauritius.Vi
var heldige og fikk bo på Sugar Beach,
samme hotell som i fjor. Det var mye av
det samme opplegget, men også endel
som var annerledes. Rising stars bodde
på samme hotell som oss, men top stars
bodde et annet sted. Det var endel kjente
RETS REISE

Barzalona, Karis Teetan, Donavan Mansour, Suraj Narredu, Rehaze Hoolash og
Rye Joorawon. Også var det jo oss jentene da.
Trekningen ble foretatt samme kvelden som de feiret sine egne champions,
så «alle» var der.Vi hadde politieskorte
fra hotellet, så det var ikke noe problem
med røde lys og kø...Trekningen i vårt
løp var delt inn i to, lette ryttere og
tunge ryttere. Jeg skjønte ikke helt

Av Cathrine H. Engebretsen
Her står jeg helt til venstre på podiet sammen med de andre på Mauritius.

navn i år også, og endel litt mindre kjente. På topplaget red Frankie Dettori,
Johnny Murtagh, Olivier Peslier, Stephane Pasquier, Ahmed Ajtebi,Tom Quelly,
Glenn Hatt og Shane Dye. De unge var
Hayley Turner, Maxime Guyon, Mickael

poenget da den laveste vekten var 57 kg
og den høyeste var 60.... Hesten jeg red i
fjor var med blandt de «tunge» så jeg
hadde ikke noå håp om å få ri den igjen.
Dette var jeg litt skuffet over, for jeg visste den var i veldig god form. Hesten jeg

Fegentri World Championship for Gentlemen Riders 2009 – Ranking

Nr.
1.
2.
3.
4.+
4.+
6.
7.
8.+
8.+
10.
11.+
11.+
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Name of Rider
Marian Falk Weissmeier
Florent Guy
Andrew J. Doyle
Ian Chanin
Urs Wyss
Daniel Wirenstal
Peter Janssen
Fabio Locatelli
David Lenneblad
Jacob Smith
Diego Sarabia
Patrick Deno

Veddeløperen 2009

Nation
Germany
France
Ireland
Great Britain
Switzerland
Sweden
Netherlands
Italy
Sweden
USA
Spain
Belgium

Flat
99
115
54
65
13
16
20
15
15
11
5
5

Jump
60
40
35
4
56
6
0
0
0
0
0
0

Points
159
155
89
69
69
22
20
15
15
11
5
5

trakk het Bobby Shoes og hadde ikke
vunnet siden desember i fjor. Nederlandske Paula trakk Multidimention, som jeg
red i fjor.Tyske Nadine trakk en av favorittene igjen. Hvilken overraskelse....
Resten av uka hadde vi ikke noe spesielt program. Jeg var i treningsstudioet
hver dag for å svette ut litt vann av kroppen. Både i år og i fjor gikk jeg opp nesten 2 kg på en dag, så trengte definitivt å
svette litt...Vi fikk også lagt inn et besøk
på markedet en dag. Fredag morgen var vi tidlig
oppe for å ri ut. Jeg red
Bobby Shoes og snakket
med treneren min. Han
trente forresten Match
The Market som vant vårt
løp i fjor.Veldig trivelig
fyr!
I løpet vårt var favorittene Campus/Gratz og
Multidimention/Flierman. Det var over 1500
m. Jeg hadde et godt
startspor og lanen var å
sitte bak de tre frontrunnerene, på rail. Det var
planen... Som kjent går
ikke ting alltid etter planen. Bobby Shoes var litt
treg avgårde og klarte
ikke helt å holde følge
med feltet så vi ende opp
bakerst innen vi kom til
svingen. På bortre lang
hadde han tydeligvis varmet opp nok og kom på
bittet. Da måtte jeg ta
han ut slik at jeg kunne
forbedre posisjonen min. Fikk derforfor
en litt drøyere sving enn ønsket før det
300 meter lange oppløpet. Endte tilslutt
opp på en tredje og var kjempefornøyd
med det. Paula vant løpet og Catherine
Burri ble 2. Det var jo typisk min flaks....
Det var de to jeg måtte ha mer poeng
enn for å få tredje sammenlagt.. Så dermed gikk jeg ned til femte i stedet for å
gå opp til tredje...
Jeg har hatt et utrolig morsomt og
lærerikt år med Fegentri.Til neste år
håper jeg på å få litt bedre hester, det
hadde jo vært morsomt å vinne løp i
stedet for å bli annen hele tiden. Jeg har
allikevel hatt gode resultater på hester
som ikke har vært så godt tiltrodd før
løpet. Nå er jeg klar for å reise til Florida
i januar. Der skal jeg ri ut og forberede
meg til Qatar.
Hilsen Cathrine Hvalø Engebretsen

I

tre amatørryttere som red løp i utlandet. Cathrine
Engebretsen overtok for Gina Mathisen som vår Fegentrirytter siste del av
sesongen 2008, og startet årets Fegentri2009 HADDE NORGE

I år gikk Fegentriserien sammenlagt
for jentene til Nadine Gratz fra Tyskland.
Det var før finaleløpet fortsatt åpent om
sammenlagtseieren, da tyske Nadine
Gratz ledet med 9 poeng på engelske

Claire Allen. En seier gir 20 poeng, så
ingenting var avgjort før løpet. Ingen av
de to i toppen fikk med løpsutfallet i
finalen å gjøre og dermed ble rekkefølgen stående til slutt.
Tysklands unge herrerytter, Marian

Paula Flierman fra Nederland vant det siste løpet i Mauritius.

Fegentri World Championship for Lady Riders 2009 – Ranking

Nr.
1.
2.
4.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name of Rider
Nadine Gratz
Claire Allen
Catherine Burri
Paula Wolters-Flierman
Cathrine Engebretsen
Clare MacMahon
Melanie Plat
Jennie Österberg
Maria Moneta
Duygu F. Oluk

Nation
Germany
Great Britain
Switzerland
Netherlands
Norway
Ireland
France
Sweden
Italy
Turkey

Points
134
124
114
111
106
99
55
40
36
4

I 2010 fortsetter Cathrine Engebretsen som vår representant for jentene.
NoARK har som filosofi at det beste er
om rytterne kan ri to sesonger som
Fegentriryttere. Cathrine begynte å ri
Fegentri kun siste del av sesongen 2008,
og skal dermed ri Fegentri også i 2010.
Vi er også glade for at vi igjen har fått en
representant for guttene. Kjetil Kjær skal
ri sin første sesong som Norges representant i Fegentri i 2010.Vi ønsker dem
begge lykke til!
Veddeløperen 2009
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sesong i Qatar i februar. Cathrine har
vært invitert til alle årets Fegentriløp og
har kun måttet takke nei til å ri i Sveits
grunnet skade. Hun har ligget blant de
fire fem beste stort sett hele sesongen, og
tredjeplassen har vært innen rekkevidde
flere ganger. Hun har fått mange andre
plasser, men den første Fegentriseieren
lar fortsatt vente på seg.Ved avgang til
årets siste og mest eksotiske destinasjon,
Mauritius, lå hun på en fjerde plass totalt
4 poeng bak tredje plassen.
I finalen red Cathrine Engebretsen
inn til fin en tredjeplass, og sammenlagt
ble det en femteplass. Hollandske Paula
Wolters-Flierman vant finaleløpet. Sveitsiske Catherine Burri ble nummer to i
løpet og behold dermed tredjeplassen
hun lå på sammenlagt. Paula Wolters-Flierman gikk også forbi Cathrine i
sammendraget med sin seier.

Av Helene Marwell-Hauge

Her er alle de kvinnelige Fegentrirytterne samlet før start på Øvrevoll.

Falk Weissmeier, ble tidenes yngste
sammenlagtvinner av Fegentri med sine
17 år. Det er mange år siden Tyskland har
hatt en sammenlagtvinner for guttene.
Det var åpent helt til siste løp i serien for
guttene også om hvem som skulle ta
hjem sammenlagtseieren; Marian eller
franske Florent Guy. Finaledagen til guttene går på den ærverdige banen i
Baden- Baden i Tyskland. Det avholdes et
flatløp og et hinderløp. Florent Guy vant
flatløpet og ledet foran hinderløpet.
Hjemmehåpet klarte å bli nummer to i
hinderløpet, mens franskmannen kun
ble femte i dette løpet. Dette holdt til
sammenlagtseier med en margin på 4
poeng. Marian ble beste rytter over hinder, mens Florent ble beste rytter i flatløp. Irske Andrew Doyle ble tredje
sammenlagt.
I EM for amatørryttere representerte
Kristin Arnkværn Norge. Hun var ikke
heldig med trekningen av hester, men fikk
allikevel med seg en annen plass i Budapest.Vant gjorde franske Caroline Brunard. Kristin hadde en veldig fin tur, som
omhandles et annet sted i Veddeløperen.
I tillegg red Kjetil Kjær sine første
løp i utlandet. Han red både i Gøteborg,
der det ble en seier og ikke minst sitt
første Fegentriløp i utlandet. Dette var på
Täby, og han fikk gode skussmål for rittet til en tredje plass.

Fegentri 2009

Oppsummering internasjonale
amatørløp
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Fegentri på Øvrevoll

T

Av Helene Marwell-Hauge

ORSDAG 2. JULI var dagen for
Fegentri på hjemmebane i 2009.
Det ser ut som om en torsdag på
sommeren blir vår forløpige nye faste
dag for Fegentriløp på Øvrevoll.Vi hadde
som vanlig samlet mange nasjoner, men
både den tyske og den engelske kvinnelige rytteren var «på bakken», så vi
måtte benytte oss av både svenske og danske ekstraryttere
for å fylle opp jenteløpet,
som hadde 13 starterklærte hester.Til sammen
ble det 6 Fegentriryttere
i jenteløpet og 7 Fegentriryttere i gutteløpet. I
tillegg red Kjetil Kjær sitt
første Fegentriløp.Vi slet
lenge med å få nok hester i
gutteløpet, men til slutt måtte
både Kjetil og svenske Richard
Costello ri ekstrahester i løpet.
På dagen for løpene var det fantastisk varmt og flott vær – nesten tropevarme. Nesten alle ankom Gardermoen
på selve løpsdagen og ble hentet av oss
i styret på flyplassen. I år, som i fjor,
trakk vi hester til rytterne i løpene etter
at vi først valgte ut de hestene vi mente
var de med best sjanser, som derfor

skulle ris av Fegentrirytterne. De øvrige
hestene skulle ris av reserverytterne. Vi
i NoARK er veldig glade for at Jockeyklubben er behjelpelige med at vi får
til trekning av hestene, for vi mener
dette er en viktig faktor i det å få et
rettferdig sluttresultat i Fegentri. Trekning blir også mer eller mindre
obligatorisk fra 2010, da man
går over til at ryttere samler
like mange poeng hjemme som ute. Til nå har
man kun fått 50% av
poengene på hjemmebane, for man har tenkt
at det er lettere å få fordelt de beste hestene på
hjemmebane.
I dame-Fegentriløpet var
det 13 starterklærte og ingen
strykninger. Cathrine Engebretsen
red som Norges representant, og Silja
Støren, Sofie Langvad og Maren Dahl var
reserveryttere fra Norge. Anna Pilroth,
Johanna Grindal, Mette Kjelsli og Lea
Olsen var reserveryttere for oss fra Sverige og Danmark. NoARK hadde denne
gangen vært veldig uheldige med utvelgelsen av de beste hestene, slik at danske
Lea Olsen vant løpet på reservehesten

Wolver. På de neste plassene fulgte irske
Clare MacMahon på De Luca og svenske
Jennie Österberg på Billson. De siste
plasserte ble reserverytterne Johanna
Grindal og Silja Støren. Det ble ekstra
vanskelig å velge ut de beste hestene i år,
da det var under halve feltet som skulle
ris av Fegentrirytterne.
I herre-Fegentriløpet var det 9
startende med ryttere fra 8 forskjellige
nasjoner. Engelske Ian Chanin vant sitt
første flatløp på Party Booster. Franske
Florent Guy ble nr to på Welsh Dragon
og irske Andrew Doyle på Oro ble nr tre.
På de neste plassene fulgte vår egen Kjetil Kjær og tyske Marian Falk Weissmeier.
Marian vant Fegentri sammenlagt og ble
med det tidenes yngste vinner av Fegentri med sine 17 år. Godt gjort!!
Det var enkel servering i løpet av
dagen i klubbhuset vårt og i vektrommet, og det gikk med mye brus i varmen… Før siste løp gikk vi opp på terrassen på Jockeyklubben for å møte
direktør Hans Petter Eriksen, og så gikk
vi for å spise middag fra sponsoren vår
Stallkroen. Det var fantastisk vær i år
igjen, så det var supert å sitte ute å spise.
Det var så i tradisjonen tro påfølgende
fest på Noble Dancer.

Styrearbeid i Fegentri

D

ET VAR VALG av hele styret
under ett i februar 2009 under
generalforsamlingen i Spania.
Styret forble uendret med unntak av at
det engelske medlemmet ble byttet ut.
Engelske Sandy Murphy trakk seg etter
mange år i styret, og generalsekretær i
den engelske klubben, Sarah Oliver kom
inn som nytt styremedlem fra England.
Undertegnede er blitt valgt til en periode
til i styret, og er i mitt femte år som styremedlem.
Fransk Galop betaler fortsatt en del
av utgiftene til Fegentri, slik driften så
vidt går i pluss og slik at vi styremedlemmer kan få reisene våre betalt fra
Fegentri. Jakten på sponsorer til Fegentriløpene internasjonalt pågår fortsatt og
finanskrisen har ikke akkurat bedret det
markedet.
I år har vi gjort noen vesentlige
endringer i det sportslige regelverket i
Fegentri. Poengsystemet ble endret før
sesongen, slik at forskjellen mellom en
første- og en andreplass ikke var så stor
som før. Det er fortsatt 20 poeng for en
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seier i flatløp. Før var det 8 poeng for
andre plassen, mens vi nå har endret
dette til 12 poeng for en andre plass. De
påfølgende plasseringene er endret tilsvarende. Dette ble gjort før sesongen
startet. Nå etter sesongen er det blitt
bestemt at man fra 2010 skal motta like
mange poeng på hjemmebane som på
bortebane.Til nå har man kun mottatt
halvparten av poengene på hjemmebane.
Den siste endringen følger med seg at
man fra neste sesong vil fokusere enda
mer på at det skal være trekning av hestene i løpene for å gjøre serien rettferdig
for alle. Alle landene vil nok ikke klare
det fra neste år av, men det at kommer
fra Fegentri sentralt vil i hvertfall gjøre at
det vil bli en mye større del av løpene
der hestene fordeles ved trekning.
Fegentri jobber aktivt med å få flere
nye medlemmer. Qatar kom inn som
nytt medlem for noen år siden, og Tyrkia
var nytt medlem for året. Nå har vi fått
interesse fra land som Oman, Dubai,
Australia og Singapore. I tillegg har det
vært et internasjonalt løp i Kina i høst.

Dette kan bli spennende muligheter for
våre amatører i årene fremover.
Helene Marwell-Hauge

Har du noe å bidra med til nettsiden?
Vi tar imot alt av historier og
nyheter som er galopp-,
amatør- og hesterelatert.
Send en mail til

noark@noark.info
så kommer ditt bidrag med på
NoARKs nettside.

Du er forsikret som medlem av NoARK
Som medlem i NoARK
er du forsikret når du
rir, leier og holder på
med galopphester. For
ponnimedlemmer
gjelder den ved deltakelse på ponnitrening
og løp i regi av NoARK.
Det er en ulykkesforsikring og i henhold til
forsikringsvilkårene
dekkes «behandlingsutgifter etter ulykkesskade» f.eks:
• Lege/tannlege
• Behandling på sykehus
• Fysikalsk behandling
som er forskrevet av
lege
• Forbindingssaker
• Reise til og fra hjemstedet til behandling

Egenandelen er kr 500 for hvert skadetilfelle.
Om ulykken er ute, kontakt Gjensidige på telefon 03100. Skadeskjema kan også lastes ned fra
www.gjensidige.no. NoARKs polisenummer er 0835553.
Ta kontakt med NoARK for å få bekreftelse på medlemsskapet.

Veddeløperen 2009
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EM for kvinnelige amatørrytere
– en flott opplevelse

S

ISTE HELGEN I AUGUST var det
endelig min tur til å representere
Norge i EM. Dette er et mesterskap jeg har hatt lyst til å ri lenge, og jeg
ble derfor ekstra glad da jeg fikk tilbudet.
Etter mye styr for å få byttet vekk turene
mine (jeg var fortsatt flyvertinne på det
tidspunktet), kom jeg meg endelig av
gårde.

og et over 1600 m dirt. Samt to løp på
gress i Bratislava over 1200m og 1800
m. Siden vekten på hestene var fra 52 kg
og opp til 65 kg var loddtrekningen inndelt litt etter hva vi veide. Dvs. at lavvekts jockeyene trakk av hestene med
lavest vekt osv. Jeg endte opp med et
annet valg og tre sistevalg. Altså så det
ikke spesielt lyst ut på papiret. Hestene

Av Kristin Arnkværn
Som alltid var det mye pomp og prakt og høytidelig het under premieutdelingen på EM.

