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Tilbakeblikk på 2004



«My love for horses seems unremarkable 
to me. It is part of my blood, my soul 

and my history. This love originated in this land»

«Winning is a habit that is hard to give up»

Begge sitater er av His Highness General Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum av Dubai
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Det er veldig gledelig at jeg også i
år kan begynne med å si at «aldri
har NoARK hatt flere medlem-

mer enn nå», og kanskje det mest gle-
delige av alt er at så mange er meget
aktive og stiller opp på både kurs og
temakvelder. 

NoARK har vært spesielt godt
representert i utlandet i år, ikke bare i
Fegentri-sammenheng rundt om i ver-
den, men også i EM i Ungarn, jockey-
turnering i Chile og ved flere anled-
ninger er vi blitt invitert til å delta i
internasjonale amatørløp i både Malay-
sia og Italia. Flere av ponnirytterne har
også vært til start i utlandet. Noen tok
med ponniene og dro til Skandinavisk
ponnimesterskap i Danmark med stort
hell, og de har også startet i Sverige. Til
sammen er det blitt mye reising som
det rapporteres om rundt om i årets
utgave av Veddeløperen.

Fegentri har vi fortsatt å delta
aktivt i. Elisabet Johansson har repre-
sentert damene og jeg har representert
herrene. For mitt vedkommende har det
ikke blitt så mange løp da jeg fikk en
kneskade tidlig i juni, men Elisabet har
reist mye og endte på en sammenlagt
5. plass. Fra i år er Norge v/NoARK som
representant for de små galopp-nasjo-
nene blitt med i Fegentris «Working
Committee» som er den delen av styret
i Fegentri der de reelle avgjørelsene blir
tatt. Dette er en veldig stor fordel for
oss, slik at også vi som kommer fra litt
mindre forhold kan komme med innspill
og være med å ta avgjørelser.

Rekruttering til sporten er avgjø-
rende og NoARK har i år satset enda
mer på ponnitreninger – og vi kan se
helt tydelige forbedringer både på hes-
ter og ryttere. Flere av rytterne har vist
stort talent, så her ser vi både fremti-
dige amatørryttere og forhåpentligvis
fremtidige jockeyer.

Et av årets nyvinninger er at vi har
profesjonell gjennomgang av amatørlø-
pene etter hvert løp, dette håper vi å
jobbe videre med til neste år. Vi er så
heldige at kjempeerfarne og dyktige
jockeyer som Trond og Tollef hjelper oss
med dette. Mange av rytterne er flinke

til å stille opp, imidlertid er det fortsatt
noen som ikke benytter denne unike
muligheten til å få konstruktiv kritikk
og videreutvikle sine ferdigheter, og det
forunder meg litt…

NoARK har også i år vært med på
arrangementer utenfor galoppbanen.
Sammen med Norsk Jockeyklub og
Rikstoto har vi hatt stand både på Hest
2004 på Bjerke og i Oslo Spektrum
under Oslo Horseshow. Det var på Hest
2004 vi fikk vist mest av sporten vår,
der hadde vi stor stand slik at vi også
fikk plass til Plastic Wonder. Plastic har
også vært ute og reist «på egen hånd»
og deltatt på noen arrangementer. På
Bjerke var det i tillegg både løp og pon-
niløp. Og vi er veldig stolte av at gal-
oppløpet ble vunnet av en amatør, nem-
lig Siri Vister. 

Vi er spesielt fornøyd med at vi fikk
i gang Skandinavisk mesterskap i år, det
er mange år siden dette har vært
avholdt. Noe amputert ble det da det
kun var Norge som klarte å avholde løp,
men vi hadde ryttere både fra Sverige
og Danmark. Vi har fått veldig positive
tilbakemeldinger og vi vet at Danmark
er i full gang med å skaffe sponsorer
slik at de kan klare å avholde løp til
neste år. Vi har også fått forståelse av
at svenskene jobber med å få det til.
Målet er å få til ett løp på hver bane i
Skandinavia, eventuelt ett løp i hvert
land. I forhold til å utvikle ridekunnska-
per er det helt klart en fordel for ama-
tørrytterne å kunne få ri på flere for-
skjellige baner.

Fra og med i år kan NoARK tilby
våre medlemmer klubbjakker. Dette har
vi jobbet med lenge, men kom til slutt
frem til et produkt vi er fornøyd med og
som vi håper blir populært blant med-
lemmene. Websiden er også under sta-
dig utvikling og vi er veldig fornøyd
med hvor mye den brukes. 

Alt i alt har det vært et travelt og
spennende år. Til neste år kommer vi til
å fortsette å jobbe for å få til enda flere
amatørløp og arrangere ting som er av
nytte og interesse for våre medlemmer.
Jeg håper at enda flere av dere vil
bidra med idéer til hva som kan gjøres
for å bedre amatørenes liv på Øvrevoll
og at mange av dere stiller opp både
som deltagere og «arbeidskraft» på de
arrangementene NoARK er med på. 

Jeg takker for god innsats i året som er
gått og ønsker alle en riktig God Jul og
et Godt Nytt Galoppår i 2005!

Med vennlig hilsen 
Nils-Øyvind

Formannen har ordet
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NoARK:
Aktive i
utlandet

Fra og med i fjor gir NoARK ut
Veddeløpern som en årsrapport
som skal gi en oversikt over det

som har skjedd gjennom amatørse-
songen. Og det skjer mye… Ikke minst
er det spennende å se at årets utgave
inneholder mye stoff om amatører som
har vært og svingt seg i utlandet. Jeg
synes det er veldig fint at så mange av
dere har delt stoff med oss, for det er
alltid hyggelig å høre hvordan ting gjø-
res i andre deler av verden! 

Og det skjer en masse spennende
her hjemme også.

Gjennom året samler vi innspill og
artikler som legges ut både på nett-
siden og trykkes i Veddeløpern og vi er
alltid på jakt etter nye og spennende
vinklinger og historier som er galopp-
relaterte. Både denne årsrapporten og
nettsiden er viktige verktøy for å spre
informasjon om sporten vår. Så jeg opp-
fordrer med dette alle medlemmer, og
andre, til å fortsette å sende inn stoff
og bilder til oss. 

Jeg håper dere vil kose dere med
årets Veddeløper og at den kan gi et
lite avbrekk fra julestria!

Med vennlig hilsen 
Camilla

Har du noe å bidra med til nett-
siden??? Vi tar imot alt av histo-
rier og nyheter som er galopp-,

amatør- og hesterelatert. 
Send en mail til

redaksjon@noark.info så kom-
mer ditt bidrag med på NoARKs

nettside
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Hobby, sport og alvor

Norsk galoppsport lever i beste
velgående. Riktignok blir det
stadig snakket om ulike

former for dommedagsprofe-
tier, men sporten holder det
gående like fullt. Våre umid-
delbare omgivelser bærer
tydelig preg av bruk og
mange av fasilitetene hadde
tålt noe mer dramatisk utbe-
dring enn bare rent vedlikehold,
men samtidig er det ingen tvil om at
galoppsporten disponerer Norges
vakreste idrettsarena. Og det skal vi
være stolte av.

Det som kjennetegner hestesport
generelt og ridesport spesielt er
utøvernes kjærligheten til hesten. I
andre idretter kan ikke de aktive si at
de elsker sine golfkøller eller skøyter
og forvente å bli tatt på alvor. Det kan
alle som driver med ridesport. Ikke bare
blir ryttere tatt på alvor, men sporten
fremkaller en form for beundring, et
snev av misunnelse og respekt. 

All idrett er avhengig av rekrutte-
ring. Uten tilvekst stagnerer en hver
aktivitet. Så også i vår sport. Vi er vel-
dig stolte av at galoppsporten er en
glimrende representant for likestilling, –
spesielt på jockeysiden. Det er dog med
bekymring at vi registrerer at, dersom
den nåværende tendens vedvarer, vil vi
om noen meget få år ha en gjennom-
snittsalder på våre mannlige jockeys på
over 40 år. Selv om erfaring teller mye
og store navn har vunnet løp når det er
både 50 og 60, er ikke dette noe umid-
delbart sunnhetstegn. Galoppsporten er
derfor spesielt avhengig av at de som
allerede er velsignet med en tilhørighet
til sporten rekrutterer nye aktive.

Fra Norsk Jockeyklub sin side forsø-
ker vi å legge til rette for at også ama-
tørene skal få et rikt og variert tilbud
på løpssiden. Dette innebærer at vi skri-
ver ut godt over 20 løp i sesongen som

er forbeholdt amatører. Dette kan vi
trygt gjøre vel vitende om at det blir

hester nok og at kvaliteten på løpet
holder et godt nivå også for det
spillende publikum. De ferdighe-
ter og det kunnskapsnivå med-
lemmene i NoARK besitter og
legger for en dag betyr at tre-

nere og hesteeiere i stadig
økende grad er villig til å gi den tillit

det innebærer å få ri deres hester i løp.
For eier og trener er det løpene og
resultatene som kan gi noen inntekter
til å dekke hesteholdet, noe som skulle
tilsi at den tillit en rytter gis skal også

tjenes, noe NoARK opplagt har lykkes i.
Det følger et stort ansvar med å

ha oppnådd et godt rykte og nyte av
stor tillit. Et slikt ansvar kan ofte
være tungt å bære og krever mye av
en organisasjon, men i NoARKs tilfelle
er det ingenting som tyder på at
ansvaret gjør annet enn å spore til
mer innsats. Galoppsporten er liten og

vi behøver all den hjelp vi kan få til å
spre informasjon om vår virksomhet.
Vi har hatt gleden av å «utnytte»
mange av medlemmene til å hjelpe
oss i ulike gjøremål. Den måten disse
tjenester og gjøremål er utført på gir
oss grunn til å være stolte og gjør at
vi føler oss trygge på at vi også i
fremtiden kan få drahjelp fra NoARK
og medlemmene.