Foto: hestefoto.no/privat
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I år som i fjor gikk løpene av stabelen i Budapest og Bratislava. Og siden jeg
hadde hatt en god sesong på Øvrevoll så
langt, så reiste jeg med høye forventninger og konkurranseinstinktet på
topp!!
Så fredag morgen den 29. august satt
jeg altså på flyet i retning Budapest, og
siden jeg landet tidlig ble det tid til en
tur på egenhånd i byen. Umiddelbart slo
det meg at den bærer preg av at økonomien er i en raskt nedadgående spiral,
noe jeg fikk bekreftet av guiden vår
dagen etter. Men vakre bygninger og fantastisk shopping, der har Budapest massevis å tilby!! Etter å ha trasket gatelangs
down-town Budapest, var det på tide å
rusle tilbake til hotellet og møte de
andre jentene.
Jeg delte rom med Judith Himmel
som er tysk og datter av en Baden-Baden
basert trener.Vi fikk umiddelbart god
kontakt, og hadde det superkoselig hele
helgen. Sverige var representert av Tina
Henriksson som jobber hos Fransisco
Castro på Jägersro. Ellers var det Frankrike,Tsjekkia, England, Irland, Østerrike,
Sveits, Holland, samt vertslandene
Ungarn og Slovakia som var representert.
Fredag kveld var det loddtrekning av hester for alle 4 løpene, to i Budapest på
Kincsem Park . Et løp over 1200 m gress
Veddeløperen 2009

var av veldig forskjellig klasse, og det
hadde vært vanskelig å få nok hester
meldt. De to løpene i Budapest ble
avholdt på en dag det egentlig bare var
travløp. Det var nemlig som på Jägersro,
en felles anlegning for trav og galopp.
Galoppsporten i Budapest og Bratislava lider også under nedgangstider.
Den bærer preg av at det ikke er så mye
penger i omløp. Men med bakgrunn i
hesten Overdose sin suksess har den hatt
en liten oppsving. Hesten har vunnet alle
de store løpene i vertslandene og også i
Tyskland har han gjort seg bemerket.
Overdose er nå i trening i England, men
er ute pga. hovproblemer. Det var tydelig
at arrangørene var bekymret over galoppsportens fremtid, og den hollandske
jenta kunne fortelle at galoppsporten der
nå var slått konkurs.
Lørdag var det først sightseeing i
begge bydelene Buda og Pest. Buda er
den flate delen og var opprinnelig den
fattigste delen. I Pest bodde de rike, delt
fra den fattigere delen av elven. I denne
delen ligger også fantastiske byggverk og
slott, men utsikt over resten av byen.
Bydelene ble altså seinere slått sammen
og fikk navnet Budapest. Jeg må si at
arrangørene hadde skaffet oss en super
guide som fortalte byens historie med
mye innlevelse.

Etter å ha passert byens mest fashionable shoppinggate, hvor Gucci, Luis
Vuitton, Mulberry og alle de andre
designerbutikkene ligger hånd i hånd…
var det på tide å dra til hotellet og gjøre
seg klar for ettermiddagens to løp.
Det gikk fint å låne litt utstyr av
hverandre for å få vektene til å passe.
Arrangørene, og spesielt Jan, passet på at
vi hadde det vi trengte.Vi ble godt tatt
hånd om. Jeg gledet meg til å ri 1200 m
på gresset rett frem, for det hadde jeg
aldri prøvd før. Hesten jeg skulle ri var ei
lita sort hoppe, Galliarda, som Inger
Elene Brekke hadde vunnet på to år før.
Dessverre løp den absolutt ikke fort nok
denne gangen, og vi endte uplassert.
Løpet ble vunnet av den sveitsiske jenta
(typisk hun mest overlegne tenkte
jeg…)
Den neste hesten var en stor flott
hingst som het Aldomas, som var den
eneste hesten som var litt betrodd av
mine 4 ritt. Jeg likte han umiddelbart da
jeg satte meg opp. Han kjentes fin ut da
vi cantret til start, og denne gangen var
det til 1600 m på sanden. Da vi gikk
banen tidligere på dagen, så ikke sandbanen særlig bra ut for hestebein. Hard
og med mye stein. Nå var banen vannet,
og virket litt bedre. Denne gangen hadde
jeg hest og gå med, og jeg satt godt på
bittet plassert bak lederhestene. Det var
en god følelse inn i svingen, balansere
og gå… vi skled lett frem til tet og holdt
unna for alle utenom den franske jenta
Caroline Brunaud som kom helt utvendig i banen med mye speed etter en drøøøøøøøy sving. Nå ja, så vant vi ikke..
men han gikk et godt løp og jeg fikk et
kjempefint maleri av Overdose i 2. premie. Alle seremoniene var veldig høyti-

Godt å være hjemme igjen på Onkel Blaa!

delige med nasjonalsang (øvh, øvh hvor
gjerne jeg skulle ha hørt Ja, vi elsker, der
og da), premieutdeling og fotografering.
Riktignok uten særlig mye publikum
(faktisk færre enn på Øvrevoll sist i
november!)

Jentene var på sightseeing.

Ny dag og nye muligheter. Først en
sightseeing i Bratislava, hvor mange av
bygningene minnet veldig om Budapest.
Fra utsikten er ikke Bratislava særlig sjarmerende, med høyblokker og industri.
Men i gamlebyen har de bevart mange
av de gamle ærverdige bygningene og
brosteinen. Her var det riktig hyggelig,
men jeg falt likevel mer for Budapest.
Arrangørene hadde virkelig etterstrebet
at vi skulle få et inntrykk av de to byene
vi besøkte, noe jeg satte enormt pris på.
Jeg synes det er beundringsverdig at de
for 19ende året på rad arrangerte dette

mesterskapet, for det ligger sannelig
både planlegging og mye arbeid bak.
Banen i Bratislava var mye finere og
vakrere enn den i Budapest. Gresset så
mest ut som på en golfbane, og i strålende solskinn skulle vi altså kåre en
Europamester. Her var det også travløp
først, på gress!! Det hadde jeg aldri sett
før. Det var også et vanlig meeting med
flere galoppløp her.
Det første løpet var en 1800 m og
her ble hesten min strøket, men de hadde
en reservehest, en 3 årig hoppe som bare
hadde startet én gang før. Hun var litt
stresset, men jenta som leide henne roet
henne fint ned. Her ble det hjemmeseier
til den slovenske jenta, noe som var veldig populært! Hoppa jeg red gikk ok,
men var grønn så vi endte uplassert.
Det neste løpet skulle jeg også ri ei
hoppe Redattoria. Hun var en bitteliten
sort frøken som var snill og grei. Det første jeg måtte gjøre var å slakke litt på gjordene, for hun var faktisk nærmest delt i
to!! Treneren var i Tyskland, så det var en
hyggelig jockey som snakket godt engelsk
som gav rideordrene.Ved startboksene ble
det litt krøll, da hun skulle ha på blendekappe og slo seg ganske kraftig i hode på
vei mot boksene. Klare til start and away...
Vi lå litt avventende i feltet sammen med
favoritten Boschka som smøg innvendig
på rails.Vi prøvde å følge, men min hest
var ikke rask nok. Boschka vant med
østerrikske Karin Hoff på ryggen. Hun er
for rene veteranen å regne, både i Fegentri- og EM-sammenheng.

Akk, så vant jeg ikke og jeg kunne
vinke et tårevått farvel til drømmen om å
ta hjem et EM. Nåja, det finnes da viktigere ting her i verden enn å vinne galoppløp… (nei, det gjør jo egentlig ikke
det da men...) EM tittelen gikk til franske
Caroline Brunaud, som for øvrig er girlfriend til en ny hotshot jockey i Frankrike. (Som jeg ikke husker navnet på, men
jeg tror han ledet ligaen da vi var i EM)
Jeg fikk ikke så mye inntrykk av henne,
siden hun ikke snakket et ord engelsk.
Nummer to ble slovenske Zuzana Hricova og nummer 3 ble sveitsiske Tania
Knuchel. Selv ble jeg nummer 8, så det
var ikke akkurat mye å skrive hjem om.
Uansett om de store sportslige prestasjonene uteble for min del, med unntak av en 2. plass, så var det en flott opplevelse og noe jeg er glad jeg fikk sjansen
til å være med på. Alt i alt så har ridningen tatt meg til mange forskjellige
land og verdensdeler og det er jo noe av
det som er så fantastisk med nettopp vår
sport! Du kan gjøre det nesten hvor du
vil i hele verden….!
Etter en flott avslutningsmiddag,
samt utdeling av bilder, bøker, dvd og
masse annet fint som vi fikk ta med
hjem, var det på tide å si farvel til mange
av jentene. Judith, min romkamerat, og
jeg skulle begge fly hjem fra Wien dagen
etter, så vi fikk en ekstra kveld.
Vel hjemme var det godt å komme
tilbake på ryggen til Onkel Blaa og Artistic Light og få tilbake selvtilliten. Borte
bra, men Øvrevoll best ;)

Amatører i utlandet

Så var dagen i Budapest slutt, og vi
skulle fraktes til Bratislava, en kjøretur på
et par timer. I bilen ble jeg plassert med
den tsjekkiske og slovenske jenta, og
siden ingen av de snakket noe særlig
engelsk og heller ikke sjåføren så ble det
god tid til å fordøye inntrykkene av
dagen. Senere møttes vi alle igjen på
hotellet i Bratislava til felles middag.

Zilco Galopputstyr får du hos:
Rognlien Nor-Pol Import
Gå inn på www.nor-pol.no for forhandleroversikt
Telefon: 474 69 580

Kjetil Kjær og Faithful Lad vinner årets Zilco-sal.

Til neste år er det ny sjanse til å vinne en sal…

Veddeløperen 2009

19

Amatører i utlandet
Av Camilla Blom/Kjetil Kjær
Foto: hestefoto.no
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Ritt i Sverige – innledningen på en
internasjonal karriere?
Kjetil Kjær er som kjent den mest aktive hanen i rytterkurven om dagen, han har
hatt en flott sesong - ikke minst i Sverige i sine 4 ritt – og fra neste år skal han representere
Norge i Fegentri. Til daglig går han på Melsom Videregående Skole på hesteslinjen. Det er første
gang på mange år at Norge igjen stiller med rytter i herreklassen og det synes vi er supert.
Her er hans «svenskehistorie» fra i år.

D

18. juni, da
Anna (Pilroth) ringte og sa at
rytteren som skulle ri den ene
araberhesten deres, Manuel, hadde skadet
seg og ikke kunne ri den i løpet den
skulle starte søndag 21. juni på Gøteborg. Hun spurte da om jeg kunne dra
ned og ri den isteden?!?
Sånn startet min første ferd til Sverige i år! Ikke hadde jeg ridd løp i Sverige
før, ikke hadde jeg vært på Gøteborg
galoppbane før heller, og jeg hadde ikke
ridd en fullblodsaraber før! Mye nytt på
en gang!

gressløp, jeg hadde fått beskjed om og
ikke komme til front for tidlig, for da
stoppet han. Vi lå som nr. 3-4 rundt
svingen og inn på oppløpet, jeg skiftet
tøyletak og begynte å ri, han svarte
opp, og gikk bare fortere og fortere,
bak meg hørte jeg Anna ropte til meg
at jeg skulle ri, så jeg red jeg! Visste jo
ikke hvor mål var, for rakk jo ikke sjekke det før løpet (kom ganske sent) så
jeg red helt til jeg skjønte at vi var
forbi… vi ble slått med en nese, og
fikk nøye oss med 2.plassen. Det var jo
ikke så verst til at det var første gang

Archer’s Up og Kjetil i visningspaddocken
på Øvrevoll.

Kjetil og Galvarino cantrer til start.

ET HELE STARTET

Jeg gledet meg veldig, samtidig som
jeg var ganske så nervøs. Det som
bekymret meg mest, det var pisken... Ja,
for i Sverige har man jo lov til og
«dytte» de litt i rumpa med pisken, og
det var jo ikke jeg vant til! Ikke hadde
jeg trent så mye på det heller, da jeg ikke
hadde hatt noen planer om og ri løp i
utlandet…
Da jeg var på vei til start med
Manuel føltes det litt som å ri en
ponni, men egentlig synes jeg han var
en veldig fin hest, han løp jo ikke slik
som mange andre arabere jeg hadde
sett på (måtte jo inn på You Tube og
sjekke ut litt araberløp). Starten gikk,
og vi suste av gårde. Det var et 1400m
Veddeløperen 2009

jeg red araber, red på Gøteborg, og i
tillegg red med pisk. Kjempefornøyd.
Som en del kanskje har fått med seg,
så red jo jeg en del løp for Cathrine
Witsø Slettemark i 2009. På slutten av
sommerferien fikk jeg en melding fra
henne hvor hun lurte på om jeg kunne
ri Kleingeld i et løp på Gøteborg 16.
august. «Kleingeld? Er ikke det en ganske
god sprinter da?!» tenkte jeg, før jeg
svarte at det ville jeg gjerne.
Så da bar det av gårde til Gøteborg
igjen da! På papiret så løpet helt perfekt
ut for oss, så det var en del forventninger. Selvtilliten min skulle det heller ikke
stå på, da det ikke var mange ukene
siden jeg hadde vunnet på Zilcoløpet på
Øvrevoll med Faithful Lad.

Boksdørene åpnet seg, og jeg husker
at jeg tenkte «WOW, for en hest!» det
var et 1200 m gressløp og det gikk fort!
Det må være en av de raskeste hestene
jeg har sittet på!
Rideorderen jeg fikk i det løpet var
enkel: «La han fikse opp selv! Bare ikke
kom mellom for mange hester i svingen, det liker han ikke.» Ok, tenkte jeg,
da får han styre selv da! Og det gjorde
han! Vi bare suste rundt, og når mål
kom var vi IGJEN en nese unna seier…
Alle var jo selvfølgelig strålende fornøyde, selv om en sier smaker jo best,
når man er sååå nærme…
Den 4.oktober sto jeg igjen på
startlistene til Gøteborg. Da skulle jeg ri
Bonne Geni (også for Cathrine). Den
hesten hadde jeg hørt en del «negativt» om tidligere i sesongen, så var
ikke fullt så optimist, men etter at jeg
hadde snakket med flere av jockeyene
her i Norge som hadde ridd han og
Cathrine gav meg gode rapporter og
mente at det løpet der skulle vi vinne!
Jeg ble litt mer optimistisk, for jeg vet
jo at løpet skal rides først, før man får
kåret en vinner!
Bonne Geni er en stor og flott vallak
som da ikke hadde vunnet et eneste løp
før i sin karriere, og han hadde heller
aldri startet utenfor Norge.Vi hadde
startspor 1, så det var litt viktig at vi traff
starten så vi kunne forsvare innersporet
og få en fin og kortest mulig reise rundt
det 2400m lange løpet. Sporet klarte vi å
forsvare, jeg ble litt redd for at det skulle
gå litt fort de første 500 m da jeg og en
hest til som tok teten dro ifra feltet ganske godt fra start. Fikk dempet tempoet
litt, «Geniet» var på bittet, pullet, og var
akkurat der jeg ville ha han. Han kjentes
fantastisk ut.
Ut på oppløpet lå vi side om side
med førende hest, det er et ganske langt
oppløp på Gøteborg, så jeg ventet så
lenge jeg følte jeg kunne før jeg brukte
pisken. Da han fikk første slaget rykket
han til, og bykset frem flere meter! Et
slag til, og han jobbet, nærmet oss mål
nå, et slag til, vi vant! Det var en helt rå
følelse, vinne løp i Sverige! Og ikke
minst på en hest som ingen andre hadde
vunnet løp på før!

Amatører i utlandet

Det skulle jo ikke bli den siste seieren
på han heller, for 30. oktober red jeg han
igjen på Øvrevoll, og det resulterte i en
ny seier! Takk til Cathrine som har latt
meg ri fine hester.
Senere på sesongen ble det jo også
Fegentriløp på meg, 18. oktober gikk
turen til Stockholm og Täby. Der skulle
jeg ri i et Fegentriløp da de trengte flere
mannlige ryttere til å fylle opp løpet.
Løpet skulle løpes over distansen
1600 m dirt track, og jeg satt på den
minst betrodde hesten i hele feltet, Conningham Lodge. Hesten hadde ikke helt
gjort det store i tidligere starter, men jeg
hadde jo vunnet løp for et par uker
siden, så jeg tok det med knusende ro,
og tenkte jeg bare skulle ut og ri løp, ri
for å vinne.
Det var også en enormt stor hest!
Han stresset en del i paddocken, og jeg
fikk beskjed om at han kunne pulle en
del til start. PULLE? Phu, han pullet så
mye at jeg var nesten redd for at jeg
ikke skulle klare å stoppe han! Rideorderen var at jeg måtte pakke han litt
inn, hvis ikke brukte han seg for mye
fra start og gadd ikke mer, han pleide
visst å bli litt lat rundt svingen, så jeg
måtte bare starte å ri på han. Vi havnet
nest bakerst i feltet etter at starten
hadde gått, jobbet oss frem et par plasseringer så vi var sånn midt i feltet
rundt oppløpssvingen, og da det var

Bonne Geni og Kjetil vant både i Sverige og på hjemmebane – her i hard kamp med Victora
Allers og Kamrusepas Sacc.

200 m igjen til mål, giret han om og
spurtet fenomenalt fort så vi rakk frem
til 3.plassen! Men så skulle vi jo PULLE
opp igjen etter løpet da… Det er lenge
siden jeg har vært så sliten etter et løp,
og kjente det godt i bena når jeg hoppet av ham…
Løpene jeg har ridd i Sverige har jo
bare ført til flotte resultater, det er jeg

kjempefornøyd med! Det har vært utrolig lærerikt å ri i Sverige, samtidig som
jeg har fått mange flere nye erfaringer og
opplevelser.
Jeg vil takke alle trenere og eiere som
har latt meg ri hestene deres, jeg er veldig takknemmelig for at dere har latt
meg få sjansen, og jeg ser frem imot
sesongen 2010!

Hvem blir Fegentrirepresentant for jentene i 2011?

N

de beste rytterne våre muligheten til å reise ut i verden for å ri Fegentriløp.
Dette er en unik mulighet for dem til å se nye steder, ri på store baner man ellers aldri ville hatt mulighet til
å ri på og til møte mennesker fra andre kulturer. NoARK
betaler alle reiseutgifter for sine representanter og vertslandet betaler for hotell og mat der man er.
Midt i sesongen 2009 bestemte vi i NoARK oss for å
oppette en gruppe det skulle jobbes med å utvikle ferdighetene til, da vi ikke hadde sett en klar kandidat for å overta
som Norges representant i Fegentri når Cathrine Engebretsen gir seg med Fegentri etter sesongen 2010. Denne gruppen består av de rytterne vi tror har størst mulighet til å bli
den neste rytteren av jentene som rir Fegentri for Norge.
Denne gruppen skal ha egne kurs og følges spesielt opp i
sesongen 2010.
OARK ØNSKER Å GI

I hovedtrekk vil opplegget for dem se slik ut:

• Gjennomgang hver måned av rytternes ritt i siste måneds
amatørløp med Espen Ski
• 6 kurs på Woody kun for denne gruppen med forskjellige
jockeyer
• 3 ridekurs kun for denne gruppen med Espen Ski og
Tollef Langvad
• Spesiell oppfølging på fysisk form - kondisjon og styrke
• Rir som reserverytterne i Fegentriløpet på Øvrevoll i
2010, så sant det er nok hester i løpet.

Det vil tas en foreløpig evaluering og utvelgelse midt i
sesongen, og den rytteren som velges rir da EM for amatørryttere i Bratislava/Budapest i august. Det vil fortsatt være
mulig for de andre rytterne å gå forbi den rytteren som velges til EM, for endelig utvelgelse for Fegentri 2011 tas ikke
før etter endt sesong i 2010.
Det vil også være mulig å endre på ryttergruppen
underveis i sesongen 2010, dersom noen ryttere ikke lengre
ønsker å satse og/eller at andre ryttere blir aktuelle gjennom
sine fremganger. Det er et viktig kriterium for å være med i
denne gruppen at man lytter til de som er satt opp til å ha
kurs når man får tilbakemeldinger. I tillegg til rideferdigheter er det er også noen andre kriterier som gjelder for å bli
valgt til å ri som Norges representant i Fegentri. Dette er i
hovedsak at man er skikket til å reise ut å representere landet sitt, og at man er flink til å komme med tilbakemeldinger, slik at man virker skikket til svare på invitasjoner,
kjøpe rimelige flybilletter i tide, samt å skrive en oppsummering fra hver tur.
Gruppen som er valgt ut nå består av Madeleine Haugland,Victoria Allers, Silja Støren og Maren Dahl. I tillegg er
Kjetil Kjær også med i gruppen, selv om han vil komme til
å ri Fegentri allerede i 2010.
Helene Marwell-Hauge

Veddeløperen 2009

21

> Diverse

Hvor får de navnene fra?

D

ET ER NOK ET PAR STYKKER

som har lurt på hvordan amatørtrener Lise Tandberg navngir
hestene sine. Det er egentlig ikke så
komplisert, eller tatt rett ut av luften for
den saks skyld. Neida, Romund og
Ingvild har fått sine navn av en grunn.

Da det igjen var tid for litt egen oppdrett og den røde langbente hoppa kom
til verden, måtte hun gis et navn på linje
med alle gutta. Da Froken Leangen ikke
ville bli godkjent, var det bare ett alternativ igjen: Live. Live er sportsjefen på Biri
sin kone og en selvfølge som hestenavn. I
ettertid har både Romund og Live (menneskene altså) stilt opp på feltrittstevner
og heiet frem sine yndlinger, som har
gjort karriere på både Øvrevoll og ute i

skogen. Høsten 2009 kom den foreløpig
siste i navnrekka. Etter all oppmerksomheten etter de tre forrige var navnet klart
allerede før hesten stod på stallen. Familien fra Totenområdet skulle hedres fullt ut,
det gjaldt også deres datter, Ingvild. Det
var flere som dro på smilebåndet da den
unge, lovende Ingvild var oppført i programmet denne sesongen.
Nå kan man bare lure på hva trener
Tandberg finner på neste gang!

Av Maren Dahl
Romund – som opprinnelig skulle hett Biribror.

Live – oppkalt etter kona til sportssjefen
på Biri – her med eier Maren i NM i 2008.

Det hele startet da Lises hoppe
Odin’s Choice ble bedekket med Viking.
Resulatet ble en snodig liten skrue. I to
år ble han bare kalt «Folen». Men han
måtte jo få et ordentlig navn, han kunne
jo ikke være tøff galopphest og hete
«Folen». Plutselig en dag kommer Lise
til meg og sier: «Han skal hete Vikodden»! Det fremstår jo ikke som spesielt
logisk.Vik kom fra fars navn og kjapt og
enkelt ble odden til fra mors navn.
Senere fant vi også ut at Vikodden er en
nedlagt travbane i Oppland. Og det var
med dette det hele begynte.
Et par år etter Vikodden fikk Lise en
åringshingst fra auksjonen. Han måtte få
navn som hadde noe med Vikodden å
gjøre. Han endte opp som Biri, også
travbane i Oppland. Med dette fikk vi
plutselig litt oppmerksomhet fra travmiljøet og sportssjefen på Biri begynte å
følge nøye med på hans prestasjoner. Da
Biris bror ankom året etter var det ingen
tvil. Han måtte hete Biribror! Navnet ble
ikke godkjent, men etter litt hjernetrim
var navnet klart. Romund skulle den nye
stjerna hete, oppkalt etter sportssjefen, på
nettopp Biri travbane.
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Vikodden – førstemann i navnerekka.

Merethe Nyhus Sørensen til topps
Tidligere amatørtrener Merethe Nyhus Sørensen gikk i år helt til topps i NVBs
Breeders Trophy finalen i feltritt for 6 åringer, på sin tidligere løpshest, Evening
Stare (Gatwick xx, m.f. Dominsky xx, f. Fumambule xx). Ekvipasjen var eneste
kvalifiserte i år, da de øvrige 6 åringene ikke klarte kvalifiseringskravet.

J

red hesten og hadde ritt for denne treneren og jeg ville virkelig bevise at jeg
hadde noe på ryggen av den å gjøre.
Innlastingen gikk fint.Top Fuel stod
fint i boksen og hadde heldigvis sluttet å
sparke rundt seg. Dørene gikk opp og
løpet var i gang. 1100 meter, det var alt
vi hadde å prestere på. Med startspor 7
trengte vi en fin og kjapp start for å
unngå den lange veien utvendig rundt
svingen. Hesten responderte supert og
jeg kunne bare sitte og «cruise» med
feltet.Vi jobbet oss pent og pyntelig
fremover på oppløpet før hun fikk
beskjed om å gå alt hun hadde helt hjem
til mål. Det var begges sesongdebut og

med litt rusten form endte vi på en
hederlig 4. plass!
Lettelsen var stor og smilet like stort.
Nå var det over, vi hadde ikke bomma
fullstendig. Nervøsiteten var borte, for et
lite øyeblikk i hvertfall. Hva ville treneren
si? Ville hun være fornøyd? Jeg var veldig spent i det jeg ble plukket ut av feltet
på stallsiden og leid til side. Hun smilte!
Treneren var fornøyd. Det var hestens
beste plassering og penger i kassa.
Jeg kunne endelig puste ut og tuslet
rolig inn i garderoben. NÅ var jeg i gang
for fullt. Min største skrekk, ritt på fremmed hest var overvunnet. Da kunne jeg
bare begynne å glede meg til neste gang!

Av Maren Dahl

løp siden 2004, men
kun på hester jeg har ridd daglig.
Nervene kom fort da jeg en kveld i
april så på startlistene til neste løpsdag.
Jeg var startserklært på en hest jeg knapt
hadde hørt om.Tankene raste rundt i
hodet de neste dagene, hvordan var hesten, hvilke forhåpninger hadde treneren,
tenk om jeg ikke ville klare håndtere
hesten, hva skjer om jeg ikke innfrir forventningene?
Det var det siste som bekymret meg
aller mest! Hva ville skje dersom treneren
ikke var fornøyd med jobben jeg gjorde?
Forventningene til meg selv ble større og
større. Jeg husker alt så godt, løpsdagen
23. april 2009.Vi satt i garderoben, den
fremmede drakten hang ved siden av
meg. Jeg ventet bare på å få det hele overstått! Klumpen i magen hadde vokst hele
dagen, og plutselig ringte det i klokken.
Tiden var inne og brått forsvant den
vonde følelsen. Nå fikk det bare briste
eller bære, det var alt for sent å snu!
Jeg fikk en kjapp rideordre, ri det du
kan, der du kan og se om du får mærra
til å fly! Det virket nokså enkelt der og
da. Jeg blir kastet opp på hesten og ser
for meg løpet inne i hodet.Top Fuel, en
4 år gammel hoppe trent av Pia Høiom,
var min makker for kvelden. Den var
våken, men så ut til å ha et kaldt og fornuftig hode.Vi ble leid ut på dirten og vi
sprang av. Det var en lettelse å kjenne
hesten galoppere under seg og de positive tankene begynte heldigvis å melde
seg. Dette virket riktig så bra! Helt til vi
kom frem til startboksene...
Det kalde og fornuftige hode var ikke
der likevel. Hesten gjør ikke annet enn å
rygge. Hva nå? Når man ikke kjenner
hesten og møter den for første gang i en
nervøs situasjon blir man litt forsiktig,
man vil nødig «trykke på feil knapp».
Etterhvert begynte den å sikte seg inn på
de andre hestene mens den sparket villt
rundt seg. Og til slutt skjedde det som
ikke skal skje!
Top Fuel sparker Hattan, Kjetil Kjærs
hest, så hardt i hasen at den blir halt og
må tas ut av løpet. Skuffelsen over å ikke
ha full kontroll på hesten meldte seg og
nervøsiteten bygget seg opp igjen. Men
det var ikke slutt her. Hetsen fortsetter å
rygge, rett inn i railen og sparker løs på
den, alt den har. John må til slutt leie oss
vekk fra startboksområdet for at hesten
ikke skal lage mer bråk.
Igjen meldte forventningspresset seg.
Jeg skulle vise treneren at jeg kunne takle
mer enn dette. Det var første gang jeg
EG HAR RIDD

> Diverse

Top Fuel! Mitt første ritt på
en fremmed hest...
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Variert kursprogram i 2009

V

Av Silja Støren og Victoria Allers

I HAR HATT MANGE kurs i
NoARKs regi i løpet av 2009
med flere forskjellige instruktører og vinklinger.
Vi begynte med en forelesning med
veterinær Monica Norheim i sammenheng med NoARKs generalforsamling.
Hun holdt en informativt og interessant
foredrag om førstehjelp på hest og
kolikk.
Deretter startet vi opp med det første
ridekurset for året som ble holdt av jockey Benedichte Halvorsen 9.mai. Det var
dessverre noe dårlig oppmøte men de
som kom lærte veldig mye og fikk da
enda bedre utnytte av kurset. Dette kurset
var et baneridningskurs for treningsryttere og etter instruksjon i sits og kontroll
på hesten red rytterne 2 runder hver
med pause og kommentarer fra Benedichte i mellom. De ble også filmet og så
på filmen med kommentarer fra Benedichte etter endt kurs.
3. og 17. juni hadde vi kurs i ridning på Woody, trehesten vår, med jockeyene Carlos Lopez og Fernando Diaz.
Kurset ble startet opp med oppvarming
på gulvet og deretter ridning på trehesten etter instruksjon fra jockeyene. Det
var godt oppmøte på begge kursene og
de som kom var enige om at det både
var god trening og svært lærerikt.
Den 7. juni holdt Tollef Langvad et
kurs beregnet på både treningsryttere og
løpsryttere, her var det mange med.
Gruppen fikk først instruksjon på travvolten før de gikk ut en og en og cantret
eller jobbet og fikk kommentarer fra Tollef, etterpå så de video av sin egen rid-

ning, fotograf Thea Hofossæter tok også
bilder (hestefoto.no).
11. juli hadde vi kurs med Espen Ski
som instruktør.Vi hadde delt opp i to
grupper, etter de som var litt uerfarene
og ville lære om treningsridning, og så
en gruppe for de som hadde en del erfaring og ridd løp. Den første gruppa var
litt mindre og de cantret i banen etter
instruksjon fra Espen etter undervisning
på midtbanen først.
Nytt på dette kurset var at rytterne
hadde med seg mobil med ørepropper i
banen og fikk dermed direkte undervisning fra Espen underveis i canteren og
kunne rette opp feilene direkte i stedet
for å få instruksjon etter canteren, dette
var veldig populært og en kjempefin
måte å lære på! NoARK vil i 2010 gå til
innkjøp av spesielle headset laget for
dette formålet som vil brukes på alle
kurs.
Den neste gruppen var større og de
fikk mere undervisning på midten i
hvordan å få hesten til å bevege seg og
bære seg riktig i trav, for så å overføre
dette til cantringen i banen.Vi lærte at
det var viktig å holde hesten balansert og
ikke framtung, samtidig som at den ikke
gikk for høyt med hodet.
Når vi cantret fikk vi beskjed om å
ikke ri som i vanlig trening, hvor vi gjerne prøver å sitte å berolige hesten og få
den avslappet, men heller få de godt på
bittet og pullende og tenke mere opp og
frem som vi hadde gjort i et løp for å ha
dem forberedt på oppløpet.
Igjen gikk rytterne en og en ut i
banen, med Espen på ørene hele veien.

Etter ridningen var ferdig gikk andre
gruppe hjem med hester mens den første
gruppen gikk opp med Espen på de
mekaniske hestene for å få tips og råd
også her og for å se på film av ridningen.
Andre gruppe kom ned på klubbhuset og vi så på litt filming fra traving og
cantring, før vi gikk bort på Plastic Wonder. På denne gruppa gikk det mer på
løpsridningen, vi gikk gjennom hvile-,
pulle- og pushe-sits i løp, og å forberede
hestene på tempoøkninger. Morten Reinert tok bilder fra kurset
(www.reinertsfoto.com).

Silje Victoria Grande på Cold Case.

Anna Nordkvist på Golden Stepper.

Thea Gundersen på Lazy Lord.

«Jeg vil aldri se slakke tøyler!»

Lørdag 24 oktober var det klart for årets
siste ridekurs.Tollef Langvad instruerte
og han hadde kun en ting på agendaen:
«Ha alltid kontakt med hestens munn».
Dette for å balansere hesten bedre og alltid kunne gi tydelige signaler til hesten.
Det kan høres veldig enkelt ut, men i
praksis kan det være ganske så utfordrende!
Erfaringen til deltagerne var veldig
variert, men her tilpasset Tollef bare
instruksjonen til hver rytters behov.Vi
begynte på ordentlige hester før vi trente
på Tollefs hjemmelagde trehest og avsluttet med å se video av baneridningen.
Kjetil Kjær var en av deltagerne og
han synes han fikk mye ut av kurset: «Vi
terpet spesielt på at vi hele tiden skulle
ha kontakt med munnen, ikke slippe
kontakten, men også hvordan vi skulle
sitte over hesten i skritt og trav: Hælene
opp og bena under kroppen vår, så vi
ikke sitter på do når vi rir. Hendene

Foto: hestefoto.no/reinertsfoto.com
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Det er alltid lærerikt å se seg selv ri,
og videoopptaket var til nytte for alle
sammen da det ble gjennomgått til slutt.
Med andre ord var dette et veldig vellykket kurs som vi alle lærte mye av. Jeg tror
ikke noen av oss kommer til å ri med
slakke tøyler gjennom vinteren! Vi gleder
oss til mange nye kurs til neste år.
Husk at NoARK tar gjerne imot innspill på hva medlemmene måtte ønske av
kurs og temakvelder – alle gode idéer og
innspill er velkomne!

> Kurs

skulle være over manken, og overkroppen litt foroverbøyd over hendene. Det
var veldig lærerikt og jeg trener på dette
hver gang jeg rir nå.»
Kontakt med hestens munn ble også
terpet på den hjemmelagde hesten og
her kunne Tollef lett pirke på sitsen.
«Den hjemmelagde hesten var veldig
bra», mener Aase Brown som også deltok på kurset. «Her ble vi nødt til å ha
kontakt med munnen hele tiden for å
klare å ri på den».

Linda Andersen og Let’s Do It på kurs med
Tollef.

Pernille Aas på Chablis cantrer på kurs.

Aase Marie Brown på sin egen Wannabeawarded.

Kjetil Kjær, Victoria Alles og Sissel Tangen var alle på kurs med Tollef. I amatørløpet etter
var det ikke en slakk tøyle å se og de ble henholdsvis første, annen og tredje.