Dere fungerer som utmerkede
ambassadører og det regner vi med at
dere vil fortsette å gjøre til felles glede
og felles vekst.
Tusen takk for alt dere bidrar med og vi

gleder oss til en ny sesong med kjente
og nye fjes.

God Jul og Godt Nytt År.

Med vennlig hilsen Norsk Jockeyklub
Peter M. Buraas 
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Amatørenes sesong 2004
AV ANNE PETTERØE

MESTSEIRENDE AMATØR 2004
Plass Navn Løp 1 2 3 4 5 % Prissum
1 Hege Larsen 13 5 0 0 1 0 38,5 83600
2 Elisabet Johansson 24 4 2 2 2 2 16,7 88800
3 Gina Mathisen 21 4 0 1 1 1 19 89700
4 Nina Tandberg 3 3 0 0 0 0 100 47000
5 Jan-Erik Neuroth 13 2 1 2 2 2 15,4 53600
6 Kristin Arnkværn 14 1 2 2 3 1 7,1 49800
7 Kamilla Søreng Høiby 5 1 1 1 0 0 20 26600
8 Henrik Engblom 3 1 0 1 0 0 33,3 18600
9 Veronika Aske 3 1 0 0 0 1 33,3 17600
10 Tiril Solum 8 1 0 0 0 0 12,5 15000
11 Eva Høeg 1 1 0 0 0 0 100 16000
11 Lea Olsen 1 1 0 0 0 0 100 15000
13 Sofie Langvad 14 0 5 3 0 1 0 51100
14 Anja E. Lühnenschloss 8 0 3 1 1 2 0 39200
15 Siri Vister 3 0 1 1 0 1 0 13900

Inesten alle årets serier har det vært
en kamp til mållinjen for å avklare
hvem som skulle gå seirende ut og

kun Sofie Langvad har vunnet to
«hovedpremier».

Vi har i år stiftet bekjentskap med
flere nye unge fjes det skal bli spen-
nende å følge fremover. Veronika Aske
er en av disse og hun fikk en knallstart
på sin karriere. I det første amatørløp
hun red ble resultatet en grei seier. 

Ellers har flere gamle kjenninger
vist seg frem igjen i år og det er vel to
som har hatt mest suksess. Eva Høeg
har ikke ridd løp siden 1995 og bor for
øyeblikket i Trondheim. I sitt come back
viste hun at gamle kunster slett ikke
var glemt og knallet til med klar seier
på sin egen hest Robin. Den andre er
Nina Tandberg som i år har hatt tre ritt
og tre seiere, alle på forskjellige hester.
Den første seieren kom i årets første
løp og etter dette har hun vunnet to
klokkeløp, noe som sikret henne delt
førsteplass i klokkeserien. 

Det er morsomt å se at det ikke
bare er de gamle som er best, men at
det er en rekruttering til sporten og at
vi har dyktige og lovende amatørryt-
tere vi kan følge videre i utviklingen. 

På NoARKs nettside har det vært
mulighet til å følge med på utviklingen i
de forskjellige seriene, med unntak av
championatet som det er Norsk Joc-
keyklub som holder styr på. 

Amatørchampionatet
Her teller alle løpene en amatør rir på
Øvrevoll, det være seg proffløp eller
amatørløp og en av de hardeste stri-

Sofie Langvad og Part Two på vei til start.

Jan-Erik Neuroth og Keep Swinging etter årets første seier.

dene som ble utkjempet mellom amatø-
rene er her. Før siste løpsdag hadde Eli-
sabet Johansson, Gina Mathisen og
Hege Larsen alle fire seire, men Elisa-
bet ledet med flere andreplasser. I mot-
setning til de to andre har alle Heges
seire kommet i amatørløp mens Gina og
Elisabet har tre proffløp seire hver,
samt at Elisabet vant damenes Fegen-
triløp. Elisabet står dermed uten seire i
amatørserien i år.

Etter en meget spennende slutt-
spurt mot Kamilla Søreng Høiby ble
Hege eneste amatør med seier på årets
siste løpsdag. Hun stakk dermed av
med amatørchampionatet for 2004.

Amatørserien
Amatørserien dekker alle amatørløpene
med unntak av Fegentri-løpene, Ladies

Cup og Skandinavisk Amatørmester-
skap da disse ikke er åpne for alle ama-
tører. Innsatsen i proffløp teller heller
ikke i amatørserien. Premien er et rei-
sestipend på kr. 10.000. Betingelsen for
å få pengene er at de skal brukes til
noe galopprelatert. Det er videre kun
medlemmer av NoARK som kan vinne
stipendet. 

Det var spenning helt til siste løps-
dag om hvem som skulle trekke det
lengste strået. Gjennom store deler av
sesongen har det hovedsakelig stått om
tre personer, Sofie Langvad, Jan-Erik
Neuroth og Hege Larsen, og etter nest
sist løp var det Sofie og Jan-Erik som
hadde muligheten til å vinne sammen-
lagt. Sofie var i ledelsen med 10 poeng,
men med 18 poeng til vinneren kunne
mye fort skje.
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Siste løp red nok ikke Sofie bare for
å vinne amatørserien og dermed
NoARKs reisestipend på kr. 10.000, hun
jaget sikkert også årets første seier.
Seieren kom heller ikke i nå, men med
totalt 5 andreplasser og 3 tredjeplasser
vant Sofie allikevel amatørserien og rei-
sestipendet foran Jan-Erik.

Øvrevoll Hesteutstyrs Cup
Serien gikk i år over seks løp fordelt på
hele sesongen. Vinneren får en sal av
Øvrevoll Hesteutstyr. 

Det først løpet vant Jan-Erik
Neuroth og etter dette har vi sett fire
nye vinnere og kun en dobbeltvinner i
Hege Larsen. 

Jan-Erik Neuroth hadde med gode
plasseringer tidligere i sesongen skaffet
seg en ledelse på 18 poeng etter nest
siste løp i cupen. For å vinne måtte han
derfor «bare» komme seg til mål. Så
selv om resultatet i det siste løpet
neppe er noe han kommer til å snakke
mye om, kom han da i mål og ble der-
med sammenlagtvinner.

På andre plass, slått med to lusene
poeng, kom årets siste amatørvinner
Hege Larsen. 

Øvrevoll Hesteeierforenings
klokkeserie 2004 
Klokkeserien er en fast serie som
avholdes hver høst. Alle amatørryttere
kan delta i serien som går over fem løp.
Øvrevoll Hesteeierforening gir som nav-
net tilsier en klokke til vinner av serien.

Poengfordelingen i serien er litt anner-
ledes enn i den vanlige amatørserien.
Dvs: 6 poeng for seier, 4 for annen-
plass, 3 for tredje, 2 for fjerde, 1 for
femteplass.

Her var det flere som sto igjen med
muligheten siste løpsdag og for, vi tror,
første gang ble det delt seier. 

Etter en knallspurt sikret Nina Tand-
berg seier nr to i klokkeserien og hun
var med dette en serievinner. Men også
andreplassgrossisten Sofie Langvad
blandet seg inn i sluttspurten og med
nok en andreplass endte hun også på 12
poeng. Dermed blir det ny klokke på
begge jentene. 

NoARKs Vandrepokal 2004
NoARKs vandrepokal ble vunnet av
Gina Mathisen på sin egen hest Stepo-
nyou etter et meget fornuftig ritt. Gina
både eier og trener Steponyou selv, så
det ble en dobbelt amatørseier.

De neste fire plassene ble fordelt
mellom rytterne som da lå på de fire
første plassene på årets amatørstatis-
tikk: Sofie Langvad ble nr.2, Inger Elene
Brekke nr.3, Hege Larsen nr.4 og Jan-
Erik Neuroth nr.5.

Ladies Cup
Ladies Cup ble en tøff seanse uten de
store marginene mellom de tre første i
mål. Seieren gikk til Hege Larsen på
Eurogirl. Annie De Mora på Legal Word
og Siri Vister på Alkifaf kom i mål på lik
tid, men Annie ble dømt først. 

Fegentri
Fegentriløpene ble som vanlig avholdt
på Oslo Cup dagen i juni. I dameløpet
ble det en populær hjemmeseier til Eli-
sabet Johansson på Tia Maria. I tillegg
endte Kristin Arnkværn på fjerde plass
med Playing Bit og Gunnhild Naustdal
på sjette med Mon Martin.

Nina Tandberg og Grey Star sikrer seg gullklokken.