Lisa Tandberg og Romund ned for telling i NM
Romund, en velkjent herremann fra Øvrevoll var i år kvalifisert til NM feltritt for
senior. Med sin faste makker og trener, Lise Tandberg, forlot de startboksen i
forrykende fart, men det glatte underlaget mellom hinder 4 og 5 gjorde at ekvipasjen gikk ned for telling. Det endte med en solid velt og NM var over for denne
gang. Vi ønsker ekvipasjen lykke til igjen, neste år!
Susann Svendsen og Zafirah på kurs med
Tollef.
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Ponni- og ridehestsesongen:

Allsidigheten fortsetter

G

Av Anne Petterøe

ble det
avholdt 8 treninger og 6 vanlige løpsdager. I tillegg arrangerte
NoARK Skandinavisk ponnimesterskap i
galopp for andre gang på Øvrevoll. I
snitt hadde vi 26 startende per «vanlig»
løpsdag så vi fortsetter trenden med
økning fra tidligere år. Og det morsomme denne sesongen er at nå begynner det også å bli flere litt større ponnier.
Over 60 forskjellige ekvipasjer og
over 40 forskjellige ryttere har vi hatt
med oss i løpssammenheng gjennom
året. Det har stort sett vært stort oppmøte på de fleste treningene så tydeligvis er
dette også et ganske populært tiltak og
ikke bare noe for de som skal ri løp.
Selv om du ikke har tenkt å være
med på ponni- eller ridehestløp kan det
å delta på en trening være både lærerikt
og gøy. Mange bruker Øvrevoll til kondistrening av sine firbente og da er det
ingen ulempe å kunne litt baneregler.
Det er gode grunner for hvorfor vi oppfører oss som vi gjør og det meste dreier
seg om sikkerhet, både egen og andres.
På treningene forklares og gjennomgås
de grunnleggende reglene før læringen
skal settes ut i live. Det er gøy å ri på
banen så kom på en trening og lær
regler før du så benytter deg så av «ridehesttiden»!!
Det har i år igjen vært en broket forsamling som stiller på trening og løp,
men resultatene har for mange vært det
samme – ponnien har gjort det bedre i
andre ting den er med på etter å ha vært
JENNOM SESONGEN

med på trening. Etter noen besøk hos oss
har flere travponnier gått ut og satt «perser» når de er tilbake i ponnitravet. Det
er iallfall ingen ting som tyder på at de
ikke skjønner forskjell på trav og galopp.
Et av de beste eksemplene er Edvard
Øverlier og Dunga som deltok på ponni-

Instruksjon av ponnitante Anne.

trening lørdag og gikk rett ut og satte ny
personlig rekord på travbanen dagen
etter. Dette er virkelig bevis på at vekselvirkning fungerer!
Vi har i år også hatt et par «gampegalopper», men den gjengen vi egentlig
hadde i tankene har glimret med sitt fravær i år. Meningen med «gampegaloppen» var å samle de litt tyngre rasene

Foto: Heidi Ødegård/Elise Holt
Liten og stor - både 2- og 4-bente er med på trening.
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som «alltid» faller igjennom i sin kategori mot lettere ponnier. Dvs at raser
som islandshest, fjording, haflinger,
lynghest osv får konkurrere mot hverandre. Her starter alle sammen (de største
får tilleggsmeter i starten) uansett «kategori» og førstemann i mål vinner. Dis-

tansen er også litt kortere enn det de
ellers hadde måttet løpe iht sin kategori.
Det er ganske umulig å få dette helt rettferdig, men håpet er at med «likere»
ponnier skiller ikke så mye mellom første og sistemann i mål. Dermed blir det
morsommere for alle. I løpet av året har
vi i ridehestkategorien hatt mye «gamp»
og ikke minst mye «travgamp». Om

> Ponni
Herrer for sin hatt! Trenerne Jacob H. Fretheim og David Smith leier sine håpefulle, hhv Caroline Fretheim Andersen på Rasmus og Martine
Hegna på Linksbury Pollyanna.

dette fortsetter får vi heller se om vi ikke
må lage en travkategori...
På guttefronten har det løsnet litt
denne sesongen og selv om vi har langt
igjen før likestillingen er fullkommen så
beveger vi oss absolutt i riktig retning. Jo
Magne Grande og Marius Arnesen har
vært faste innslag gjennom året og på
slutten fikk vi også med oss Edvard
Øverlier. Håper som vanlig det er mange
flere som tørr å prøve seg i årene som
kommer. Kanskje vi skal sette opp en
vervepremie?

Sofie Holt og Hult’s Bemil i fint driv.

Årets siste løpsdag var igjen Halloweengaloppen og med 29 deltagere var
det mer enn nok av fint utkledde ryttere
og ponnier. Jeg er veldig glad for at jeg
slapp jobben med å kåre best utkledd
rytter og ponni/hest for det er virkelig
ikke en hyggelig jobb. Misforstå oss rett,
men det er rett og slett så mye fint å
velge mellom at jobben blir fryktelig
vanskelig. Det var en vinner pr kategori
og med syv startende i shettisløpet og
hele 11 i kat 3 sto vår jury ikke overfor
en lett jobb.Vi håper derfor at ingen har
mistet motet og hiver seg på utkledningskarusellen igjen til neste år.

En ting vi igjen må prøve å huske er
at nummerdekkenet må synes. For løpsreferent og dommertårnet var det ingen
lett jobb å se hvilken ponni/hest som
endte hvor og i kat 3 løpet gikk det helt
i surr på de siste plassene…
Etter iherdig jobbing ble fem heldige
vinnere kåret og disse var som følger:
Kat 4 –
Amalie Ødegård og
Moflos Munter
Kat 3 –
Martine Hegna og
Linksbury Pollyanna
Kat 2 –
Mailen Møyland Rimork
og Nisse
Kat 1 –
Marlene Bruun og Liz
Amaretto
Ridehest – Vilde Emilie Østensen og
Fredensborg’s Victor.
Etter løpene var det samling i «Newmarket Lounge» i tribunen og selv der var
det ikke stoler nok til alle. Etter brus og
kaker og utdeling av premier for Halloweenløpene, årets serie og beste kostyme
gjensto det bare å takke for i år for da
tok ponnigaloppen «vinterferie» frem til
april, men husk at Øvrevoll er åpen for
trening av ponni og ridehester lørdager:
i perioden 21. november 2009 - til og
med 28. februar lørdager kl 14-16:00.
Ellers er det lørdager fra kl 16-18:00.
Er det noen som har lyst til å trosse
sne og kulde så er det bare å ta seg en
tur på banen, men et tips for vintermånedene er å sjekke hvordan «føreforholdene» er her inne.
Før neste år sesong, og egentlig hele
tiden, vil vi gjerne ha tilbakemelding på
om det er spesielle ting dere gjerne vil
trene mer på. Starten er ikke alltid like
lett så kanskje noen vil trene på dette.

Etter start vil de fleste legge seg inn på
innerrail for å få kortest mulig sving og
hvordan dette gjøres skal vi iallfall trene
mer på til neste år. Om det er noe dere
lurer på så syng ut – det vi ikke vet får vi
iallfall ikke gjort noe med…
Da gjenstår det bare å takke så mye
for nok en hyggelig og morsom sesong
og ønske alle en god vinter. Håper som
vanlig å se både to og firbente igjen i
2010! Og husk, det er ingen som nekter
deg i å ta med en venn eller ti!
Har du spørsmål vedrørende ponniog ridehesttrening/løp kan du sende en
mail til noark@noark.info eller
anne@noark.info.

Karoline Sandemo og Honney.
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Resultater ponni- og ridehestgaloppen
7. MAI
Løp I Kategori 4

1 Buffy – Helene Hamre
2 Mia – Nora Hagelund Holm
3 Romanse II – Jasmin Lundell
4 Moflos Munter – Amalie Ødegård
5 Lurine Miranda – Karoline Pedersen
6 Kasper – Emilie Bruun
7 Kempe – Hanna Haug
8 Orion Malin – Henriksen
9 Jasmin K – Helene Kolle

Løp IV Kategori 1 + Ridehester

Løp III Kategori 2 og 1

1 (1) A Misstake – Silje Victoria Grande
2 (4) Amaretto – Marlene Bruun
1 (2) Terna – Kari Anne Aaby
2 (3) Kallen – Margrethe Hassel
3 (5) Durban – Anne Petterøe

1 (1) Gucci Girl – Helene Winge
2 (3) Kneeltje – Ulrikke Trondsen
1 (2) A Misstake (kat 1) – Silje Victoria
Grande
Løp IV Kategori 4

4. JUNI
Løp I Kategori 3

1 Rasmus – Helene Hamre
2 Red Hot – Joe Magne Grande
3 Nes Faramash – Charlotte Brenni
Brovold
4 Lille My – Kristine F W Hansen
5 Hults Bemil – Sofie Holt
6 Juventus – Stine A Claussen Væringstad
7 Jasmin – Helene Winge
Løp II Gampegaloppen

1 Buffy – Helene Hamre
2 Lurine Miranda – Karoline Pedersen
3 Mia – Nora Hagelund Holm
4 Moflos Munter – Amalie Ødegård
5 Romanse II – Jasmin Lundell
6 Kempe – Hanna Haug
7 Pondus Lillemann – Tuva Aurora
Midthus Østnes
8 Jasmin K – Helene Kolle
9 Frimann – Stine A Claussen Væringstad
10 Kasper – Emilie Bruun
11 Skarp – Ingerid Granli

Av Anne Petterøe

1 Durban – Mari Løve
2 Buaas Best – Marius Andersen
3 Fredensborg’s Victor – Vilde Emilie
Østensen
4 Lynx Birk – Sofie Vilde Holm
5 Katla II fra Vikingfjord – Stine Karlsen
6 Amaretto – Marlene Bruun
Løp III Kategori 2 og 1

1 (1) Gucci Girl – Helene Winge
4 (5) Nisse – Mailen Møyland Rimork
3 (4) Naomi – Dina Heggum
2 (2) Kneeltje – Ulrikke Trondsen
1 (3) A Misstake (kat 1) – Silje Victoria
Grande
Løp IV Kategori 4

Helene Hamre og Buffy forsvarer fjorårets
tittel med glans.

Foto: hestefoto.no

1 Buffy – Helene Hamre
2 Lurine Miranda – Karoline Pedersen
3 Romance II – Jasmin Lundell
4 Moflos Munter – Amalie Ødegård
5 Pondus Lillemann – Tuva Aurora
Midthus Østnes
6 Kasper – Emilie Bruun
7 Kempe – Hanna Haug
8 Skarp – Ingrid Marie Granli
9 Frimann – Stine A Claussen Væringstad

Løp III Kategori

1 Gucci Girl – Helene Winge
2 Naomi Dina – Heggum
3 Kneeltje – Ulrikke Trondsen
4 Nisse – Mailen Møyland Rimork

Veddeløperen 2009

1 Buaas Best – Marius Andersen
2 Durban – Anne Petterøe
3 Tveiter Stjerna – Karoline Hoel
Sandberg
4 Tveiter Terna – Kari Anne Aaby
Løp II Kategori 3

1 Buaas Best – Marius Andersen
2 Fredensborg’s Victor – Vilde Emilie
Østensen
3 Durban – Anne Petterøe
Løp II Kategori 3

Løp III Kategori 2 og 1

1 Rasmus – Helene Hamre
2 Toby – Andreas Bager
3 Red Hot – Joe Magne Grande
4 Hults Bemil – Sofie Holt
5 Juventus – Stine A Claussen Væringstad
6 Jasmin – Marie Winge
7 Mercan – Oda Marie Haug
8 Zack – Daniel Mathisen

1 (1) Gucci Girl – Helene Winge
2 (2) Naomi – Dina Heggum
3 (4) Seaholm Brenna – Ingerid Granli
1 (3) Mirandos (kat1) – Mathilde Steen
Larsen

18. JUNI
Løp I Ridehestløp

Der flere kategorier starter sammen er faktisk rekkefølge i mål vist i parantes.
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15. SEPTEMBER
Løp I Ridehestløp

1 Piggybank – Nora Hagelund Holm
2 Rasmus – Caroline Fretheim Andersen
3 Tooraj – Emmeline Næss
4 Bernt Erling – Jasmin Lundell
5 Jasmin – Marie Winge
6 Nes Olivia – Wilma Plesner
7 Linksbury Pollyanna – Martine Hegna
8 Blådokka – Hanna Haug
9 Kasper – Ingerid Granli

Løp II Kategori 3

1 Rasmus II – Helene Hamre
2 Toby – Andreas Bager
3 Red Hot – Joe Magne Grande
4 Lille My – Kristine F. W. Hansen
5 Polina Fri – Helene Kolle
6 Jasmin – Marie Winge
7 Honney – Karoline Sandemo
Brøt: Laban – Daniel Mathisen

Ulrikke Trondsen på Kneeltje foran Silje
Victoria Grande på A Misstake.

Løp II Ridehestløp og kategori 1

1 Moflos Munter – Amalie Ødegård
2Buffy – Helene Hamre
3 Romanse II – Jasmin Lundell
4 Lurine Miranda – Karoline Pedersen
5 Jasmin K – Helene Kolle

1 (1) Casablanca Elise Holt
2 (2) Intoxicated Valley Mina Haug
3 (3) Buaas Best – Marius Andersen
4 (4) Durban – Anne Petterøe
5 (5) Fredensborg’s Victor – Vilde Emilie
Østensen
1 (6) Mirandos (kat 1) Mathilde Stehen
Larsen
2 (7) Liz Amareto (kat 1) Marlene
Bruun
Ut A Misstake (kat 1) Silje Victoria
Grande

> Ponni

Løp IV Kategori 4

Silje Victoria Grande og A Misstake.

Løp III Kategori 3
Løp III Kategori 3

1 Piggybank – Nora Hagelund Holm
2 Rasmus – Caroline Fretheim Andersen
3 Red Hot – Joe Magne Grande
4 Escaper – Helene Winge
5 Betsys Emira – Ulrikke Trondsen
6 Linksbury Pollyanna – Martine Hegna
7 Jasmine – Marie Winge
8 Kasper – Ingerid Granli
Vilde Emilie Østensen og Fredensborg’s
Victor.

27. SEPTEMBER
Løp I Ridehestløp

Løp IV Kategori 2

1 Gucci Girl – Helene Winge
2 Naomi – Dina Heggum
4 Seaholm Brenna – Ingerid Granli
3 Valentina – Mari Hoffgaard

1 Captain Morgan – Silje Victoria Grande
2 Buaas Best – Marius Andersen
3 Tveiter Terna – Kari Anne Aaby
4 Durban – Anne Petterøe
5 Tveiter Stjerna – Karoline Hoel
Sandberg

1 Piggybank – Nora Hagelund Holm
2 Red Hot – Joe Magne Grande
3 Rasmus – Caroline Fretheim Andersen
4 Seaholm Brenna – Ingerid Granli
5 Escaper – Helene Winge
6 Dunga – Edvard Øverlier
7 Betsys Emira – Ulrikke Trondsen
8 Linksbury Pollyanna – Martine Hegna
8 Jasmin – Marie Winge
8 Allgunnens Alex – Sofie Holt
8 Blåklokka – Hanna
(her gikk det litt surr pga dårlig synlige
nummerskilt)
Løp IV Kategori 2

1 Gucci Girl – Helene Winge
2 Naomi – Dina Heggum
3 Nisse – Mailen Møyland Rimork

Løp II Kategori 1

1 Holy Nasse – Mina Haug
2 Lilla My – Charlotte Brenni Brovold
3 Jean Paul – Sofie Klevmark
4 Maggie Pearl – Anna C Jordsjø
Mathilde Steen Larsen og Mirandos.

Løp V Kategori 4

1 Lurine Miranda – Karoline Pedersen
2 Buffy – Helene Hamre
3 Mia – Nora Hagelund Holm
4 Moflos Munter – Amalie Ødegård
5 Metern – Pernille Brenni Brovold
6 Pondus Lillemann – Tuva Aurora
Midthus Østnes
23. OKTOBER
Løp 1 Kategori 4

Durban og Mari Loewe.

Kari Anne Aaby og Tveiterterna.

1 Mia – Nora Hagelund Holm
2 Moflos Munter – Amalie Ødegård
3 Frimann – Stine Claussen Væringstad
4 Romanse – Jasmin Lundell
5 Buffy – Helene Hamre
6 Mulan – Anna Jordsjø
7 Kasper – Emilie Bruun

Har du spørsmål vedrørende ponni- og ridehesttrening/løp kan du sende en mail til noark@noark.info eller anne@noark.info
Veddeløperen 2009
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NoARKs ponni- og ridehestserie 2009:

Gutta er på gang!

N

hatt en
serie gående gjennom året
hvor vinnerne får et dekken.
Det er rytter som sanker poeng per kategori («gampegaloppen» er ikke inkludert). Alle årets 6 løp var tellende (Skandinavisk var ikke tellende) og kravet for å
vinne sammenlagt var at rytteren hadde
deltatt minst to ganger i aktuell kategori
(spiller ingen rolle om det var på forskjellige ponnier). Alle fikk to poeng for
OARK HAR OGSÅ I ÅR

Anne), mens Kari Anne Aaby og Tveiter
Terna tok tredjeplassen.
Fra knapt nok å ha sett en gutt til å
ha to sammenlagtvinnere i serien er bare
kjempegøy. På slutten av sesongen kom
også Edvard Øverlier i gang med en
knalldebut. Og så er det en sterk kandidat til som ikke bare behøver å låne bort
sine ponnier eller være med som stallgutt, men som vi håper tar steget og blir

deltatt i siste løpet, men årets innsats
holdt fortsatt til en tredje plass for henne
og Lurine Miranda.
I kategori 3 så vi for første gang to
gutter øverst på pallen! Det var stor glede
i leieren over Jo Magne Grande og Red
Hots serieseier i deres første sesong.
Ekvipasjen vant ingen løp i år, men fikk
allikevel mest poeng gjennom jevn og
trutt deltagelse. På delt andreplass kom
kategoriens vinnere i løp: Helene Hamre

Av Anne Petterøe
Marius Andersen og Buaas Best vant serien
for ridehest.

med som rytter til neste sesong…(ja,
Magnus Teien Gundersen, det er deg jeg
tenker på…). Gutter som rir er det
mange av, men med enkelte unntak er
det dessverre få som blir med på løp.

Jo Magne Grande og Red Hot vant serien for kategori 3 ponniene.

Foto: hestefoto.no/Elisabeth Riksen/Elise Holt
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med Rasmus II og Nora Haugelund
å delta i løpet og så fikk første til femte
Holm med Piggybank.
plassen henholdsvis 18-14-12-8-6
For kategori 2 var
poeng.
igjen Helene Winge
Siste ponniløpsdag
og Gucci Girl ubeseivar det utdeling av fint
ret. Dina Heggum og
dekken til vinneren av
Naomi ble nr to, mens
ponniserien og en
Ulrikke Trondsen og
gave til andre- og treKneeltje ble nr tre. For
djeplassen i serien.
kategori 1 var det Silje
For kategori 4 ble
Victoria Grande og A
skandinaviske mestre
Misstake som stakk av
Helene Hamre og
med seieren.
Buffy sikre vinnere. I
Teien Gundersen med sin egen
For ridehestene
år igjen endret Amalie Magnus
Lurine Miranda som Karoline Pedersen
var det igjen to gutter
Ødegård rekkefølgen
rir.
som stakk av med seipå målstreken og kom
eren. Her var det Marius Andersen med
seg opp på en annenplass. Nå var det
Buaas Best som var best. På andreplass
bare Moflos Munter hun hadde å takke.
kom Durban og jeg (dvs «ponnitante»
Pga sykdom fikk ikke Karoline Pedersen

Edvard Øverlier og Dunga satte ny pers på
travbanen etter å ha deltatt på Øvrevoll.

Gampegaloppen – ikke en del av serien

Plass
1
3
5
7
8
9

Navn
Mari Løve/Durban
Marius Andersen/Buaas Best
Vilde Emilie Østensen/Fredensborg’s Victor
Stine Karlsen/Katla II fra Vikingfjord
Sofie Vilde Holm/Lynx Birk
Marlene Bruun/Amaretto

Veddeløperen 2009

1
1

2

3

4

5

Uplass

1
1
1
1
1

Sum
18
14
12
8
6
2

Starter
1
1
1
1
1
1

Kategori 4

18

14

12

8

6

2

Plass
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
10
12
13

1
3
1
1
1

2
2
1
2
1

3

4

5
1

Uplass

Navn
Helene Hamre/Buffy
Amalie Ødegård/Moflos Munter
Karoline Pedersen/Lurine Miranda
Nora Hauglelund Holm/Mia
Jasmin Lundell/Romanse II
Stine A Claussen Væringstad/Frimann
Tuva Aurora Midthus Østnes/Pondus Lillemann
Helene Kolle/Jasmin K
Emilie Bruun/Kasper
Pernille Brenni Brovold/Metern
Hanna Haug/Kempe
Ingerid Marie Granli/Skarp
Malin Henriksen/Orion

2
3
1

4
1

1

1

1
1
1

2
2
2
4

1
3
2
1

Sum
88
64
60
56
50
16
10
10
8
6
6
4
2

Starter
6
6
5
4
5
3
3
3
4
1
3
2
1

Sum
64
54
54
40
28
16
14
14
12
12
12
8
8
8
8

Starter
5
3
3
3
2
2
5
2
1
1
3
1
1
2
2

> Ponni

Resultater ponniserien 2009

Kategori 3

Plass
1
2
2
4
5
6
7
7
9
9
9
12
12
12
12

Navn
Jo Magne Grande/Red Hot
Helene Hamre/Rasmus II
Nora Hauglund Holm/Piggybank
Caroline Fretheim Andersen/Rasmus
Andreas Bager/Toby
Kristine F. W. Hansen/ Lille My
Marie Winge/Jasmin
Helene Winge/Escaper
Emeline Næss/Tooraj
Charlotte Brovold/Nes Faramash
Sofie Holt/Hults Bemil og Allgunnens Alex
Ingerid Granli/Seaholm Brenna
Jasmin Lundell/Bernt Erling
Stine A Claussen Væringstad/Juventus
Ulrikke Trondsen/Betsys Emira

1

2
2

3
3

2
2

1

4

5

Uplass

1
1

4

3
3
2
1
1
1
1
1
1

2
1
1

1
1

5

Uplass

Sum
108
68
40
28
20
12

Starter
6
5
3
3
2
1

5

Uplass

Sum
54
36
26
18
14
12
8

Starter
4
2
2
1
1
1
1

5

Uplass

Sum
62
54
42
20
18
18
14
14
14

Starter
4
5
3
2
1
1
1
2
1

Kategori 2

Plass
1
2
3
4
5
6

Navn
Helene Winge/Gucci Girl
Dina Heggum/Naomi
Ulrikke Trondsen/Kneeltje
Mailen Møyland Rimork/Nisse
Ingerid Granli/Seaholm Brenna
Mari Hoffgaard/Valentina

1
6

2

3

4
2

1
1
1
1
1

4

2
1

Kategori 1

Plass
1
2
3
4
5
6
7

Navn
Silje Victoria Grande/A Misstake
Mathilde Steen Larsen/Mirandos
Marlene Bruun/Amaretto
Mina Haug/Holy Nasse
Charlotte Brenni Brovold/Lilla My
Sofie Klevmark/Jean Paul
Anna C. Jordsjø/Maggie Pearl

1
3
2

2

3

1

1

4

1
1
1
1

Ridehest

Plass
1
2
3
4
5
5
7
7
7

Navn
Marius Andersen/Buaas Best
Anne Petterøe/Durban
Kari Anne Aaby/Tveiter Terna
Vilde Emilie Østensen/Fredensborg's Victor
Elise Holt/Casablanca
Silje Victoria Grande/Captain Morgan
Mina Haug/Intoxicated Valley
Karoline Hoel Sandberg/Tveiter Stjerna
Margrethe Hassel/Kallen

1
2

2
1
1

1

3
1
2
2

4
2

1

1

1
1
1
1
1

1
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Skandinavisk ponnimesterskap:

Norge beholder shettistittelen

V

I HADDE DELTAKERE fra Sverige
og Norge, mens danskene dessverre ikke var med denne gangen pga en strykning i siste liten. Om ikke
alle feltene var helt fulle ble det fortsatt
mye fart og moro. I år hadde vi til og
med litt grunn til prestasjonsangst for
Norge hadde jo tross alt regjerende mes-

Søndag 30. august ble
Skandinavisk ponnimesterskap i galopp 2009
avholdt på Øvrevoll.

Av Anne Petterøe

holdt seg iallfall tørt og ikke alt for kaldt.
For første gang hadde vi utveiing og det
gikk veldig greit for seg. Nummerdekken
og matbonger ble levert ut av våre effektive hjelpere, Christine Hyldmo og
Susanne Lyseng. Nå begynte nok nervene
å komme snikende både her og der så
det var mange spente ryttere som nå
gjorde siste finpuss på sine ponnier. Og
det var ikke måte på hvor flott mange av
ponniene var pyntet i anledning den
høytidelige løpsdagen.
Løpene gikk stort sett greit unna og
det virket som de aller fleste var godt
fornøyd. Litt uvant var det nok, spesielt
for de norske, at det var visning i leiepaddocken og opplegg som på en
«ordentlig» løpsdag og cantring til start
for de som ville.Til tross for stort sett
ryddige løp ble det litt knall og fall allikevel.Vi fikk en gang for alle bekreftet at
en mor/far er nesten like stor som en
hest… Dvs dette er siste gang vi har 12
shettiser med leier til start for det er rett
for slett altfor trangt!

Helene Hamre og Buffy på vei til vinnerpaddocken.

Foto: hestefoto.no

ter hos shettisene samt en tredjeplass i
samme kategori fra året før.
Lørdag kveld arrangerte NoARK grilling på Sherryhaugen. Det var et godt
svensk oppmøte og selv om de fleste
norske deltagerne bor et stykke unna var
det flere som hadde tatt veien. Om det
ikke var direkte sommertemperatur så
holdt iallfall solen oss med selskap hele
kvelden og da blir det gjerne en fin

Seiersdekken må til.

kveld på Øvrevoll.Tror ikke det var noen
som ble for kalde, og gikk noen sultne til
sengs var det ikke vår skyld. Nok mat var
det, men de praktiske utfordingene av å
grille til så mange er ikke til å kimse av...
Søndag startet vi med å gå banen i
solskinn. Så takket solen for seg, men det
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Som premieutdeler hadde vi fått
ingen ringere enn Fredrik Johansson.
Han er som kjent en av Skandinavias
desidert beste jockeyer og har også i år
vunnet flere storløp i utlandet. Fredrik er
svensk og etter å ha klaget litt over at det
jo bare var nordmenn i vinnerpaddocken etter første løp endret nok ting seg
litt ettersom løpene gikk.
Norge startet altså veldig bra med å

Mailen Møyland Rimork og Nisse tar seg
godt ut i de norske fargene.

ta de tre første plassene i kategori 4.Tittelforsvarer Helene Hamre/Buffy kom
først over mål, med Nora Hagelund
Holm/Mia som nummer to, mens Karoline Pedersen/Lurine Mirande ble nr 3.
For kategori 3 var det så svenskenes
tur til å ta de tre første plassene til Fredriks store glede. Beste nordmann ble Jo
Magne Grande og Red Hot på en fjerdeplass.
For kategori 2 ble det svensk seier og
tredjeplass, mens Norge i hard kamp sikret andreplassen med Helene
Winge/Gucci Girl.
For kategori 1 ble det igjen et svensk
oppgjør om de tre første plassene. Beste
nordmann ble Mari Løve/She’s a Mystery på en fjerdeplass.
Da er det bare å vente spent på hva
som skjer til neste år og håpe at danskene kommer på banen…

Anita Gulliksrud sørget for grillmat til alle.

Løp 1: Kategori 4, distanse ca 400 m
Plass Hest
Rytter
1
Buffy
Helene Hamre
2
Mia
Nora Hagelund Holm
3
Lurine Miranda
Karoline Pedersen
4
Norrskenets Grim
Hanna Gustavsson
5
Fyffelin
Zamantha Svensson
6
Hagalyckans Cassandra
Ellen Gorgiev
7
Romanse II
Jasmin Lundell
8
Almnäs Macarena
Julia Kunkel
9
Moflos Munter
Amalie Ødegård
10 Lilla Ross Man
Jeff Åkesson
11 Albin
Simon Turai
12 Kasper
Emilie Bruun

Land
Norge
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Norge
Sverige
Norge
Sverige
Sverige
Norge

Løp 2: Kategori 3, distanse ca 750 m
Plass Hest
Rytter
1
Rathoosey Too
Sanna Lundin
2
Too Bright Too
Mikaela Hasselborg
3
Holyoke Santos
Malin Turai
4
Red Hot
Jo Magne Grande
5
Nes Faramash
Charlotte Brenni Brovold
6
Kirkebys Nikita
Guro Løve
7
Jasmin
Marie Winge
8
Polina Fri
Helene Kolle
9
Nellogulding
Elin Pettersson

Land
Sverige
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Sverige

Løp 3: Kategori 2, distanse ca 900 m
Plass Hest
Rytter
1
Sputnik
Zabine Svensson
2
Gucci Girl
Helene Winge
3
Merveilleux
Linda Svensson Krupke
4
Amorosa
Emelie Persson
5
Kneeltje
Ulrikke Trondsen
6
Naomi
Dina Heggum
7
Nisse
Mailen Rimork Møyland
8
Seaholm Brenna
Ingrid Marie Granli

Land
Sverige
Norge
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Norge
Norge

Løp 4: Kategori 1, distanse ca 1100 m
Plass Hest
Rytter
1
Rivers Pride
Malin Månsby Svedberg
2
Julia
Cassandra Ankarskiöld
3
Voltaire
Therese Karlsson
4
She’s a Mystery
Mari Løve
5
Holy Nasse
Mina Haug
6
Mirandos
Mathilde Steen Larsen
7
Liz. Amaretto
Marlene Bruun

Land
Sverige
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Norge
Norge

> Ponni

Resultat Skandinavisk Ponnimesterskap 2009

Emilie Bruun og Kasper startet i kategori 4.

Marie Winge og Jasmin startet i kategori 3.

NOEN NYTTIGE LINKER
www.runehaugenracing.com
www.nor-pol.no
www.dyrekommunikasjon.no
www.scanhorse.com
www.galopsport.dk
www.bendikbo.se
www.galoppsport.se
www.hestemarked.no

www.hest.no
www.neuroth.no
www.ridesenter.com
www.bukefalos.com
www.scanhand.dk
www.noark.info
www.ovrevoll.no
www.tabygalopp.se

Ødegård Transport
Vestfold–Oslo hver dag
Tlf. 33 48 15 80
Dina Heggum og Naomi startet i kategori 2.

Veddeløperen 2009

33

> Ponni

Halloweengaloppen
1

2

3
4

5
6

Foto: Elisabeth Riksen

7

8

1: Marlene Bruun på Amaretto og Ingerid Granli på Seaholm Brenna. 2: Martine Hegna på Linksbury Pollyanna. 3: Caroline Fretheim
Andersen på Rasmus. 4: Stine A. Claussen Væringstad på Friman og Amalie Ødegaard på Moflos Munter. 5: Jo Magne Grande på Red
Hot. 6: Anna C. Jordsjø på Mulan. 7: Vilde Emilie Østensen på Fredensborg’s Victor. 8: Mailen Møyland Rimork på Nisse.
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1) Løps- og starterklæringsdatoer

5) Anmeldelse

Vi gjør oppmerksom på at dato for løp,
og starterklæringstidspunkt, er foreløpige.

Anmeldelse skal skje skriftlig til Øvrevoll
Galopp AS innen fastsatt dag og tidspunkt (se punkt 1)
Påmelding skal inneholde: Ponni/hest:
navn og kategori. Rytter: navn, alder
(ikke fødselsdato) og foresattes tillatelsen/bekreftelsen. Sendes på e-mail til
liv.kristiansen@rikstoto.no.

1. løp:Torsdag 6. mai kl 17:00
Anmeldes/starterklæres
torsdag 30.april innen kl 15:00
2. løp:Torsdag 3. juni kl 17:00
Anmeldes/starterklæres
torsdag 27. mai innen kl 15:00
3. løp:Torsdag 17. juni kl. 17:00
Anmeldes/starterklæres
torsdag 17. juni innen kl 15:00
4. løp:Torsdag 2. september kl. 17:00
Anmeldes/starterklæres
torsdag 26. august innen kl 15:00
5. løp: Søndag 26. september kl 11:30
Anmeldes/starterklæres
fredag 17. september innen kl 15:00
6. løp: Fredag 22. oktober kl 17:45:
Anmeldes/starterklæres
torsdag 14. oktober innen kl 15:00 –
Halloweengalopp

6) Distanser

Kategori 4: 350 meter – alder 7-12 år
Kategori 3: 700 meter – alder 7-14 år
Kategori 2: 800 meter – alder 10-16 år
Kategori 1: 900 meter – alder 12-18 år
Ridehester: 1000 meter – alder fra 12 år
Starter bestemmer endelig startsted. (Om
nødvendig starter noen av kategorier
sammen.)
7) Utstyr

– Oppmøte og utdeling av nummerdekken 45 minutter før første start.
– Gjennom sesongen vil det være en
serie med premie til beste rytter i hver
kategori.Vinneren må ha deltatt i minst
2 løp i sin kategori.

Det er påbudt med godkjent hjelm,
bodyprotector og hel på ridestøvel/
ridesko. Ponni/hest skal ha halsring/
martingal. Sporer og pisk er ikke tillatt
(det er heller ikke lov å bruke tøyler
som fremdriftsmiddel). Brukes galoppsal skal denne ha overgjord. Rytter skal
ri i jockeydrakt eller langermet genser/jakke. Nummerdekken må alltid
synes.

2) Høyde

8) Før løpet

Kategori 4: Høyde t.o.m. 107 cm
Kategori 3: Høyde f.o.m. 107,1 - 130 cm
Kategori 2: Høyde f.o.m. 130,1 - 140 cm
Kategori 1: Høyde f.o.m. 140,1 - 148 cm
Ridehester: Høyde f.o.m. 148,1

Deltagende ponnier skal oppholde seg på
midtbanen om ikke annet blir opplyst.
Det skal primært stilles med egen leier
og alle som leier ponni/hest til start skal
ha på hjelm.

3) Kvalifikasjon

9) Avlysning/endringer

Alle løp er skrevet ut for 4-årige og eldre
ponnier/hester, alder regnes fra 1. januar. Hester som har startet i offentlige løp
(galoppløp) kan ikke starte i ridehestløp
på fem år, hest kan ikke ha vært i trening
på minst to år.
Målekort må medbringes for kontroll. Ponnier vil bli nektet start uten gyldig målekort. Ponni sluttmåles året de
fyller 8 år. Ekvipasjen må ha en godkjent
trening og rytteren må være medlem i
NoARK på starterklæringstidspunktet.

Arrangøren forbeholder seg retten til
å innstille løp og/eller endre proposisjonene dersom forholdene tilsier det.

Oppmøte på den nederste parkeringsplassen kl. 13:00.

> Ponni

Terminliste og generelle bestemmelser
for ponnigaloppen 2010
Skriftlig påmelding til
liv.kristiansen@rikstoto.no tirsdagen før.
Vaksinasjonskort (og helst målekort) må
fremvises ved trening (se punkt 4 vedr
vaksinasjon).
Vi vil gjerne ha e-mailadressen til de
som har da dette forenkler utsending av
informasjon.
Send mailadressen til
liv.kristiansen@rikstoto.no. All informasjon blir også lagt ut på :
www.noark.info og www.ovrevoll.no
For å delta i løp må rytteren være medlem i NoARK på starterklæringstidspunktet. Ponnimedlemskap koster kr.
350 pr år og inkluderer ulykkesforsikring av rytter under organisert trening på
Øvrevoll. Følg med på NoARKs nettside
om når det er treninger, kurs og temakvelder.
Har du spørsmål vedrørende ponni- og
ridehesttrening/løp kan du sende en
mail til noark@noark.info,
anne@noark.info eller ringe Anne
Petterøe på telefon 95 88 19 73 etter
kl. 17:00.
Velkommen til trening!

10) Ansvar

Vær oppmerksom på at all
deltagelse i ponni- og ridehestløp/trening er på eget ansvar.
Trening våren/sommeren 2010

Vi gjør oppmerksom på at datoene er
foreløpige.

4) Vaksinasjon

Det kreves godkjent grunnvaksinering og
revaksinering hver 12. måned.Vaksinasjonskort må medbringes for kontroll.
Ponni/hest skal ikke lastes av transporten
før vaksinasjonskort er godkjent.
Ponni/hest vil bli nektet deltagelse/start
uten gyldig vaksine.