AMATØRSERIEN 2004
Plass Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum
1 Sofie Langvad 5 3 1 4 120
2 Jan-Erik Neuroth 2 1 2 1 2 3 100
3 Hege Larsen 4 1 6 92
4 Nina Tandberg 3 54
5 Elisabet Johansson 1 1 1 1 5 50
5 Inger Elene Brekke 2 1 3 50
7 Kamilla Søreng Høiby 1 1 1 44
8 Tiril Solum 1 7 32
9 Kristin Arnkværn 1 1 4 30
9 Rikke Slåbakk Berg 1 2 1 30
11 Gunnhild Naustdal 1 1 7 28
11 Gina Mathisen 1 5 28
13 Julie H Stormfelt 1 1 3 26
13 Catrine Coles 1 1 26
15 Nils-Øyvind Dieseth 2 4 20
15 Siri Vister 1 1 20
17 Anja E. Lühnenschloss 1 1 1 16
18 Benedikte Kvål 1 1 14
18 Marthe Vildåsen 1 14
20 Cia Nordstrøm 1 2 12
20 Anne Dalevold 1 12
20 Gro Helene Bakke 1 1 10
20 Maren Dahl 1 1 10
24 Linn Cecilie Aase 4 8
25 Annie de Mora 3 6
25 Mina Iversen 3 6
27 Camilla Johannessen 2 4
27 Thea K Hofossæter 2 4
27 Tonje Martinsen 2 4
30 Karin Wright 1 2
30 Madeleine D Haugland 1 2
30 Maria Sand 1 2
Poengfordeling 18-14-12-8-6-2
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ØVREVOLL HESTEEIERFORENINGS KLOKKESERIE 2004
Plass Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum
1 Sofie Langvad 2 1 1 1 12
1 Nina Tandberg 2 12
3 Kamilla Søreng Høiby 1 1 9
4 Elisabet Johansson 1 1 7
5 Hege Larsen 1 3 6
5 Veronika Aske 1 1 6
5 Jan-Erik Neuroth 1 1 1 6
8 Marthe Vildåsen 1 4
8 Rikke Slåbakk Berg 2 4
8 Siri Vister 1 4
11 Benedikte Kvåle 1 1 3
11 Inger Elene Brekke 1 1 3
13 Maren Dahl 1 2
14 Gunnhild Naustdal 1 2 1
14 Anja E. Lühnenschloss 1 1
Poengfordeling 6-4-3-2-1-0

ØVREVOLL HESTEUTSTYR CUP 2004
Plass Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum
1 Jan-Erik Neuroth 1 1 1 3 46
2 Hege Larsen 2 4 44
3 Sofie Langvad 1 2 2 42
4 Kamilla Søreng Høiby 1 1 32
5 Tiril Solum 1 3 24
6 Julie H. Stormfelt 1 1 1 22
7 Siri Vister 1 1 20
8 Elisabet Johansson 1 1 2 18
8 Eva Høeg 1 18
10 Anja E. Lühnenschloss 1 1 1 16
11 Annika Sjøkvist 1 14
11 Ida Kihle 1 14
13 Anne Dalevold 1 12
13 Catrine Coles 1 12
13 Rikke Slåbakk Berg 1 12
16 Nils-Øyvind Dieseth 1 2 10
17 Gro Helene Bakke 1 8
17 Sabrina Ekstrand 1 8
17 Veronika Aske 1 1 8
20 Gunnhild Naustdal 3 6
20 Inger Elene Brekke 1 6
Poengfordeling 18-14-12-8-6-2

Seieren i herreløpet gikk til sven-
ske Henrik Engblom på Dennis Lan-
ding. Her var det bare Jan-Erik
Neuroth til å forsvare de norske far-
gene da Nils-Øyvind Dieseth hadde
stått av sitt ritt pga en strykning.
Jan-Erik kom på en fin fjerdeplass
med Oro.

Skandinavisk Amatørmesterskap
For første gang på mange år ble det
igjen avholdt et Skandinavisk Amatør-
mesterskap på Øvrevoll. I år ble det
kun arrangert et løp, mens vi fra
neste år håper på flere løp slik at
dette kan bli en serie. 

Lea Olsen på Another Ashument
vant løpet sikkert og kan dermed
smykke seg med tittelen Skandinavisk
Amatørmester 2004. Andreplassen
gikk også til en dansk jente, Nanna
Skovsgaard på Blue Babe, mens Hen-
rik Engblom på Ahonita sikret de
svenske fargene siste plass på pallen.
Beste norske kom på fjerdeplass og
ble Gina Mathisen på Lord Magic.

Løpsdeltagelse
Det har i år vært avholdt 18 amatør-
løp da vi i løpet av høsten dessverre
mistet et amatørløp pga regn og
avlyst løpsdag. Totalt har 209 hester
blitt starterklært i amatørløpene, noe
som vil si et snitt pr løp på 11,6 hester,
som er opp med i underkant av én fra
i fjor. Slett ikke dårlig når en tenker
på at et fullt felt på dirten er 12 hes-
ter! Så selv om vi endte opp med to
løp mindre enn i fjor har det kun vært
9 færre starterklærte hester i år. Det
er med andre ord ikke mye å si på vil-
ligheten til trenerne til å starte hester
i amatørløp og det håper vi fortsetter
også fremover.

Gina Mathisen og Steponyou vinner NoARKs
vandrepokal.

Hege Larsen og Eurogirl vinner Mateus Ladies Cup.
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Dato Løp Hest Leier Trener
6. mai Byrgin Revisjon Amatørløp Epitaph Jannicke Eilertsen Jenny B. Hansen
17. mai Norbuss Amatørløp Oro Rigmor Bjervig Gerd Tønnessen
20. mai Eliteløp Mortens Prospect Lillian Berg Jacob Fretheim
27. mai Øvrevoll Sprint Cup Rosso Avanti Cecilie Sundby Eva Sundby
3. jun Grunndivisjonsløp Cair Paravel Jannicke Eilertsen Jenny B. Hansen
10. jun Eyvind Lyches Minneløp La Belle Celine Normann BT Olsen
13. jun Fegentri Ladies Miles Hege Larsen Merete McLaughlin
13. jun Fegentri Gentlemen Dennis Landing Nina Kambestad Lisette Olai-Olssen
17. jun Norsk 1000 Guinness Simsala Janicke Due Arnfinn Lund
24. jun Maidenløp Quick Shania Cecilie Sundby Jens Erik Lindstøl
1. jul NFFF’s løp for norskoppdrettede Cajun Flyer Helen Carlsson Pia Høiom
8. jul Norbuss Amatørløp Abelour Sabine Langvad Tollef Langvad
15. jul Baume & Mercier Cup Hidden Dragon Mari Nylund Cathrine Erichsen
22. jul Skand. Amatørmesterskap Scenic Star Pernille Aas Cathrine Erichsen
5. aug NoARK’s Vandrepokal Carmela Soprano Aina Stenberg Annike Bye Nunez
12. aug The Heatherworld Cup Sands Point Thea Hofossæter Arnfinn Lund
2. sep Norsk Rikstoto Grand Prix No Exit Sofie Langvad Wido Neuroth
9. sep Øvrevoll Hesteutstyr Cup Iben George Velos Jenny B. Hansen
19. sep Breeder’s Prize 2004 Queen of Hearts Tollef Langvad Tommy Gustafsson
23. sep Gullklokkeløp Part Two Sabine Langvad Tollef Langvad
30. sep Norsk Oaks Sarina Thea Hofossæter Arnfinn Lund

Best presenterte ekvipasje 2004
AV JANICKE DUE

Åleie en hest til start er å presen-
tere og å representere. Det er
ikke bare hesten – men helheten,

altså den samlede ekvipasjen som
kåres. Helheten skal fremstå som ryd-
dig, elegant og profesjonell.

Gjennom sesongen 2004 så vi
mange som virkelig hadde gjort seg flid
med både seg selv og hestene, noen
overdriver dog noe og da blir elegansen
dessverre borte. Det er ikke alltid like
lett å kåre og det vil alltid være noen
som er uenige i avgjørelsen. Smaken er
jo som baken…

For å bli kåret til best presenterte
må hesten være/ha: blank og godt pus-
set, 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)

samt rent og helt utstyr. Den som leier
hesten skal være ordentlig antrukket,
evt. bruke eier eller treners stallfarger,
ha korrekt utstyr/antrekk som egner
seg for oppgaven samt å leie og hånd-
tere hesten skikkelig.

I år ble det vinnere fra en rekke for-
skjellige staller, og det synes vi er spe-
sielt hyggelig. Det ble dessuten trukket
ut en ekstra vinner blant alle NoARK-
medlemmer som hadde vunnet i 2004.

Vinneren ble Hege Larsen som leide
Merethe McLaughlins Miles i Fegentri
Ladies på Oslo Cup-dagen 13. juni. Hun
får et gavekort på 500,- fra Øvrevoll
Hesteutstyr AS.

Vil DU være med på å kåre Best pre-
senterte ekvipasje til neste sesong???
Ta kontakt med NoARK og bli med på
laget! 