NoARK arrangerer ponni/ridehest treninger følgende lørdager fra kl. 13:00:
– 17. april
– 24. april
– 9. mai
– 29. mai
– 5. juni
Veddeløperen 2009
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> Omskolering

Slik omskolerte jeg min galopphest

M

Omskolering av galopphester er et stadig tilbakevennende tema.
Det er mange myter ute og går om galopphester og hvordan de
oppfører seg, samtidig er det også mange som har kjøpt galoppBarry blant kjente,
hester fra banen som har gjort dem om til helt flotte ridehester
gikk løp fra hun var med flotte resultater i mange grener. Her er en beretning fra en
2 til hun var 5 år,
altså 4 sesonger. Etter som både er aktiv galopprytter og som har omskolert sin egen
galopphest. Vi håper dette kan gi noen tips og litt inspirasjon!
sesongen 2008
IN
GALOPPHEST
BARRIZATINO,

Av Silja Støren

bestemte jeg meg
for å slutte å la henne gå løp og ha
henne som ridehest.
Etter hennes siste start 6. november
2008 red jeg henne gradvis ned i 2 og
en halv uke før hun reiste på ferie i en
og en halv måned for å kvitte seg med
løpshestmusklene så jeg kunne begynne
å bygge nye muskler, uten å ha henne
stiv fra den forrige treningen. Galopphester blir trent på en helt annen måte
når de går løp enn når de skal bli ridehester, og det vil da være vanskelig og

ubehagelig for en løpshest og gå rett inn
fra full løpsform til hard ridehesttrening.
Etter ferien hennes flyttet hun til en
ridestall i Lier med ridehus. Første dagen
i ridehus var hun litt nervøs men roet
seg raskt ned, og neste dag var det greit.
Vi begynte omskoleringen med mye tur
og longering med innspenningstøyler. I
ridehuset trente vi på enkle øvelser som
å stoppe og starte og overganger, vi jobbet mye på volter så hun lærte å slappe
av og bruke ryggen i stedet for å bli

Foto: hestefoto.no
Silja og «Barry» på vei til en av sine 13 løpsstarter sammen.
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stressa av å gjøre
mange nye
øvelser.
Fullblodshester
lærer fort og syns
det er gøy å jobbe
og bli vist nye
ting.Vi begynte å
ta dressurtimer og
hun begynte å
slappe av å gå i form mens hun hørte på
hvor jeg ville at hun skulle gå, hun ble
også mer vâr for sjenkel og lærte seg å
flytte kroppen sin hvor jeg ba henne.
Galopp på volter var veldig tungt, dette
er ganske uvanlig trening for galopphester, og de må korte opp galoppen og
balansere seg på en helt annen måte enn
de er vant til.Vi begynte med bare noen
få volter i galopp og økte gradvis etter
hvert som hun ble sterkere. Jeg begynte
også å ri henne på sprangtimer etter
hvert.
De fleste fullblodshester er naturlig
gode til å hoppe. Jeg hadde hoppet
Barry en del på hekk før, dermed lært
henne å hoppe langt og flatt og ”brushe” gjennom hinderet, dette blir da det
stikk motsatte av hva spranghester skal.
I tillegg var det litt rart å hoppe over
sånne stripete, fargete bommer syns
hun. Vi hoppet mye med bommer både
før og etter hinderet, slik at hun ikke
kunne ta av eller lande for langt fra
hinderet. Brukte også mye bommer for
å få henne til å roe seg ned i forbindelse med hoppingen. Hver time lærte
vi noe nytt og neste time virket det
som at hun hadde tenkt og nå kunne
det hun lærte sist.
I slutten av mars skadet jeg kneet og
kunne ikke ri på 6 uker, satt på Barry
etter 6 dager, men noe ordentlig dressurridning eller hopping ble det ikke på 8
uker minst.Vi flyttet også til en annen
stall hvor det ikke var instruktører. Så jeg
jobbet videre selv med det vi hadde lært
og Barry ble etter hvert mer trygg på
hoppingen og mer stabil i dressuren.
Oppe i Lier hadde et problem i dressuren vært at hun var vanskelig å sitte nede
på i trav, hun humpet forferdelig og om
jeg satte meg ned spente hun ryggen og
humpet enda mer, og spente dermed
ryggen ytterligere mens hun satte opp
hodet. Dette var fordi hun for det første
ikke var vant til dette fra løpstreningen
og også fordi hun rett og slett ikke var
sterk nok i ryggen enda. Så vi tok det
sakte. Først sitte nede i 5 steg om gangen
så hun ikke fikk tid til å spenne seg, så
økte vi til 10, 15, 20 osv. Dermed fikk
hun mulighet til å kunne bygge seg opp

> Omskolering

Variert trening synes de fleste galopphester er gøy – her er Silja og Barry på sitt første hinderkurs.

gradvis uten å krangle. Etter et par måneder etter påbegynt trening etter min
skade, kunne jeg sitte nede på henne så
lenge jeg ville og hun var nå god og
myk og behagelig å sitte nede på.
13. september var det klart for første stevnet vårt, vi startet 40 og 60 cm
CR (clear round). Dette var et lite
klubbstevnet og i klassene våre deltok
mange rolige skolehester. Da vi kom til
stevneplassen var hun ganske urolig og
anspent, hun forbant selvfølgelig menneskene og høytalerne med løp. Etter
en stund roet hun seg ned, de andre
hestene sto og hang og var veldig rolige så hun følte seg trygg og lærte at
det var sånn man skulle oppføre seg på
stevner. Dette var en veldig fin opplevelse for henne for hun lærte og ta det
med ro på stevner siden hele stemningen var rolig og ikke stresset. Allerede 2
uker etterpå var vi på stevne igjen, og

nå roet hun seg nesten med en gang
for hun visste hva som skulle skje og at
det var helt greit.
I oktober begynte vi å ta både dressur og sprangtimer igjen og har nå tatt
ting et steg videre for Barry er nå blitt
ridehest syns jeg, hun er klar for nye
oppgaver og jeg kan begynne og kreve
mer av henne.
Vi har i skrivende stund startet 3
sprang og 3 dressurstevner, både innendørs og utendørs. De siste stevnene vi
har vært på har vært mer travle og med
veldig høye høytalere men det har gått
helt fint, vi har startet 80 cm innendørs
og fått feilfri på det.
For meg har det viktigste i omskoleringen vært å ha god tid og la hesten
bygge seg opp gradvis og få positivt inntrykk av alle nye ting. Å skifte et karriereområde og nesten skifte liv, er krevende
for hesten. De må bruke seg og tenke på

en helt ny måte, og vil etter tid skifte litt
personlighet ridemessig og også skifte
form på kroppen. Om man har dårlig tid
og tar snarveier og skynder seg vil det
etter hvert kunne oppstå hull i treningen
eller problemer som man kunne lett ha
unngått.
Fullblodser er veldig enkle hester å
omskolere. De er ridd inn og trent av
folk som har hest som yrke, og nye eiere
vet stort sett hvordan hesten har blitt
håndtert før. De er stort sett meget trafikksikre, og roer seg alltid ned i nytt
miljø og med ny, mindre energirik,
fôring. Hestene er stort sett vant til å
transporteres og bli håndtert av forskjellige mennesker, de er hardtarbeidende,
lærevillige og smarte.
Kjøper du deg en fullblods har du
mulighet til å forme deg en hest som vil
passe dine behov og som kan utvikles
videre i mange år. Lykke til!

Vi hjelper deg med å lage visittkort, brosjyrer, produktark, blader, kundeaviser osv.
Telefon 91 33 27 33 · guruhot@online.no

www.headoftype.no
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> Pensjonisten

Damachida – en survivor!
Den store flotte fuksen Damachida som til stadighet er ute og
går tur med sin eier Tollef er et kjent syn i miljøet rundt Øvrevoll.
Dette er et av mange bevis på at det kan gå ann å reparere en
hest uansett hvor mørkt det ser ut når skaden inntreffer!
Familien Langvads historie bør være en inspirasjon for mange!

D

ET ER INGEN TVIL om at galoppsporten er en krevende
sport, både for ryttere, trenere
og ikke minst hestene. I løpet av en
sesong hender det, ikke så ofte, men av
og til, at man ser hester bli satt ut av spill
p.g.a. skader i løp eller trening. Personlig
synes jeg det er like grusomt hver gang,

Av Sabine Langvad

det med dem. Kort tid etter at vi fikk
disse to hestene flyttet pappa trenervirksomheten sin til Sverige, til Angarn Treningscamp. Her begynte Damachida sin
karriere, og det tok ikke lang tid før han
var ubeseiret på Täby Galopps dirt track.
I 2002 kom vi til det som var målet
med denne hesten, nemlig Derby. Først
ut var Svensk Derby, der han ikke var helt
fornøyd med Jägersros sandbane, og
havnet utenfor pengene. Men i august
var det tid for Norsk Derby. 2400 m på
Øvrevolls gressbane falt bedre i smak, og
Damachida, som egentlig er sprinter,
spurtet til en super 2.plass bak overlegne
Kimola.
Ca. et år senere flyttet han til trener
Eva Sundbye, som var ny som profftre-

Litt vennlig napping i klærne må man regne
med at det blir...

Foto: Privat
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og det er noe jeg ikke helt klarer å venne
meg til, uansett hvor lenge jeg har vært
med, eller hvor mange slike tilfeller jeg
har sett. Dessverre er det trist å se at så
alt for mange tror at dette er slutten og
velger den utveien som virker best der
og da. Men det er mulig å komme tilbake igjen, og dette vil jeg fortell dere,
gjennom en rørende og fantastisk historie, om hesten Damachida, som kom seg
opp på beina igjen – mot alle ods.
Damachida ble kjøpt som åring på
Irland i 2000. Pappa (Tollef Langvad)
hadde fått beskjed av eieren om å «kjøp
med en derbyhest a’Tollef!» Med dette i
bakhodet dro han på auksjon, og fant en
langbeint, fuks hingst etter Lady Loire og
Mukadammah. Han bød, og fikk han til
slutt for 12 000 guineas (red anm: i
overkant av 12000 pund). Ikke lenge
etter kom han til Norge, i selskap av den
jevngamle hoppa Conzert. Det viste seg
raskt at dette var gode hester, og vi gledet oss utrolig mye til å begynne arbeiVeddeløperen 2009

Damachida på første ridetur etter skaden.

ner. Det var selvfølgelig veldig sårt å
miste en så flott hest.
Etter noen år i trening hos Eva,
hadde han pådratt seg en «warning» på
senen, og denne viste sitt alvor under et
hekkeløp der Damachida brøt ned og
røk senen. Med hjertet i halsen sto vi å
så på at jockeyen pullet han opp, og
hoppet av. Pappa løp ned til han, der
veterinærene sto og diskuterte hva de
skulle gjøre. Skulle de kjøre han til Bjerke
dyrehospital, eller skulle de sette en strek
og si at det var det? Begge alternativene
var uaktuelle for pappa som sto og så på
den hesten som kanskje hadde betydd
mest for han, så han fikk han opp til stallen, på 3 bein, og inn i boksen der det
ble konstatert at ca. 95% av senen hans
var røket. Der ble han stående et par
dager, rastløs og full av smertestillende.
Det så mørkt ut, for en så flott hest skal
ikke stå inne i en boks, og det begynte å
bli dårlig med muligheter. Men etter
mye om og men, bestemte vi oss for å ta
han tilbake, og gi han en siste sjanse, og
vi tok han med oss ned i «kjellerstallen».

han fikk, er lang og tidskrevende, men
absolutt mulig, og så verdt det da du ser
hesten på nytt få livsgnisten, som nesten
var mistet.
Som en avslutning vil jeg sitere Seabiscuit: «You don’t throw a whole life
away just because it’s banged up a little».

> Pensjonisten

I dag er han ute på tur hver dag, og
han ser flottere ut enn noensinne! Han
traver og cantrer, er på Østern Brug og
går dressur, og inspiserer treningsøktene
på galoppbanen med litt misunnelse i
blikket.
Veien tilbake fra en slik skade som

Tittei – her er jeg...

Damachida er en hest med en utrolig
personlighet, og selv om han var vant til
å være ute å trene hver dag, aksepterte
han at en liten leierunde rundt stallen
om dagen var nok. Med mye arbeid fra
vår (spesielt pappas) side, og med litt
moralsk støtte fra bestekompisen Go-On
ble senen hans stadig sterkere og
sterkere.
Etter ca.10 mnd med leieturer og
løpeturer, pleie, tålmodighet og utallige
bandasjer, salte vi på, og satt på han for
første gang igjen etter skaden, og det
var som han hadde blitt ridd i går! Han
tasset av gårde, og var strålende fornøyd med og endelig å være «back in
business». Det var et veldig rørende
øyeblikk.

Tjohei. Gamle gutter er fremdeles spretne.

S

OM IHUGA galoppentusiaster har
vi nok alle dessverre vært vitne til
å se en av våre kjære firbente
komme inn fra trening, eller løp, på tre
ben. Bare et kjapt blikk på senen får hesten til å trekke til seg benet.Var det alt?
Er det over og ut for hesten? Spørsmålene blir som regel mange i en slik
situasjon.
En veterinærsjekk kan fort bety alt
eller ingenting. Heldigvis blir de aller
aller fleste seneskadee hester helt eller
delevis helt bra igjen. Mange kommer
tilbake som løpshester etter få måneder,
mens andre har andre karrierer foran
seg. Av de som aldri blir helt bra igjen,

fordi de ikke tåler trening, kan de leve
mange år som avlshester eller i tilfeller
der skaden kan restitueres, har mange av
hestene en lang og god karriere som
ridehester foran seg.
Eksgalopphester med seneskade som
ikke lenger tålte belastningen ved det å
være løpshest har sjelden eller aldri problemer i ridehestsporten. Belastningen er
av et helt annet kaliber og underlaget er
også ulikt. Som ivrig feltrittsrytter møter
jeg ofte igjen gamle kjenninger fra Øvrevoll. Ennå feltritt er den tøffeste ridesporten og er en belastning for alle hesteben, kan det likevel ikke måles med
belastningen fra galoppbanen. Fastere

underlag, med mindre ettergift, gir mer
stabilitet. I kombinasjon med roligere
tempo er ikke seneskader noen hindring
for å få en god feltrittshest.
Jeg har selv hatt flere hester med
seneskader som har gått sprangklasser
tom 120 cm, konkurrert Lett feltritt
(100 cm) og trent cnc* (110 cm) i terrenget. Den tidligere seneskaden var stabil og hestene kom gjennom veterinærsjekken i alle konkurranser.
God og variert trening kan gjøre
underverker! Selv om man kan måtte ta
sine forholdssregler og ikke trene eller
konkurrere på svært mykt underlag eller
baner med mye masse.
Veddeløperen 2009

Av Maren Dahl

Seneskade – er det slutten eller
begynnelsen?
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> Best presenterte
Av Thea Hofossæter
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Best presenterte – ikke bare jåleri!

K

best presenterte
ekvipasje er blant NoARKs faste
oppgaver.Vi kårer stort sett i amatørløpene, men også i enkelte andre løp, i
den delen av sesongen da vær og lys tillater dette.Vi bor som kjent i et mørkt og
vått land så det er ikke alltid vi har muligheten til å se noe som helst i paddocken –
langt mer hvem som har stelt hesten pent
i stand under regndekkenet.
Det er flere grunner til at vi ønsker å
kåre best presenterte ekvipasje. En ting er
at vi selvfølgelig ønsker å premiere de
amatørene som har gjort noe spesielt
med hesten for akkurat dette løpet. En
annen – og faktisk viktigere i den store
sammenheng – årsak er at vi ønsker at
ALLE hester skal være velpresenterte til
enhver tid i paddocken på Øvrevoll. Det
er ikke hos oss, som det er i andre land,
at man leier til løp i slips og dress. Dette
har med mange ting å gjøre (ikke minst
klima), men det er allikevel viktig at alle
som jobber med veddeløpshester i
Norge tenker på at vi representerer utad
en lite kjent sport, og det er viktig at vi
ser ordentlige ut. Det er ikke om å gjøre
å se fancy ut eller å være overpynta –
men det har med å gjøre at vi skal til alle
tider representere sporten vår på en
ordentlig måte, og det har vi sett at
kåringene av best presenterte ekvipasje
bidrar til.
Det er noen staller som alltid, kåring
eller ei, gjør seg stor flid med presentasjon av hest og leier. Dette gjenspeiles jo
også i resultatene.Vi ser et stadig bredere
antall ekvipasjer å velge mellom, men
det er allikevel slik at noen staller alltid er
bedre enn andre – også til løp der det
ikke kåres. Noen synes det kanskje unødvendig «jålete» at vi driver med dette,
men husk at hestene i paddocken er ofte
det første tilskuerne på banen ser og da
ÅRINGEN AV

er det viktig at det gis et ryddig uttrykk.
Så vi oppfordrer alle til å fortsette å presentere ryddige ekvipasjer til løp.
Kriteriene som legges til grunn for
kåringen er:
• blank og godt pusset hest
• røsket eller flettet man
• velholdt hale
• smurte høver og så rene ben som
været tillater (husk at man kan spyle
bena etter en tur over jordet/banen)
• bruk av korrekt, rent og helt utstyr
• pent kledd i tøy som egner seg for
oppgaven
• at hesten leies og håndteres skikkelig
Kåringen av best presenterte ekvipasje vil
nødvendigvis bli subjektiv, og det er ofte
vanskelig å velge, det er nettopp derfor
vi ofte bringer inn andre enn akkurat de
faste til å si sin mening.

Premien er i hvert løp er sløyfe og
gavekort på kr 250,- fra Øvrevoll Hesteutstyr A/S, samt selvfølgelig heder og
ære. Bilder legges på nettsiden fortløpende. NoARK-medlemmer er med i
en ekstra trekning blant seirende leiere
på slutten av sesongen.
Nytt av året er en ekstra konkurranse for NoARKs medlemmer. Leieren av
flest best presenterte ekvipasjer i
sesongen 2009 vinner et gavekort på 2
500 kroner. Helene Dahl var suveren i
år, og tok med seg hele syv premier, og
er derfor vinneren av gavekortet.
Andrepremien, og et gavekort på 1 500
kroner, går til Nina Kambestad, mens
tredjeplassen og 750 kroner går til
Katrine Rønneberg. Gavekortene gjelder
hos Øvrevoll Hesteutstyr A/S, og det
har blitt foretatt en loddtrekning der
det har vært likt antall med seiere. Vi
gratulerer!