Hege Larsen leide Miles i årets Fegentri-løp for damer. Dette er helt typisk ikke en kandidat til best presenterte ekvipasje…!
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Ridekurs og temakvelder
AV GUNNHILD NAUSTDAL

Som tidligere år har vi også i år
avholdt flere ridekurs og tema-
kvelder. Et av målene til NoARK

er å være med å forbedre rytterne både
med tanke på løpsridning og det å ri i
trening. Desto bedre rytter vi har desto
bedre spilleprodukt kan vi tilby spillerne
og det igjen gjør at det blir lettere å
forhandle frem flest mulig amatørløp til
neste sesong. Målet vårt er å ha et
amatørløp hver løpsdag.

Fremmøte på kursene i år har vært
jevnt over bra. Vi startet på vårparten
med 3 kurs over 3 helger der planen
var å ha 3 forskjellige instruktører. Men
da Yvonne Durant ble forhindret på
grunn av løpsridning ble det 2 kurs med
Tollef Langvad og et kurs med Trond
Jørgensen. 

Trond har holdt kurs for NoARK i
flere år og disse kursene er veldig
populære. Trond bruker å ha med egen
hest og får dermed vært med ut i
banen og korrigert på rytterne under-
veis og sørger for at ingen får lurt seg
unna med å «henge på knærne” etter
hvert som man blir sliten. Trond er også
ivrig etter å få oss amatørene til å stille
opp stigbøylene våre litt mer i løp og da
må vi jo få gjort det i trening først.

Siden Tollef skulle ha 2 kurs foku-
serte han litt mer på treningsridning på
det første kurset og prøvde å vinkle litt
mer inn på løpsridning på det andre
kurset. På kursene hans varmer vi opp
sammen på midten og han fokuserer
mye på at vi skal ha kontroll over hes-
ten og kommer med råd til hver enkelt
om hvordan vi oppnår det. Etterpå går
vi ut i banen og cantrer eller jobber, alt
etter hvor mye hver enkelt skal gjøre.

På høsten hadde vi 2 tilsvarende
kurs, et med Tollef og et med Trond. Det
dukker stadig opp nye ansikter på kur-
sene samt at mange som har ridd i
mange år også stiller opp. Noen er også
med på flere av kursene. Det er positivt

å se at så mange er innstilt på å lære
og forbedre seg!

I år har vi også prøvd å filme på
kursene sånn at folk får sett på video
etterpå hvordan de rir og får litt korri-
gering fra kurslederen. Det har også
blitt tid til en omgang på Plastic Won-
der etterpå for å finjustere på sitsen.

Den første temakvelden vi hadde i
vår hadde vi fått med oss Runar Høiom,
som er gift med trener Pia Høiom, til å

snakke om trening og kosthold. Runar
er gymlærer og maratonløper og var
veldig engasjert med tanke på forskjel-
lige måter vi kunne trene på. Han la
vekt på at treningen skulle være lystbe-
tont og variert og hadde satt opp et
treningsopplegg for oss. Ved en senere

anledning tok han med seg en gjeng
opp i Kolsåsveggen for å klatre. Det var
utrolig gøy og absolutt god trening der
det kjentes ut som vi fikk brukt de
fleste muskelgrupper samt testet høy-
deskrekken.

Senere på våren hadde vi fått med
oss Terje Dahl. Han har vært jockey og
trener på Øvrevoll i mange år og de
fleste kjenner til han. Terje fortalte om
sitt liv innen galoppsporten og sine
visjoner for galoppsporten.

I høst var vi så heldige å få med
oss veterinær Geir Haugerud. Her var
det veldig godt frammøte og temaet
var skadeforebygging. Han snakket
varmt om jevnlige helsekontroller for
å oppdage skader på et tidlig tids-
punkt. For å få fram en sunn og tren-
bar hest la han vekt på at det var vik-
tig at man allerede når en planlegger
et føll velger riktig hingst og hoppe.
Han poengterte også hvor viktig det
var å følge opp med riktig foring,
markkurer, beskjæring av høver og
riktig trening. Det ligger et stort
ansvar hos oppdretteren for å få frem
holdbare hester, og mye utegang i fel-
leskap med andre føll og åringer er av
stor betydning. Dette ble en lærerik
kveld og med all den kunnskapen Geir
sitter inne med kunne han nok holdt
på i flere timer til. 

Alt i alt har det vært meget godt opp-
møte på alt som er blitt arrangert i år – og
det synes vi er meget positivt. NoARK
kommer til å fortsette å satse på kurs og
temakvelder og tar gjerne imot gode for-
slag til temaer for begge deler. 

NoARK takker Trond Jørgensen og Tollef Langvad for godt
samarbeid i forbindelse med kurs avholdt i løpet av året!

Trening kan foregå på mange måter – her på toppen av Kolsås.

Benedicte Kvåle og Countrybury i full konsentrasjon på midtbanen.



Skandinavisk Amatørmesterskap 
– NoARK gjenopptar en gammel tradisjon

AV THEA HOFOSSÆTER
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At norske, svenske og danske hes-
ter og jockeyer reiser rundt til
skandinaviske baner og vinner

premier «hos hverandre” er intet nytt.
Etter hvert har også amatørrytterne
blitt mer reisevante, og NoARK har der-
for en stund lekt med tanken på å lage
et skandinavisk amatørmesterskap. 

I år ble det altså en realitet. Det er
alltid litt tøft å dra i gang noe nytt, så i
år måtte vi nøye oss med et løp på
Øvrevoll. Planen og ønsket er dog at vi
skal kunne få i gang et Skandinavisk
Mesterskap, som etter hvert vil kunne
holdes på flere baner i Skandinavia.
Meningen er å lage en serie der en
Skandinavisk Mester kåres
på poeng (litt som Ole Lar-
sen Young Rider Cup).

NoARK inviterte ryttere
fra Sverige og Danmark, og
landene bestemte selv
hvem de skulle sende. Vi
ønsker at flest mulig av
NoARKs medlemmer skal
få ri de litt «store» løpene
så på norsk side ble ryt-
terne valgt ut fra fjorårets
statistikk minus Fegentri-
rytterene. 

Dessverre ble det litt
frafall fra en svensk og en
dansk rytter i siste liten,
men det ble allikevel en
blanding av svenske, dan-
ske og norske ryttere i
løpet. Lea Olsen (Jydsk
Væddeløbsbane, Århus),
Nanna Skovsgaard og Rikke
Munk Sørensen (begge
Fyens Væddeløbsbane,
Ålborg) representerte Dan-
mark. For de to sistnevnte
var det første gang de red

utenlands, mens Lea har vunnet på
Øvrevoll før. Fra Sverige kom Annika
Källse og Henrik Engblom som jo begge
er godt kjent på Øvrevoll – Henke’s
siste ritt på Øvrevoll var for øvrig

Fegentri-løpet på Oslo Cup dagen da
han og Dennis Landing utklasset kon-
kurrentene. Fra Norge stilte Jan-Erik
Neuroth, Gina Mathisen, og Kamilla
Søreng Høiby. Gunnhild Naustdal og
Hege Larsen kom inn som reserve for
de som falt fra. 

Another Ashumet med Lea Olsen på
ryggen, lå som vanlig i baktroppen. Lea
fulgte taktikken fra Another Ashumets
to vinnerløp på Øvrevoll tidligere i år, og
dermed vant de sikkert. Blue Babe og
Nanna Skovsgaard var fremme i teten.
Virket litt sliten, men kom fint tilbake til
en annenplass. Ahonita med Henrik
Engblom på ryggen lå som femte hest

og overtok i siste sving. Så ut til å
vinne, men det buttet 300 meter før
mål. Holdt likevel til en tredjeplass. Bra
avslutning av Lord Magic (Gina Mathi-
sen) og Runaway Train (Rikke Munk
Sørensen). Raider Keys (Jan-Erik
Neuroth) lå lenge fremme, men ga seg
en del på slutten. 

Dermed gikk første- og andreplas-
sen til danske ryttere, tredjeplassen ble
kapret av en svenske og Norge måtte
nøye seg med en fin fjerdeplass. Lea
fikk dermed med seg vandrepokalen
hjem til Danmark. Etter løpet var hadde
vi en hyggelig middag og de fleste ble
over til dagen etter. 

Vi håper på et videre samarbeid
med Danmark og Sverige, slik at vi kan
gjenopplive denne gamle tradisjonen.
Håpet er at vi til neste år kan ha løp i
alle tre landene slik at det blir en serie
med ryttere fra hele Skandinavia. 

Lea Olsen og Another Ashumet fosser hjem.



Skandinavisk mesterskap 
i ponnigalopp

AV ESTHER PHIL IPPA NICOLAISSEN
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Hei alle ponnigaloppører! Jeg har
vært med på Skandinavisk mes-
terskap i ponnigalopp 2004.

Arrangementet ble avholdt på den
fine gressbanen på Aalborg Væddeløbs-
bane i Danmark. Vi var 2 norske jenter

som dro for å være med på dette. Det
var Silje Victoria Grande med Chili Pep-
per og meg: Esther Philippa Nicolaissen
med Miramis. Vi hadde planlagt å reise
med båt over, men p.g.a. dårlig vær ville
de ikke ta med hester den dagen. Det
førte til at vi måtte bile over 100 mil = 1
døgn kjøring! Men pytt, hva gjorde det,
Mirre tok reisen veldig bra. 

I Aalborg ble vi godt tatt i mot av
Lone Kaalund Thiel. Stallene hvor hes-
tene sto var perfekte, de lå rett ved
banen. Ridestien rundt banen og selve
banen var helt supre de med. Det var
også litt hyggelig å se kjente svensker
fra Strömsholm + nye hyggelige fra
Danmark som kom dagen før løpet. De
to andre landene måtte kvalifisere seg,
& de som akkurat ikke kom med måtte
ri for Norge. Det var i det hele 2 ekvipa-
sjer fra Norge, 14 fra Sverige & 19 fra
Danmark. 

Løpsdagen startet med god motta-
gelse i kafeteriaen, der vi kunne titte på
premiene for løpene & spise en lett
lunsj. Der ønsket Lone oss velkommen,
delte ut en liten gave til hvert land og
gikk banen med oss. Hva mer kan du da
ønske deg fra en danske som gikk
under navn Lone og sto for hele dette
arrangementet? Det ble avholdt 4 pon-
nigalopp-løp, 1 travløp & 1 monteløp. I
tillegg til alle løpene skulle den «smuk-
keste” ekvipasje kåres for hvert løp. 

Det første løpet var for II-erne og

het «Stutteri Hjortebo`s skandinavisk
ponymesterskab” med 8 ponnier til
start som skulle gå på en distanse
over 1000 m. Det var det ene løpet vi
hadde en deltager og det var Miramis
og meg. Starten var en god voltestart

og alle kom bra ut. Mirre var i topp-
form den dagen og var i tetsfeltet
hele løpet rundt til oppløpet og da
gikk hun ut for fullt. Det svarte til at

vi vant med 5 lengder foran den
superraske Top Gun fra Sverige med
Henrik Gustavsson på ryggen. Det var
deilig å ri på gress (noe jeg skulle
ønske at vi kunne gjøre litt i Norge
også). Vi ble også kåret til «smuk-
keste” ekvipasje i kategori II-løpet.
Premiene var: fløyelsdekken, pokal,
blomster, video, genser og nøkkel-
knipe. Dette var helt fantastisk. Etter
løpet var det morsomt å bli gratulert
av alle de andre deltagerne. 

Det var gøy at lille ponnigalopp-
Norge kunne gjøre det så bra i lands-
kampen. Sverige & Danmark er land
med aktiv ponnigalopp. Men jeg ønsker
at til neste år når dette forhåpentlig blir
avholdt på Strömsholm at Norge kan
stille med fullt lag, og altså ta knekken
på alle de andre!

Så bli med til Sverige til neste år!
Strömsholm er et pent sted med bra
gressbane. Det er gøy å ri på andre
gressbaner.

Hilsen NoARK: PS For Silje Victoria
Grande og Chili Pepper gikk det dess-
verre ikke like bra. De fikk en uheldig
start og nådde ikke opp i den harde
konkurransen. Sånn er det dessverre
i galoppløp, alt må klaffe 100 % og vi
som har sett Pepper vet at navnet
passer når hun er på en galoppbane.

Unna vei, her kommer jeg!

Esther Philippa og Miramis forsvarte de norske fargene med glans.
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Ponnisesongen 2004
AV ANNE PETTERØE

Så er nok en sesong over og vi får
vel si hvilken sesong! Vi føler at
ponni- og ridehest galoppen vir-

kelig har tatt av i år. Vi kan vel si at det
ikke har vært så mange, verken fire-
eller tobente, på trening og løp på
lenge, lenge. Det var nye og gamle fjes i
en herlig blanding og vi setter like stor
pris på alle sammen. Veldig morsomt er
det at vi hadde flere ikke typiske «løps-
ponnier» med blant de nye fjesene. Så

med innslag av islandshest, nordland-
hest og andre blandinger kan vi nok
trygt si at vi dekker et ganske vidt
spekter og det er vi veldig fornøyd med.
Dessverre var det litt labert med ride-
hester i gjennom året, men vi satser på
at interessen der også vekkes.

Tre gutter var blant de nye fjesene
og hvis det er noe vi ønsker å se mer av
så er det gutter! Trodde fart og spen-
ning var noe som tiltrakk dem, men så
langt ser det ikke helt sånn ut. Kanskje
de rett og slett ikke vet hva som fore-
går her??? Jo flere vi er jo mer mor-
somt kan vi få til! Det eneste som for-
langes for å delta på trening er gyldig
vaksinert ponni/hest og for å delta i løp
må det i tillegg fremvises målekort,
samt deltagelse på minst en trening. I
tillegg kan godt humør og lærelyst
anbefales. 

I år har vi også hatt ryttere som har
ridd i utlandet. For første gang ble det
avholdt Skandinavisk ponnimesterskap i
Aalborg og Norge hadde to deltagere,
Ester Philippa Nicolaissen med Miramis
og Silje Victoria Grande med Chilipep-
per. Det viste seg at de fleste av ponni-
ene som startet stort sett bare ble
brukt til galopp og ikke var «all-roun-
dere” som våre. Det var derfor ekstra
moro at Ester Philippa Nicolaissen og
Miramis viste hva som bor i norske hes-
ter og jenter og vant sin klasse! Chili-
pepper levde dessverre opp til navn og
var ganske så «heit”, noe som ødela for
deres muligheter.

Her på Øvrevoll ble det avholdt til
sammen 7 treninger, hvor fire var på
våren og tre på høsten. På treningene
konsentrerte vi oss først og fremst om
hvordan det skal ris riktig på banen da
dette går på alles sikkerhet og dermed
er det viktigste å lære. Det viktigste er
at alle rir i samme retning (som er
bestemt etter hvilken dag i uken det er)
og at de som går saktest rir lengst ut i
banene. I tillegg er det en bestemt side

av banen hvor det skal «pulles opp»
(stoppes) og ingen hvilken som helst
måte banene skal forlates på. Det gikk
ikke lang tid før rytterne ble veldig
flinke på dette området.

Så fort grunnreglene var inne kunne
vi begynne med litt mer kompliserte
ting. Det er ingen stor kunst å gå rett ut

på banen og gi flatt jern. Kunsten er å
få ponnien/hesten til å høre på rytteren
og gå i det tempoet de får beskjed om.
Øvelse gjør mester og rytterne jobbet
hardt, selv om ikke alle ponniene syns
dette med rolig canter var like gøy. 

På en av de første treningene
hadde Jan-Erik Neuroth fått låne sin
fars hack (følgehest), Hey Ho, og red

sammen med ponniene på banen. Dette
håper vi er et fint tiltak og er fin måte
for rytterne å lære på. Ønsket er å
ridende instruktør litt oftere til neste år.
Gjennom sesongen har vi også sett stor
utvikling på rytterne som jevnlig er med
på trening. Nå begynner de fleste å bli
så flinke at det må større utfordringer
til enn bare å cantre rundt i ring, så vi
håper å få en «proff» med på noen tre-
ninger til neste år.

Når selve baneridningen mestres er
neste steg i utviklingen løpstaktikk, så
på siste trening før årets andre ponni-
løp var jockey Espen Ski med. Da ble
det snakket taktikk og Espen lærte vil-
lig vekk litt triks. 

I tillegg til treningene hadde vi fem
løp fordelt med to i mai/juni og tre på
høsten. Fordelt på de fem løpene var
det totalt 73 starter og i snitt er det
14,6 ponnier/hester pr løpsdag og det
er godt over tidligere års meritter. For
første gang avholdt vi i år også en pon-
niserie med en sammenlagt vinner i
hver kategori. Det ble en spennende
kamp om sammenlagtseirene og flere
av vinnerne ble avklart siste løpsdag. 

Første løpsdag ble avholdt Kristi
Himmelfarts dag, torsdag 20. mai og
det var 12 ponnier/hester fordelt på alle
kategorier som kom til start. Solen
skinte og vi hadde til og med besøk av
Østlandssendingen som laget en repor-
tasje om ponniløpene. Espen Ski delt ut
premier, pokaler til 1. 2. og 3. plassen
samt et pussesett fra Øvrevoll Hesteut-

styr til vinnerne, og sløyfer til alle. 
Lørdag 12. juni ble det andre ponni-

løpet avholdt på Bjerke Travbane i
anledning Hest 2004. Nervøsiteten var
nok på topp hos både liten og stor, to-
som firbente, så selv om vi var på
ukjent grunn sier vi oss fornøyd med
gjennomføringen.

Været hadde vi igjen flaks med og

Helene Winge og Sotlugg og Mari Hoffgaard og Selma.

Gabriel Eide og Primrose.Oliver Kielland og Ponnigutt.
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Marita Stordalen og It’s Simply Magic.

Esther Philippa Nicolaissen og Miramis og June Fagernes og Vesla.

Cecilie Røer og Calluna.

Årets første ponniløp ble avholdt torsdag 20. mai.