Helene Dahl satte ny rekord og vant best presenterte 7 ganger i 2009, her med Chopard.

Dato

Løp

Leier

Hest

Trener

28. mai
8. juni
14. juni
18. juni
25. juni
2. juli
2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli
6. august
13. august
20. august
3. september
10. september
15. september
27. september

Norbuss Cup
Øvrevoll Hestesport Cup
Norsk 2000 Guineas
Øvrevoll hestesport Cup
Petite Frisørene Amatørløp
Fegentri Gentlemen Riders
Fegentri Lady Riders
Norbuss Cup
Zilco Amatørløp
Dove Amatørløp
NoARK Vandrepokal
Mediatec Broadcast Amatørløp
Fearnleyløpet 2009
Gazelle Amatørløp
Hestefoto.no amatørløp
Ø H Klokkeløp I
Ø H Klokkeløp II
www.vinsmak.no

Nina Kambestad
Helene Dahl
Kamilla Søreng Høiby
Ralph Bie-Erichsen
Ralph Bie-Erichsen
Helene Dahl
Helene Dahl
Trude Holjem
Nina Kambestad
Katrine Rønneberg
Kaja Svardal Hellstrøm
Helene Dahl
Susanne Svensson
Helene Dahl
Ida Tandberg
Emma Lundin
Helene Dahl
Helene Dahl

Party Booster
Chopard
Ritano
Quinta Do Lago
Quinta Do Lago
Chopard
Red For Danger
Wattan
Party Booster
Evita
Tom Fix
Red For Danger
Zafirah
Chopard
Romund
Carius
Chopard
Chopard

Hallvard Soma
Pål Nordbye
Cathrine Erichsen
Hallvard Soma
Hallvard Soma
Pål Nordbye
Pål Nordbye
Petter Kjær
Hallvard Soma
Lisette Olai Olssen
Pål Nordbye
Pål Nordbye
Hallvard Soma
Pål Nordbye
Lise Tandberg
Lise Tandberg
Pål Nordbye
Pål Nordbye

Veddeløperen 2009

Det har vist seg at det er vanlig at hvert år er det en amatør som har «sitt» år.
En amatør som plutselig får stor fremgang og mange seire, fra få eller ingen seire. Vi valgte å
skrive litt om hver av disse for vi syntes det var et morsomt lite fenomen.
2005

2007

Sofie Langvad går fra 0 seire til hele 7
seire og dette på kun 17 starter. På
dette blir hun amatørchampion og
vinner også amatørserien ganske suverent grunnet 6 seiere i amatørløp i tillegg til mange gode plasseringer. Sofie
plukker også med seg en klokke i
Øvrevoll Hesteeierforeningens klokkeserie. Å nevne er at hun også tok den
gjeve seieren i Mateus Ladies Cup på
derbydagen på Another Ashumet (Eva
Sundbye).

Silja Støren går fra 0 seiere til mange fine
plasseringer og 4 seiere på 14 starter,
som gir henne seier i ØHF’s Klokkeserie
og en sal fra Zilco, i tillegg til en 2. plass
i amatørserien. Hun starter med en seier
med Dark Pride (R. Sørhaug) 28. juni. Så
setter hun inn spurten på høsten og får
en seier med sin egen Barrizatino
(A. Hyldmo) 25. oktober, deretter seier
med Bull’s Eye (J. Nielsen) 15. november
og hun avslutter med seier siste løpsdag
med Locksmith (J. Nielsen).

2009

Sofie og Part Two.

Silja Støren og Dark Pride vant Zilco
Amatørløp.

2006

2008

Jan-Erik Neuroth fikk i 2006
6 seiere, 9 andre, 10 tredje og 16 plasserte på 77 starter i Skandinavia. I 2005
var raden 5-6-1-5 på 28 starter. Det var
kanskje ikke så stor fremgang i seiere på
hjemmebane. Men Jan-Erik gjorde sin
debut i hekkeløp på Second Wind
(A. Hyldmo) og vant! I tillegg red Jan
Erik Fegentri og han ble etter flere seiere
og plasseringer, verdensmester på flatt!

Maren Dahl går fra 0 seiere til 5 seiere på
10 løp som gir henne en seiersprosent på
50%. Hun vant først 10. og 17. juli på
Romund (L.Tandberg) på 1600 og 900
meter. Deretter 31. oktober og 15.
november på Romund igjen.Til slutt vant
hun den 27. november på sin egen Carius
med hele 77 kg på ryggen! For dette ble
hun tildelt tittelen Årets Bragd på Årets
Kick Off. Begrunnelsen for at Maren fikk
denne prestisjetunge prisen var at seirene
ble tatt på hester som med andre ryttere
hadde seiersprosent 4,7. Med andre ord –
hennes seire var en stor bragd!

Jan Erik Neuroth ble verdensmester på flatt.

Maren og Romund vant over 900 meter.

Madeleiene Haugland har i mange
sesonger slitt med å få seieren inn. Hun
har ridd løp siden 2004, og hadde før
sesongen 2009 ingen seiere på 36 starter.
I sitt 40. løp 8. juni ble det seier på Oro
(G.Tønnesen). Dette fulgte Madeleiene
opp med seier 30. juli på Milliondollarbaby (H. Soma) og Anne’s Birthday (D.
Smith) 15. september. Den 10. september
hadde Madeleiene ridd 50 løp og fikk
dermed ri proffløp, hun fikk en brå start
på det da hun samme dag fikk et spareride
på Firefox. Madeleiene fikk mye ritt i
proffløp og fikk sin første proffløpsseier
på Delily (H. Rådstoga) 30. oktober,
samme dag vant hun også på Ticmotor
(J. Fretheim). Så tok hun enda en seier i
proffløp på Evening Rose (S.Tandberg)
20. november. Madeleine fikk med disse
resultatene seier i Øvrevoll Hesteutstyrs
Cup etter hard kamp med Anna Pilroth og
vant også NoARKs reisestipend!
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Av Silja Støren

Madeleine vinner sitt første løp på Oro.

> Fem profiler

Fem år og fem profiler
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> Resultater

Resultater – Amatørløpene 2009
1. 23.04.09 Norbuss Cup I 1100dt
1
2
3
4
5
6
7
s

Fly Away (SWE)
Rose Gate (SWE)
Dark Pride
Top Fuel (SWE)
Rainbow Barrel (SWE)
Red For Danger (DEN)
Lucky Flight (GB)
Hattan

5v
5he
8he
3he
5he
4he
3v
4v

63
58
64
60
57
66
60

Johanna Grindal (65)
Victoria Allers (61/57)
Madeleine Haugland (68)
Maren Dahl (62)
Charlotta Ericsson (61)
Cathrine Engebretsen
Kristin Arnkværn
W. Forsth

S. Sivrup-Rosenqvist
K. Rimstad
R. Sørhaug
P. Høiom
C. Ericsson
P. Nordbye
A. Hyldmo

67
58
62
66
57
67
66
67

Cathrine Engebretsen
Emma Sandberg (60/56)
Kjetil Kjær (66)
Johanna Grindal (68)
Madeleine Haugland (61)
Maren Dahl (69)
Kristin Arnkværn
Nathalie Mortensen (71)
J. Lindstøl

P. Nordbye
Å. Edvardsson
L. Jarven
P. Nordbye
H. Soma
H. Soma
H. Rådstoga
H. Engblom

60
65
70
56
63,5
70
56
68
71

Johanna Grindal (62)
Charlotte Sjøgren (67)
Carina Rockhammar (74)
Julie Stormfelt (60)
Kristin Arnkværn
Kjetil Kjær (74)
Nathalie Mortensen (60)
Maren Dahl (70)
Lea Olsen

P. Nrdbye
C. Sjøgren
A. Hyldmo
M. McLaughlin
A. Nunez
L. Jarven
H. Engblom
R. Haugen
L. Bager

63
62
69
60
64
69
66
64
63

Anna Pilroth
Hilda Knafve (66)
Tamara Butenko (73)
Kristin Arnkværn (58)
Julie Stormfelt (68)
Lea Olsen L. Bager
Madeleine Haugland (70)
Nathalie Mortensen (68)
Marta Stenstrøm
B. Hellberg

L. Jarven
S. Hill
N. Petersen
P. Nordbye
M. McLaughlin

56
60
70
60
56
62,5
64
62
62
70

Madeleine Haugland (60)
Cathrine Engebretsen
Silja Støren (72)
Anna Pilroth (58)
Julie Stormfelt (60/58)
Johanna Grindal (64,5)
Jhanna Stolt (68)
Marta Stenstrøm (66)
Kjetil Kjær (66)
Nathalie Mortensen (74)

G. Tønnessen
P. Nordbye
R. Sørhaug
U. Wiklund-Turen
M. Johnson
P. Høiom
L. Frick
O. Stenstrøm
W. Forsth
H. Engblom

64
70
56
59
59
68
62
60
63

Anna Pilroth
Johanna Grindal (72)
Madeleine Haugland (57/53)
Victoria Allers (63)
Julie Stormfelt (63)
Silja Støren
Kjetil Kjær (63/59)
Cathrine Engebretsen
Nathalie Mortensen

B. Blomqvist
P. Nordbye
H. Soma
C. Agner
P. Hallqvist
L. Bager
T. Haldorsen
H. Rådstoga
H. Engblom

2. 30.04.09. Øvrevoll Hestesport Cup I 1750dt
1
2
3
4
5
6
7
8
s

Tom Fix
Nasdaq (SWE)
Acafan (IRE)
Red For Danger (DEN)
Quinta Do Lago (IRE)
Home Made
Anaada (SWE)
Totte (SWE)
Quick Carisma

8v
9v
13v
4he
6he
5he
5he
4v
12he

3. 21.05.09. Hesteguiden.com Amatørløp 1600dt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tom Fix
Shotgun Charlie (GB)
Espocitio (SWE)
Hilton Lady
Gucci Pino
Galvarino (IRE)
Totte (SWE)
Directa Lubeca (IRE)
Sky View (DEN)

8v
7v
5v
6he
3he
8v
4v
4he
5he

4. 28.05.09. Norbuss Cup II Amatørløp 1750dt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
s

Acafan (IRE)
Old Witch (GB)
Grey’s Anatomy
Ibrahim
Hilton Lady
King of York (DEN)
Party Booster (IRE)
Jim Beam (POL)
Billsson (SWE)
Manits Lo (SWE)

13v
8he
4he
4v
6he
5v
5v
7h
6v
9v

H. Soma
H. Engblom
O. Stenstrøm

5. 08.06.09. Øvrevoll Hestesport Cup II 1100dt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Oro
Chopard (SWE)
Dark Pride
Runaway Fear (SWE)
Starfighter (SWE)
Top Fuel (SWE)
Sweet Dream (SWE)
Welsh Dragon (GB)
Hattan
Juvenlini (GB)

9he
7he
8he
4he
11v
3he
10he
6v
4v
4he

6. 18.06.09. Øvrevoll Hestesport Cup III 2400g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Petit Verdot (SWE)
Tom Fix
Quinta Do Lago (IRE)
Edvard Den Fjærde (SWE)
Between Friends (SWE)
De Luca (DEN)
Wishmaster (GER)
Anaada (SWE)
Jim Beam (POL)
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5he
8v
6he
9v
6v
4he
6v
5he
7h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
s

Rainbow Barrel (SWE)
Tom Fix
Quinta Do Lago (IRE)
Totte (SWE)
Fly Away (SWE)
Party Booster (IRE)
Home Made
Farok (DEN)
Indian Drive
Hilton Lady
Red For Danger (DEN)
Grey’s Anatomy
Nasdaq (SWE)
Female Appearance (SWE)
Wishmaster (GER)

5he
8v
6he
4v
5v
5v
5he
4v
4v
6he
4he
4he
9v
5he
6v

56
69
56
59
63
67
61
62
66
61
64
67
56
60

Charlotta Ericsson (59/55)
Johanna Grindal (71)
Madeleine Haugland (56/52)
Nathalie Mortensen (63)
Carina Rockhammar (67)
Kristin Arnkværn
Maren Dahl (63)
Silja Støren (64)
Kjetil Kjær (70)
Julie Stormfelt (65)
Cathrine Engebretsen
Tamara Butenko (71)
Emma Sandberg (56/52)
Anna Pilroth (56)
T. Haldorsen

C. Ericsson
P. Nordbye
H. Soma
H. Engblom
S. Sivrup-Rosenqvist
H. Soma
H. Soma
E. Pawar
J. Lindstøl
M Rønås
P. Nordbye
N. Petersen
Å. Edvardsson
B. Blomqvist

> Resultater

7. 25.06.09. Petite Frisørene Amatørløp 1750g

8. 02.07.09. Stallkroen Fegentri World Cup Gentlemen Riders 900g
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Party Booster (IRE)
Welsh Dragon (GB)
Oro
Archer’s Up (SWE)
Chopard (SWE)
Top Fuel (SWE)
Starfighter (SWE)
Notforloveormoney (GB)
Quercus (SWE)

5v
6v
9he
4v
7he
3he
11v
4he
8v

70
66
64
91
62
64
61
74
68

Ian Chanin (GB)
Florent Guy (FR)
Andrew Doyle (IRE)
Kjetil Kjær (NOR)
Marian F. Weissmeier (GER)
Peter Janssen (NL)
Ricardo Costello (SWE)
Urs Wyss (Sveits)
Tobias Hellgren (SWE)

H. Soma
O. Stenstrøm
G. Tønnesen
L. Bager
P. Nordbye
P. Høiom
M. Johnson
D. Smith
C. Agner

9. 02.07.09. Stallkroen Fegentri World Cup Lady Riders 2000g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Wolver
De Luca (DEN)
Billsson (SWE)
Lucky Fantasia (IRE)
Prince Jonathan (SWE)
Acafan (IRE)
Corcovado (DEN)
Red For Danger (DEN)
Anaada (SWE)
Faustino
Starski (SWE)
Fly Away (SWE)
First Cut (SWE)

5h
4he
6v
4he
8v
13v
6he
4he
5he
4v
3v
5v
11v

72
66
62
66
61
64
56
64
58
60
63
66
66

Lea Olsen (DEN)
Clare MacMahon (IRE)
Jenny Østerberg (SWE)
Johanna Grindal (SWE)
Silja Støren (NOR)
Cathrine Engebretsen (NOR)
Anna Pilroth (SWE)
Sofie Langvad (NOR)
Melanie Plat (FR)
Mette Kjelsli (SWE)
Maren Dahl (NOR)
Catherine Burri (Sveits)
Paula Wolters-Flierman (NL)

R. Bechen
L. Bager
O. Stenstrøm
Z. Benedek
M. Johnson
L. Jarven
B. Blomqvist
P. Nordbye
H. Rådstoga
K. Arnesen
A. Karlsen
S. Sivrup-Rosenqvist
C. Ericsson

6v
8v
5h
4v
8he
5he
5v
4v
11v
3v
4v
4v
5v
7v
5h

63
56
66
56
62
67
72
70
58
58
60
70
64
66

Anna Pilroth
Julie Stormfelt (55/51)
Cathrine Engebretsen
Nathalie Mortensen (57/53)
Silja Støren (64)
Madeleine Haugland (71)
Maren Dahl (74)
Erika Edvardsson (74)
Charlotta Ericsson (60)
Carina Rockhammar (62)
Kristin Arnkværn (56)
Kjetil Kjær (74)
Victoria Allers (68)
Thea Hofossæther (70)
L. Bager

J. Nielsen
M. Johnson
R. Bechen
H. Engblom
R. Sørhaug
H. Soma
L. Tandberg
Å. Edvardsson
C. Ericsson
A. Karlsen
W. Forsth
P. Kjær
L. Tandberg
T. Nilsson

4v
4he
11v
4v
8he
4v
6he
4he
8v
6he
3v
3he
5v
3he

64
65
60
58
61
68
72
65
74
62
61
61
64
65

Kjetil Kjær (68)
Nathalie Mortensen (69)
Sofie Langvad (59)
Victoria Allers (62)
Silja Støren (63)
Lea Olsen H. Christensen
Anna Pilroth
Madeleine Haugland (69)
Maren Dahl (76)
Louisa Sheldon (66)
Thea Hofossæther (60/56)
Julie Stormfelt (65)
Kristin Arnkværn
Cathrine Engebretsen

S. Tandberg
H. Engblom
G. Svensson
L. Bager
R. Sørhaug

10. 09.07.09. Norbuss Cup III Amatørløp 1750gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
u

Dickson (den)
Prince Jonathan (SWE)
Wolver
Totte (SWE)
Dark Pride
Youneverwalkalone
Carius
Zafir Zaid (SWE)
First Cut (SWE)
Starski (SWE)
Hattan
Wattan
Shopper (DEN)
Ifconnect Sacc (SWE)
One To Remember (SWE)

11. 16.07.09. Zilco Amatørløp 900g
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Faithful Lad (SWE)
Juvenlini (GB)
Unreal Wonder (USA)
Archer’s Up (SWE)
Dark Pride
Gameboy (DEN)
Hallo Win (IRE)
Wannabeawarded (DEN)
Romund
Macho Dancer (IRE)
Starski (SWE)
Spoon
Party Booster (IRE)
Cold Case

B. Blomqvist
H. Soma
L. Tandberg
L. Sheldon
A. Karlsen
W. Forsth
H. Soma
C. Slettemark
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12. 23.07.09. Dove Amatørløp 1600gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
u

Between Friends (SWE)
Red For Danger (DEN)
Ifannik Sacc (SWE)
Fendi
Hattan
Totte (SWE)
Quercus (SWE)
Old Witch (GB)
Faustino
Lucky Flight (GB)
Fly Away (SWE)
Evita (DEN)
Ibrahim
Starfighter (SWE)
Sweet Dream