LØP 1 KATEGORI 4, (HØYDE T.O.M. 107 CM) CA 300 M 
1 Sotlugg Helene Winge (8 år) 
2 Clara Helene Bøhler (10 år) 

LØP 2 KATEGORI 3, (HØYDE 107,1-130 CM) CA 600 M
1 Chilipepper Silje Victoria Grande (11 år) 
2 Chagal Mette Dalane ( år)
3 Ponnygutt Oliver M Kielland (13 år)
4 Primrose Gabriel Eide (9 år) 

LØP 3 KATEGORI 2, (HØYDE 130,1-140 CM) CA 900 M
1 Miramis Esther Philippa Nicolaissen (11 år) 
2 Vesla June Fagernes (13 år) 
3 Go On Sabine Langvad (12 år)
4 Golden Lady Katarina Eide (12 år) 
5 Gjøf Heidi Nilsson (14 år)

LØP 3 KATEGORI 1, (HØYDE 140,1-148 CM) CA 900 M 
1 Sheila M Cornelia Kasin (11 år) 
Kategori 2 og 1 startet sammen. 

Lørdag 12. juni på Bjerke Travbane ble det andre ponniløpet i
årets ponniserie avholdt. 

LØP 1 KATEGORI 4, (HØYDE T.O.M. 107 CM) CA 300 M 
1 Pepsi Twist Lise Lotte Lefdal (10 år) 
2 Selma Mari Hoffgård (11 år) 
3 Solveig Benedickte Aasen (12 år) 
4 Sabrine Silje Rene (12 år) 
5 Sotlugg Ida Fossli Løfsnæs (9 år) 
6 Frisk Surprise Celine Nilsen (10 år) 
7 Solan Caroline Skovly (10 år) 

LØP 2 KATEGORI 3, (HØYDE 107,1-130 CM) CA 600 M
1 Chilipepper Silje Victoria Grande (11 år) 
2 Primrose Gabriel Eide (9 år) 
Strøket Gorman Tine Haugen (11 år) 

LØP 3 KATEGORI 2, (HØYDE 130,1-140 CM) CA 900 M
1 (1) Vesla June Fagernes (13 år) 
2 (2) Miramis Esther Philippa Nicolaissen (11 år) 
3 (5) Golden Lady Katarina Eide (12 år) 
4 (6) Carfar Pål Henrik Mytting (13 år) 

LØP 3 KATEGORI 1, (HØYDE 140,1-148 CM) CA 900 M 
1 (4) Elbytan Henriette Langset (14 år) 

LØP 3 RIDEHEST CA 900 M 
1 (3) It’s Simply Magic Marita Stordalen (15 år) 
Kategori 2, 1 og ridehest startet sammen og tallene i paren-
tes er faktisk rekkefølge i mål. 

med hele 15 ponnier/ridehester til start var det deltagere i
alle kategorier. Siri Vister, som vant galoppløpet, delte ut
premier, som var pussesaker mm fra Heimer og Øvrevoll
hesteutstyr til vinnerne, pokal fra Øvrevoll Galopp til 1.-2. og
3. plassen og sløyfer til alle fra NoARK. 

Det tredje ponniløpet ble avholdt søndag 19. september.
Denne gangen var det hele 19 ponnier/hester til start som
inkluderte noen nye fjes. Det var kjempegøy å se at så mange
stilte til start og at så mange kom for å heie. Under premieut-
delingene var det fult både inni og rundt vinnerpaddocken og
det liker vi. Det var ikke så lenge siden sommerferien så
denne satt kanskje litt i hesteben (og mager?)? Her var det
uansett full rulle fra start til mål! Resultatet var en løpsdag
med litt mer «knall og fall» enn vanlig, men det gikk bra med
de fleste, både ryttere og hester. Helen Nordahl delte ut pokal
fra Øvrevoll Galopp til 1., 2. og 3. plassen og sløyfer til alle.
Etterpå var det boller og brus nede hos banemester Roald
Winger. 

Årets fjerde ponniløp ble avholdt torsdag 30. september.
Selv om det var midt i høstferien var det et utrolig godt opp-
møte med 14 startende. Vi hadde 5 nye ryttere og det er gøy
å se at det ikke er så veldig mye i veien med rekrutteringen.
Rutinert eller nykommer, her var det ingen som hadde tapt
på forhånd så vi fikk tre veldig spennende løp med utrolig
mye glade ryttere. 

Helen Nordahl delte ut pokal fra Øvrevoll Galopp til 1.-2.
og 3. plassen og sløyfer til alle. 
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Ingenting å si på utstyr hos frk. Haugen og Gorman.

Starten i ett av shettis-løpene.

Torsdag 14. oktober ble sesongens femte og siste ponniløp
avholdt. Selv om dette var en sur og kald torsdag var det 14
ponnier til start. Denne løpsdagen hadde vi til og med en rytter,
Tine Haugen, som kom hjem fra høstferie i Trondheim ens
ærend for å ri løp og det er jo gøy at interessen er så stor. Etter
løpene ble det en maratonutdeling av premier i vinnerpaddoc-
ken, for ikke bare var det premier for dagen innsats som skulle
deles ut, men også til vinnerne i ponniserien. Anne Petterøe
delt ut glasstatuett fra Øvrevoll Galopp til 1., 2. og 3. plassen og
sløyfer til alle. Til vinnerne i ponniserien var det dekken fra
NoARK og pokal fra Øvrevoll Galopp. Etter premieutdelingen
var det kake, boller og brus til både ryttere, hjelpere, foreldre
og også en og annen ponni fikk nok smake litt godsaker. 

Slutten for i år var da et faktum og alle involverte kunne
ta en velfortjent vinterferie. Vi håper å se alle de «gamle»
igjen til neste år og at rykte sprer seg videre sånn at det
også kommer enda flere nye. Vi ønsker alle en riktig god jul
og et godt nytt år og så håper vi å se alle sammen, og noen
til, igjen til våren.

Søndag 19. september på Øvrevoll galoppbane ble det tredje
ponniløpet i årets ponniserie avholdt. 

LØP 1 KATEGORI 4, (HØYDE T.O.M. 107 CM) CA 300 M 
1 Selma Mari Hoffgård (11 år) 
2 Emma Ida Fossli Løfsnæs (10 år) 
3 Sotlugg Helene Winge (8 år) 
4 Clara Helene Bøhler (10 år) 
5 Elise av Norum Sofie Kiil (11 år) 

LØP 2 KATEGORI 3, (HØYDE 107,1-130 CM) CA 600 M
1 Chilipepper Silje Victoria Grande (11 år) 
2 Gorman Tine Haugen (11 år) 
3 Ponnygutt Oliver Kielland (13 år) 
4 Primrose Gabriel Eide (9 år) 

LØP 3 KATEGORI 2, (HØYDE 130,1-140 CM) CA 900 M
1 Vesla June Fagernes (13 år) 
2 Miramis Esther Philippa Nicolaissen (11 år) 
3 Lykketrollet Thea Myhre (10 år) 
4 Ecco Lise Bergquist (13 år) 
5 Golden Lady Katarina Eide (12 år) 

LØP 3 KATEGORI 1, (HØYDE 140,1-148 CM) CA 900 M 
1 Realt O’g Annette Ringnes (14 år) 
Kategori 1 og 2 startet sammen.

LØP 4 RIDEHEST CA 1150 M 
1 It’s Simply Magic Marita Stordalen (15 år) 
2 Mystic Guy Anita Håkonshellen (21 år) 
3 Chingi Mi Joya Janicke Due (30 år) 
4 Calluna Cecilie Røer Eyde (30 år) 

Torsdag 30. september på Øvrevoll galoppbane ble det 4.
ponniløpet i årets ponniserie avholdt. 

LØP 1 KATEGORI 4, (HØYDE T.O.M. 107 CM) CA 300 M 
1 Selma Mari Hoffgård (11 år) 
2 Emma Ida Fossli Løfsnæs (9 år) 
3 Kazan Karen Fredriksen (8 år) 
4 Elise av Norum Sofie Kiil (11 år) 
5 Clara Thea Myhre (10 år) 

LØP 2 KATEGORI 3, (HØYDE 107,1-130 CM) CA 600 M
1 Brierdene Renoir Silje Victoria Grande (11 år) 
2 Master William Mariel Severinsen (12 år) 
3 Ponnigutt Annika Moriggi Kielland (10 år) 
4 Primrose Gabriel Eide (9 år) 
5 Pocahontas Nora Øvstedal Knudsen (10 år) 

LØP 3 KATEGORI 2, (HØYDE 130,1-140 CM) CA 900 M
1 Miramis Esther Philippa Nicolaissen (11 år) 
2 Lykketrollet Thea Myhre (10 år) 
3 Golden Lady Katarina Eide(12 år) 
4 Fjallir Caroline Rosenberg (13 år) 

Torsdag 14. oktober ble det 5. og siste ponniløp avholdt.

LØP 1 KATEGORI 4, (HØYDE T.O.M. 107 CM) CA 300 M 
1 Selma Mari Hoffgård (11 år) 
2 Sotlugg Helene Winger (8 år) 
3 Emma Ida Fossli Løfsnæs (9 år) 

LØP 2 KATEGORI 3, (HØYDE 107,1-130 CM) CA 600 M
1 Master William Mariel Severinsen (12 år) 
2 Gorman (B) Tine Haugen (11 år) 
3 Brierdene Renoir Silje Victoria Grande (11 år) 
4 Pocahontas Nora Øvstedal Knudsen (10 år) 
5 Ponnigutt Annika Moriggi Kielland (10 år) 
6 Primrose Katarina Eide (12 år) 

LØP 3 KATEGORI 2, (HØYDE 130,1-140 CM) CA 900 M
1 (1) Vesla June Fagernes (14 år) 
2 (2) Miramis Esther Philippa Nicolaissen (11 år) 
3 (4) Fjallir Caroline Rosenberg (13 år) 
Strøket Lykketrollet Thea Myhre (10 år) 

LØP 3 KATEGORI 1, (HØYDE 140,1-148 CM) CA 950 M
1 (3) Realt O’g Anette Ringnes (14 år) 
Kat 2 og 1 startet sammen, med Realt O’g startende like bak
de andre. Numrene i parentes er faktisk rekkefølge i mål.
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Kategori 4
Plass Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Starter
1 Mari Hoffgård/Selma 3 1 22 4
2 Ida F. Lofnæs/Sotlugg/Emma 1 2 1 1 18 5
3 Helene Winge/Sotlugg 1 1 7 2
4 Helene Bøhler/Clara 1 1 6 2
4 Lise Lotte Lefdal/Pepsi Twist 1 6 1
6 Benedickte Aasen/Solveig 1 3 1
6 Karen Fredriksen/Kazan 1 3 1
6 Sofie Kiil/Elise av Norum 1 1 3 2
9 Silje Rene/Sabrine 1 2 1
10 Thea Myhre/Clara 1 1 1
11 Caroline Skovly/Solan 1 0 1
11 Celine Nilsen/Frisk Surprise 1 0 1

Kategori 3
Plass Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Starter
1 Silje Victoria Grande/ 4 1 27 5

Chilipepper/Brierdene Renoir
2 Mariel Severinsen/Master William 1 1 10 2
3 Gabriel Eide/Primrose 1 2 1 9 4
4 Tine Haugen/Gorman 2 8 2
5 Oliver Moriggi Kielland/Ponnigutt 2 6 2
6 Annika Moriggi Kielland/Ponnigutt 1 1 4 2
6 Mette Dalane/Chagal 1 4 1
6 Nora Ø. Knudsen/Pocahontas 2 4 2
9 Katarine Eide/Primrose 1 0 1

Kategori 2
Plass Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Starter
1 Ester Philippa Nicolaissen/Miramis 2 3 24 5
2 June Fagernes/Vesla 3 1 22 4
3 Katarine Eide/Golden Lady 2 1 1 9 4
4 Thea Myhre/Lykketrollet 1 1 7 2

Fjallir fra Espeland
5 Caroline Rosenberg/ 1 1 5 2
6 Sabina Langvad/Go On 1 3 1
7 Lise Bergquist/Ecco 1 2 1
7 Pål Henrik Mytting/Carfar 1 2 1
9 Heidi Nilsson /Gjøf 1 1 1

Øvrevoll Hesteutstyr og NoARKs
ponniserie

AV ANNE PETTERØE

Dette med å ha en ponniserie var
nytt av året. Alle årets 5 løp telte
og kravet for å vinne sammen-

lagt var at rytteren hadde deltatt minst
to ganger i aktuell kategori. Det ble gitt
poeng fra første til femte plass, med
henholdsvis 6-4-3-2-1 poeng pr plasse-
ring. Det var en serie pr. kategori og
rytteren som fikk poeng i hver kategori.
Siste ponniløpsdag var det premieutde-
ling med dekken og pokal til de forskjel-
lige kategorivinnerne. 

Vi håper årets ponniseriedeltagere
har hatt en morsom sesong og at det
ikke bare er årets vinnere som syns
ponniserien er et morsomt tiltak. Under
følger resultatene: Mariel Severinsen og Master William og Nora Knudsen og Pochahontas.



V
E

D
D

E
L

Ø
P

E
R

E
N

 2
0

0
4

1 7

Mari og Selma 
– en shettis-histore

AV DAG HOFFGAARD

Kategori 1
Plass Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Starter
1 Annette Ringnes/Realt O'g 2 12 2
1 Cornelia Kasin/Sheila M 1 6 1
1 Henriette Langset/Elbytan 1 6 1

Ridehest
Plass Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Starter
1 Marita Stordalen/ 2 12 2

It’s Simply Magic
2 Anita Håkonshellen/Mystic Guy 1 4 1
3 Janicke Due/Chingi Mi Joya 1 3 1
4 Cecilie Røer Eyde/Calluna 1 2 1

Totalt 2 1 1 1 0 0 5 5

Mari Hoffgaard er 11 år og bor på
Grua, mens Selma er 7 år, 96
cm høy og en svært så allsidig

shetlandsponni. I tillegg til å være et
ordentlig søtt kosedyr har Mari flere
ganger startet med Selma i både

sprang og dressur på klubbstevner.
Selma eies av Rita Fægri og Mari og
Selma traff hverandre første gangen
januar 2003. Siden har Mari ridd Selma
to til tre ganger i uken. 

Galoppinteressen til Mari begynte i
fjor høst da vi satt og så på shettisga-
loppen under Oslo Horseshow. I løpet
av vinteren lette vi litt rundt og fant ut
at det i tillegg til OHS ble arrangert
galopp for shetlandsponnier i Norway
Grand Prix og på Øvrevoll. Øvrevoll var

greit, der var det bare å møte opp, men
i NGP var det kvalifisering og i OHS blir
man valgt ut etter kriterier vi ikke vet
hva er.

Kvalifiseringsløpene til NGP på Lef-
dals rideskole var Mari og Selmas før-
ste møte med shettisgaloppen. Her var
det to runder på banen og til sammen
fire hindre. Det gikk ikke så greit, men
de fikk kvalifisert seg med et nødrop. 

Før deltagelse i NGP gikk det første
løpet i regi av NoARK. Disse løpene går
vanligvis på Øvrevoll rett før de ordent-
lige løpene, men det første løpet vi del-
tok i ble flyttet til Bjerke travbane i for-
bindelse med arrangeringen av Hest
2004. Det skulle vise seg at det gikk
mye bedre her. Løpene er av en helt
annen type: 300 meter rett frem uten
hindre. Vi hadde ikke store forhåpninger
da de fleste av ponniene var både ras-
kere og større enn Selma, men da løpet
var over sto Selma og Mari med en
andreplass. 

Under Norway Grand Prix gikk
løpene på en rundbane uten langsider
og med to hindre av høy. Helt bra gikk

det ikke, men de unngikk å komme
blant de dårligste. 

Det første løpet på Øvrevoll etter
sommerferien vant Selma med 9 leng-
der, og det var ikke fordi de andre ikke
kunne løpe. Neste løp to uker senere
vant hun også selv om hun fikk en litt
dårlig start. 

Så var turen kommet til Oslo Horse
Show. For en liten jente på 11 år og en
shettis som egentlig er ganske lett-
skremt er OHS veldig stort. Det kan bli
ganske livlig under shettisgaloppen og
6000 engasjerte tilskuere er ikke hver-
dagskost. Selv om Selma var nervøs og
ikke løp spesielt godt vant hun løpene
lørdagen.

I finalen søndag var det egentlig
bare Mari og Liselotte Lefdal det sto
om og Mari og Selma vant med to leng-
der. Seieren ble ikke mindre da hun
etterpå ble intervjuet av både konferan-
sieren og NRK. Kanskje kommer hun på
TV senere i år.

Allerede torsdagen etter OHS var
det siste løpet på Øvrevoll. Her var det
viktig for Mari å vinne for ellers ville
hun neppe få sammenlagtseieren. Hun
hadde nemlig ikke fått med seg det før-
ste løpet i ponniserien og dermed mis-
tet verdigfulle poeng. Heldigvis gikk det
greit og hun vant nok en gang. Det ble
både sløyfe, 2 pokaler og et ridedekken
på henne denne dagen. 

Som en avslutning på sesongen del-
tok Mari med Selma på et klubbstevne
arrangert av Hadeland Western Riders.
Det ble stort sett sisteplasser på henne,
men hva gjør vel det. Man kan jo ikke
vinne hver gang…
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En italiensk opplevelse!
AV JAN-ERIK  NEUROTH

Norge ble i høst invitert til å delta i et stort internasjonalt amatørløp med ryttere fra blant annet
England, Tyskland, Østerrike og Ungarn. Jan-Erik Neuroth dro av sted dagen etter sin egen 18-årsdag
og kom hjem med en imponerende 3. plass! 

28.
oktober begynte
turen til Roma sam-
men med far Wido.

På kvelden første dag tok vi en
minibuss til Fraskatihøyden der
det lå en flott restaurant hvor
det ble det arrangert middag for
alle deltagerene fra Tyskland,
Østerrike, England, Ungarn,
samt noen av de italienske. Vi
fikk et nydelig måltid, med flere
forskjellige italienske retter. De
ga oss også en liten omvisning
oppe på høyden over Roma, og
sent på kvelden dro vi tilbake til
hotellet.

Dagen etter ble vi hentet fra
hotellet og kjørt til veddeløpsba-
nen, der vi fikk servert lunsj.
Etter lunsjen gikk jeg banen som
var meget flott. Det var en helt
flat gressbane, god plass til mer
enn 20 hester, og oppløpet var ca
800 meter langt. Banen innenfor
var sand og innenfor der var hinderba-
nen. På jockey-rommet fikk jeg tildelt bly
og blydekken – jeg skulle ri 73 kg…

Hesten jeg red het Mr Personal. Før
løpet skulle gå ble vi tatt bilde av i pad-
docken, og jeg fikk beskjed av treneren
at det var en hest som gikk kun ett

tempo; en frontrunner. Han ga ordre om
at jeg skulle ligge blant de fremste og
holde hesten i gang hele veien. 