6v
4he
4h
7he
4v
4v
8v
8he
4v
3v
5v
5he
4v
11v
10he

64
66
60
58
62
63
63
64
59
61
65
65
60
56

Anna Pilroth
Johanna Grindal (68)
Cathrine Engebretsen
Madeleine Haugland (62)
Kjetil Kjær (64)
Nathalie Mortensen (67)
Elin Boren (64)
Hilda Knafve (68)
Carina Rockhammar (63)
Silja Støren (63)
Victoria Allers (69)
Kristin Arnkværn
Sofie Langvad
Julie Stormfelt (60)
Jhannah Stolt (68)

B. Blomqvist
P. Nordbye
T. Nilsson
D. Smith
W. Forsth
H. Engblom
C. Agner
S. Hill
K. Arnesen
A. Hyldmo
S. Sivrup-Rosenqvist
L. Olai-Olssen
P. Nordbye
M. Johnson
L. Frick

6he
3he
8v
6he
6v
4he
4v
7v
5v
11v
6v
5he

60
58.5
66
57
56
60
67
69
70
68

Madeleine Haugland (64)
Silja Støren (60,5)
Johanna Grindal (68)
Nathalie Mortensen (61)
Mærta Stenstrøm (56/52)
Sofie Langvad
Charlotta Ericsson (69)
Anna Pilroth
Cathrine Engebretsen
Kjetil Kjær (72)
C. Moberg
H. Soma

H. Soma
A. Nunez
P. Nordbye
H. Engblom
O. Stenstrøm
Z. Benedek
C. Ericsson
R. Persson
R. Bechen
L. Sheldon

H. Engblom
R. Sørhaug
C. Moberg
C. Sjøgren
M. Johansen
L. Tandberg

13. 30.07.09. NoARK Vandrepokal 2400gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
s
s

Milliondollarbaby (IRE)
Gucci Pino
Tom Fix
Soft Pearl (IRE)
Billson (SWE)
Lucky Fantasia (IRE)
Rebel Heart (SWE)
Sea Stream (IRE)
Wolver
Zhitomir (GB)
Albinoni (DEN)
Youneverwalkalone

14. 06.08.09. Mediatec Broadcast Amatørløp 1600gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Jim Beam (POL)
Dark Pride
Firefox (SWE)
Shotgun Charlie (GB)
Power Within You (SWE)
Carius
Sky View (DEN)
Hattan
Hilton Lady
First Cut (SWE)
Definite Romance (IRE)
Kinky (GB)
Spoon
Red For Danger (DEN)

7h
8he
5v
7v
5he
5v
5he
4v
6he
11v
6he
7v
3he
4he

57
62
71
68
63
72
70
60
61
58
65
60
59
60

Nathalie Mortensen (61)
Silja Støren (64)
Klara Olofsdotter (75)
Josephine Kelly
David Lenneblad (63/61)
Maren Dahl (74)
Lea Olsen L. Bager
Kristin Arnkværn
Cathrine Engebretsen
Charlotta Ericsson (60)
Charlotte Sjøgren (67)
Anna Pilroth
Madeleine Haugland (63)
Sofie Langvad

10v
4v
11v
7he
8he
5v
4he
3he
3he
11v
4v
4he

65
58
64
61
66
61
60
58,5
64,5
56

Anna Pilroth
Nathalie Mortensen (62)
Sofie Langvad
Cathrine Engebretsen (61/59)
Silja Støren (68)
Charlotta Ericsson (63)
Cecilia Winkler (64)
Maren Dahl (60,5)
Kristin Arnkværn
Julie Stormfelt (55/51)
K. Arnesen
I. Skrede

P. Hallqvist
H. Engblom
G. Svensson
P. Nordbye
R. Sørhaug
S. Sivrup-Rosenqvist
C. Winkler
P. Høiom
C. Slettemark
M. Johnson

Charlotte Sjøgren (67)
Madeleine Haugland (68)
Tina Henriksen
Maren Dahl (72)
Johanna Grindal (72)
Nathalie Mortensen (66)
Victoria Allers (69)
Charlotta Ericsson (62)
Anna Pilroth
Frida Nilsson (66)
Mette Kjelsli
Julie Stormfelt (60)
Annika Sjøkvist (69)
P. Nordbye
N. Petersen

C. Sjøgren
H.Soma
B. Svendsen
L. Tandberg
P. Nordbye
H. Engblom
L. Åkerberg
M. Johansson
B. Blomqvist
L. Åkerberg
C. Moberg
M. Rønås
T. Nilsson

W. Forsth
M. Rønås
C. Ericsson
C. Sjøgren
L. Natt och Dag
W. Forsth
P. Nordbye

15. 20.08.09. Gazelle Amatørløp 1100dt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
s
s

Le Suede (SWE)
Totte (SWE)
Unreal Wonder (USA)
Chopard (SWE)
Dark Pride
Fly Away (SWE)
Moonlight Star (SWE)
Top Fuel (SWE)
Cold Case
Starfighter (SWE)
Faustino
Aylar

16. 23.08.09. Comte Audoin De Dampierre Cup 2000gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
s
s
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Shotgun Charlie (GB)
Milliondollarbaby (IRE)
Ominsky (SWE)
Carius
Tom Fix
Soft Pearl (IRE)
Steel Fantasy (USA)
Power Within You (SWE)
Petit Verdot (SWE)
Maximus (DEN)
Albinoni (DEN)
Hilton Lady
Ifconnect Sacc (SWE)
No More Fuzz (GB)
Grey’s Anatomy

Veddeløperen 2009

7v
6he
9v
5v
8v
6he
6v
5he
5he
7v
6v
6he
7v
5v
4he

65
64
67
70
70
62
65
60
61
64
69
56
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fly Away (SWE)
Red Dragon (SWE)
Unreal Wonder (USA)
Faithful Lad (SWE)
Delily
Bit Noble
Le Suede (SWE)
Firefox (SWE)
Romund
Old Witch (GB)
Lagoa Do Pau (DEN)
Spoon

5v
6v
11v
4v
3he
11v
10v
5v
8v
8he
4he
3he

58
68
60
70
64
67
62
71
73
56
65
60

Charlotta Ericsson (58/56)
Erika Edvardsson (72)
Sofie Langvad (59/59)
Kjetil Kjær (72)
Madeleine Haugland (68)
Julie Stormfelt (69)
Anna Pilroth
Klara Olofsdotter (75)
Maren Dahl (75)
Hilda Knafve (59/55)
Lea Olsen (63)
Silja Støren (62)

S. Sivrup-Rosenqvist
Å. Edvardsson
G. Svensson
S. Tandberg
H. Rådstoga
P. Høiom
P. Hallqvist
C. Moberg
L. Tandberg
S. Hill
L. Bager
W. Forsth

> Resultater

17. 03.09.09. Hestefoto.no Amatørløp 1100dt

18. 10.09.09. Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeløp I 1600dt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
u
u
s

Definite Romance (IRE)
Wattan
Acafan (IRE)
Bonne Geni
Jim Beam (POL)
Rainbow Barrel (SWE)
Moonlight Star (SWE)
Hattan
Albinoni (DEN)
Sweet Soul Diva (GB)
Dark Pride
Carius

6he
4v
13v
4v
7h
5he
4he
4v
6v
5he
8he
5v

66
71
60
59
61
62
57
56
65
70
63

Charlotte Sjøgren (68)
Kjetil Kjær (73)
Anna Pilroth
Julie Stormfelt (63)
Nathalie Mortensen (65)
Charlotta Ericsson (64)
Cecilia Winkler (61)
Madeleine Haugland (55/51)
Emma Sandberg (69)
Mette Kjelsli
Silja Støren (65)
L.Tandberg

C. Sjøgren
P. Kjær
L. Jarven
C. Slettemark
H. Engblom
C. Ericsson
C. Winkler
W. Forsth
C. Moberg
C. Moberg
R. Sørhaug

19. 15.09.09. Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeløp II 1200gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anne’s Birthday (GB)
Ifannik Sacc (SWE)
Spoon
Totte (SWE)
Dark Pride
Chopard (SWE)
Cold Case
Top Fuel (SWE)
Evita (DEN)
Le Suede (SWE)
Lagoa Do Pau (DEN)
Hattan
Ibrahim

10he
4h
3he
4v
8he
7he
3he
3he
5he
10v
4he
4v
4v

70
60
65
62
70
64
65
61
60
67
67
62
60

Madeleine Haugland (74)
Cathrine Engebretsen
Victoria Allers (69)
Nathalie Mortensen (66)
Silja Støren (72)
Sofie Langvad
Kjetil Kjær (67)
Anna Pilroth
Kristin Arnkværn
Carina Rockhammar (71)
Thea Hofossæther (71)
Sissel Tangen (62)
Inger Elene Brekke (59)

D. Smith
T. Nilsson
W. Forsth
H. Engblom
R. Sørhaug
P. Nordbye
C. Slettemark
P. Høiom
L. Olai-Olssen
P. Hallqvist
L. Bager
W. Forsth
P. Nordbye

7he
4he
11v
10he
4he
5v
6v
3he
3he
9he
8he
5v
4v

64
62
64
75
70
68
63
65,5
64,5
61
70
68
60

Sofie Langvad
Cathrine Engebretsen
Tamara Butenko (68)
Madeleine Haugland (77)
Julie Stormfelt (74)
Nina Kambestad (72)
Kristin Arnkværn
Carina Rockhammar (69,5)
Kjetil Kjær (66,5)
Victoria Allers (65)
Silja Støren (72)
Charlotta Ericsson (70)
Anna Pilroth

P. Nordbye
I. Skrede
G. Svensson
D. Smith
D. Smith
H. Soma
O. Stenstrøm
W. Forsth
C. Slettemark
G. Tønnesen
R. Sørhaug
S. Sivrup-Rosenqvist
K. Swartling

20. 27.09.09. Vinsmak.no Amatørløp 900gr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Chopard (SWE)
Aylar
Unreal Wonder (USA)
Anne’s Birthday (GB)
Notforloveormoney (GB)
Party Booster (IRE)
Welsh Dragon (GB)
Spoon
Cold Case
Oro
Dark Pride
Fly Away (SWE)
John Lee

21. 01.10.09 Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeløp III 1750dt
1
2
3
4
5
6
7
8

Acafan (IRE)
Reaching Nirvana
Totte (SWE)
Red For Danger (DEN)
Home Made
Desert Fuse (SWE)
Desdemona (DEN)
Ibrahim

13v
5v
4v
4he
5he
9v
10he
4v

69
70
65
69
64
68
61
62

Anna Pilroth
Sissel Tangen (74)
Nathalie Mortensen (69)
Kjetil Kjær (71)
Madeleine Haugland (66)
Julie Stormfelt (72)
Thea Hofossæther (62/58)
Kristin Arnkværn

L. Jarven
Z. Benedek
H. Engblom
P. Nordbye
H. Soma
D. Smith
J. Sørensen
P. Nordbye

65
65
65
63
58
59
62
70

Lea Olsen (64)
Anna Pilroth
Madeleine Haugland (67)
Nathalie Mortensen (67)
Silja Støren (58,5/56,5)
Charlotta Ericsson (61)
Kristin Arnkværn
Carina Rockhammar (74)
T. Nilsson
M. Johnson

L. Bager
C. Slettemark
H. Soma
H. Engblom
C. Slettemark
C. Ericsson
P. Nordbye
P. Hallqvist

22. 09.10.09. Øvrevoll Hestesport Cup IV 1600dt
1
2
3
4
5
6
7
8
s
s

Lagoa Do Pau (DEN)
Bonne Geni
Party Booster (IRE)
Jim Beam (POL)
Cold Case
First Cut (SWE)
Red For Danger (DEN)
Marcelis (SWE)
Ifconnect Sacc (SWE)
Prince Jonathan (SWE)

4he
4v
5v
7h
3he
11v
4he
4v
7v
8v
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> Resultater

23. 23.10.09. Øvrevoll Hesteeierforenings Klokkeløp IV 1100dt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
s

Requested
Golden Pool)IRE)
Aaron’s Way (GB)
Gameboy (DEN)
Wannabeawarded (DEN)
Iron Lady (SWE)
Human Touch (GB)
Ziwy Skate
Grey’s Anatomy
Quanero (GER)
Firefox (SWE)
Hermion (DEN)

3h
3he
5he
4v
4he
3he
4he
3h
4he
4v
5v
4v

67
69,5
63
63
71
58,5
70
68,5
63
69
71

Anna Pilroth
Pål Henrik Mytting (73,5)
Silja Støren (65)
Josephine Kelly
Madeleine Haugland (73)
Nathalie Mortensen (62,5)
Janicke Due (74)
Carina Rockhammar (72,5)
Tamara Butenko (67)
Federico Navarro (73)
Charlotta Ericsson
H. Soma

K. Swartling
C. Slettemark
J. Sørensen
N. Petersen
H. Soma
H. Engblom
A. Lund
A. Hyldmo
N. Petersen
A. Nunez
C. Moberg

24. 30.10.09. Øvrevoll Hesteeierforeings Klokkeløp V 1750dt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bonne Geni
Kamrusepas Sacc (SWE)
Reaching Nirvana
Red For Danger (DEN)
Quinta Do Lago (IRE)
Ifannik Sacc (SWE)
Sweet Princess (DEN)
De Luca (DEN)
Between Friends (SWE)
Io (GER)
Jackie Ant (SWE)
Ibrahim

4v
7v
5v
4he
6he
4h
3he
4he
6v
4he
3he
4v

68
59
62
64
58
58
63,5
68
65
68
60
63

Kjetil Kjær (70)
Victoria Allers (63)
Sissel Tangen (66)
Cathrine Engebretsen
Madeleine Haugland (57/55)
Silja Støren (59/57)
Kristin Arnkværn
Lea Olsen L. Bager
Anna Pilroth
Silje Viktoria Grande (72)
Erika Edvardsson (59,5/55,5)
Kevin Parkin (55/53)

C. Slettemark
T. Nilsson
Z. Benedek
P. Nordbye
H. Soma
T. Nilsson
A. Hyldmo

62
59
66,5
61,5
56
72
70
68,5

Moa Nelsson Larsson (64)
Julie Stormfelt (63)
Silja Støren (68,5)
Carina Rockhammar (65,5)
Hilda Knafve (60)
Anna Pilroth
Kjetil Kjær (72)
Madeleine Haugland (70,5)

R. Kuningas
D. Smith
A. Nunez
A. Hyldmo
S. Hill
L. Tandberg
P. Kjær
C. Slettemark

7v
5he
5v
6he
4v
4h
4v
5v
4he
3he
7h
3v

61
66
63
58
72
60
64
73
63
59
65
64

Victoria Allers (65)
Anna Pilroth
Sissel Tangen (67)
Madeleine Haugland (58/56)
Kjetil Kjær (74)
Cathrine Engebretsen
Charlotta Ericsson (66)
Maren Dahl (75)
Kevin Parkin (65)
Silja Støren (61)
Nathalie Mortensen (69)
Kristin Arnkværn

T. Nilsson
C. Ericsson
Z. Benedek
H. Soma
C. Slettemark
T. Nilsson
C. Ericsson
L. Tandberg
P. Nordbye
C. Slettemark
H. Engblom
R. Haugen

4he
4v
3v
3he
4he
8he
5he
10v
8v
7h
4he
4v

65
64
56
60
59
59
59
64
68
60
60
59

Tamara Butenko (69)
Anna Pilroth
Federico Navarro (55/51)
Kristin Arnkværn (59)
Victoria Allers (63)
Madeleine Haugland (61)
Charlotta Ericsson (61)
Li Pantzare (68)
Kevin Parkin (70)
Nathalie Mortensen (64)
Cathrine Engebretsen
Silja Støren (61)

N. Petersen
J. Nielsen
K. Arnesen
A. Hyldmo
L. Bager
L. Natt och Dag
C. Ericsson
C. Hederud
P. Nordbye
H. Engblom
P. Nordbye
C. Ericsson

B. Blomqvist
C. Slettemark
Å. Edvardsson
P. Nordbye

25. 06.11.09. Øvrevoll Hestesport Cup V 2400dt
1
2
3
4
5
6
7
8

Irish Lad (SWE)
Desert Fuse (SWE)
Gucci Pino
Emperor (SWE)
Old Witch (GB)
Carius
Wattan
Hallingdal Blue (UAE)

8v
9v
3he
3v
8he
5v
4v
3he

26. 20.11.09. Øvrevoll Hestesport Cup 1750dt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kamrusepas Sacc (SWE)
Rainbow Barrel (SWE)
Reaching Nirvana
Quinta Do Lago (IRE)
Bonne Geni
Ifannic Sacc (SWE)
Rebel Heart (SWE)
Carius
Red For Danger (DEN)
Cold Case
Jim Beam (POL)
Ovation (SWE)

27. 27.11.09. NOARK Amatørløp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Grey’s Anatomy
Andy Capp (DEN)
Junior Ale
Sweet Princess (DEN)
Lagoa Do Pau (DEN)
Carnet Apache (SWE)
Rainbow Barrel (SWE)
My Pal Al (IRE)
Tom Fix
Jim Beam (POL)
Red For Danger (DEN)
Rebel Heart (SWE)

Plastic Wonder &
Woody Woodpecker
NoARKs medlemmer kan trene på
Plastic Wonder og Woody Woodpecker.
Ta kontakt med Sabine Langvad på 93 00 39 20
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Takk til våre samarbeidspartnere i 2009
– Hesteguiden.no

– Dove

– Hestefoto.no

– Mediatec Broadcast

– Norbuss

– Vinsmak.no

– Stallkroen

– Petite Frisørene

– Zilco

– Gaselle

Silje Victoria Grande på vei til start i sitt første amatørløp med Io trent av
Cathrine Witsø Slettemark. Fredagen før startet Silje i halloweengaloppen, det
hører med til de absolutte sjeldenheter at man rir ponniløp og amatørløp på en
og samme uke. NoARK er stolte av at «vår» ponnirytter nå har «graduated»!

Velkommen til nytt galoppår i 2010