Løpet var 1900 meter, og jeg hadde
startspor 15. Jeg fikk en bra start, kom
meg opp på andreplass i god tid før
svingen. Der ble jeg liggende, fordi hes-

ten foran gikk litt for fort til at jeg
kunne gå i tet. Da det var 600
meter igjen, avanserte jeg og fikk
ledelsen en stund, men så kom det
to hester forbi meg og jeg ble nr 3,
slått med 3 lengder av vinneren.
Det var en italiensk rytter som
vant med hjemmefavoritten Big
Luciano, med 76 kilo. Engelskman-
nen som ble nr. 2, red 68 kilo. Han
har i alt vunnet over 450 løp…!

Etter løpet ble nasjonalsangen
spilt for vinneren og hun fikk en
stor pokal. Vi ble så bedt inn til en
premieutdeling, der alle fikk sin
medalje og vinneren kuttet opp
kaken. Det var masse drikke og
gode kanapéer på mottagelsen der
ikke bare rytterne men også tre-
nere, eiere, banesjefen, direktøren
og presidenten for den italienske
amatørytterklubben var tilstede.

Det jeg synes var veldig bra
var hvordan de hadde organisert

alt der nede og hvor flott de hadde
arrangert opplegget for rytterne.
Ikke minst var det veldig gøy å ri
sammen med ryttere fra andre land.
Vi ble igjen til søndag og fikk sett
mye av Roma og spist mye ekte
italiensk pizza…

Det jobbes iherdig på oppløpet, Jan-Erik nr. 2 fra venstre.

På vei til start.
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Fegentri 2004 – en oppsummering
AV HELENE HAUGE

Da er nok et år gått og nye
Fegentri verdensmes-
tere er kåret! Henrik

Engblom fra Sverige vant
klart blant guttene både totalt
og på hekk alene. På andre og
tredje plass kom Andrew
Lynch fra Irland og Eamon Deh-
dashti fra England. Vi gratulerer
Henke med hans første verdensmester-
skap! Blant jentene var det Blanche de
Grandvilliers fra Frankriket som ble ver-
densmester foran Nastasja Volz fra
Tyskland og Diana Lopez fra Spania.

Elisabet Johansson var vår repre-
sentant på kvinnesiden. Hun fikk en fin
5. plass totalt etter å ha fått mange ritt
og invitasjoner gjennom året, selv om
det var langt mellom de gode rittene
hun fikk. Hun har vært i Sverige, Belgia,
USA, England (Newbury), Tyskland
(Berlin, Köln og Hamburg), Østerrike,
Holland, Tsjekkia (2 forskjellige steder),
samt en tur til Spania der løpet ble
annullert og det kun ble treningsridning
på henne. Det er blitt spesielt mange 5.
plasser, men dette samt en seier
hjemme på Oslo Cup dagen og noen 3.
og 4. plasser var nok til en 5. plass
totalt. Se hennes egen oppsummering
av året som er gått på et annet sted i
bladet. Elisabet vil være vår represen-
tant for jentene også i 2005.

Vi har i år vært noe redusert når
det gjelder mannlige representanter til
Fegentri, da Nils-Øyvind, vår mannlige
representant, skadet kneet tidlig i
sesongen. Vi kommer sterkere tilbake
til neste år, da med Jan-Erik Neuroth
som vår representant. 

Vi hadde et fint Fegentri arrange-
ment her hjemme på Oslo Cup-dagen i

juni. Vi var med rytterne og spilte
curling på lørdag kveld med
etterfølgende mat på terrassen
på Jockeyklubben. Søndag
hadde vi som vanlig middag på
Stallkroa etter løpene med

påfølgende Oslo Cup-fest. 
Dameløpet ble vunnet av Eli-

sabet på Tia Maria foran Petra
Brolin fra Sverige og Margaret Morris
fra England. Herreløpet ble vunnet av
Henrik Engblom fra Sverige på Dennis
Landing foran Teo Callejo fra Spania og
Cedric de Smet fra Belgia. Nils-Øyvind

hoppet av sitt ritt
og ga det til den
belgiske rytteren,
da hans hest var
strøket. Dersom vi
har norske ryttere
som ikke er Fegen-
triryttere må disse
alltid stille sitt ritt
til disposisjon, der-
som hesten til en
av de utenlandske
rytterne er strø-
ket. Nå var Nils-
Øyvind vår Fegen-
tri representant,
men han valgte
allikevel å hoppe
av sitt ritt som en
hyggelig gest til
Belgieren. Dess-
verre er det ikke
alle land som har
denne praksisen,
noe vi håper å

rette på etter hvert. 
Norge er et av de landene som kla-

rer å ha flest land representert i Fegen-
triløp og er også et av de landene som
jobber mest for at det skal være flere
nasjoner i løpene. Vi hadde represen-
tanter fra 8 land i dameløpet og fra 10
land i herreløpet. Noen land som Frank-
rike og Italia har gjerne løp med 2 – 3
inviterte utenland-
ske ryttere og
resten er ryttere
fra eget land.
Dette mener vi er
meget urettferdig,
og gjør det vi kan
for at flere land
skal bli invitert,
slik at alle får en
lik sjanse til å bli
verdensmester.
Men mange land
er flinke og Norge
har i år fått bra
med invitasjoner.
Det at Elisabet var
blant de 5 beste
den første delen

av sesongen gjorde at hun ble invitert
mye på høsten. Det er nemlig slik at
etter løpene i Deauville i Frankrike i
begynnelsen av august så er det de 5
som har flest poeng som skal inviteres.

Generalforsamlingen 2004 gikk av
stabelen i Napoli i Sør-Italia. Vi fikk en
ny president i Fegentri, Thierry Lohest,
som er fra Belgia og som er advokat av
yrke. Det er første gangen et lite
galoppland får presidentskapet i Fegen-
tri. Klubben er de siste 14 årene blitt
ledet av Frankriket og Tyskland. Det er
også nytt at presidenten er under 40
år, da de tidligere presidentene har
vært ca 80 år når de har gått av! Av
andre viktige saker vil jeg nevne at
Østerrike nå har fått 2 medlemskap,
siden både amatørrytterklubben og
hesteeierforeningen nå er medlemmer
av Fegentri. Det var en del bråk rundt
dette da hesteeierforeningen, som er
ledet av Herr Stonach, som blant annet
eier Gulfstream Park i Florida, har pres-
set dette gjennom mot Østerrikes ama-
tørrytterklubb og flere Fegentrimed-
lemslands vilje. 

Generalforsamlingen 2005 skal hol-
des i St Motitz i Sveits der Fegentri ble
stiftet for 50 år siden. Dette blir altså
et skikkelig jubileum!

Norge er i høst blitt bedt om å være
med i Fegentris Working Committee,
noe vi har takket ja til. Working Com-
mittee er Fegentris fungerende styre,
så vi ser frem til å være med på å
påvirke det som skjer i Fegentri frem-
over. Medlemslandene i Working Com-
mittee er: Frankriket, Tyskland, England,
Italia, Sveits, Belgia og Norge. Jeg skal
være Norges representant i dette styret
fremover. Siden vi ble med i høst har vi
hatt ett telefonmøte og ett større møte
i Neüss i Tyskland, der de siste planene
for generalforsamlingen i St. Moritz ble
lagt. 

Til slutt vil jeg gjerne informere
våre medlemmer om hvordan NoARK

Henrik Engblom og Dennis Landing utklasser de andre.



V
E

D
D

E
L

Ø
P

E
R

E
N

 2
0

0
4

20

Elisabets år i Fegentri
AV ELISABET JOHANSSON

velger ut Norges representanter til
Fegentri:
• Rideferdighetene er det absolutt vik-

tigste kriteriet 
• Generell egnethet til å representere

Norge i utlandet er også meget viktig
• Rytteren skal vise interesse for

videreutvikling av egne rideferdig-
heter

• Løpsresultater blir vektlagt
• Må kunne engelsk
• Minimum være 18 år
• Må være medlem i NoARK
• Må ha minst 5 seire og god løps-

erfaring (det holder ikke med 5 seire
på 10 ritt)

NoARK ønsker at hver
representant skal ri
Fegentri i minst 2
sesonger, da det viser seg
at det er lettere å bli invi-
tert til de forskjellige lan-
dene når man allerede er
«kjent» i systemet. Dette
er selvsagt under forut-
setning at alt har fungert
bra det første året rytte-
ren rir.

Jeg vil gjerne takke for meg i
Fegentri i året som er gått, og for
denne spennende og lærerike

sesongen som jeg har fått lov til å være
med på. Jeg har vært verden rundt og
resultatet ble en femte plass totalt på
Fegentri listen.

Resultatlisten ble til slutt slik for jen-
tene:
• Frankrike – Blanche de Grandvilliers –

92 poeng
• Tyskland – Nastasja Volz – 83 poeng
• Spania – Diana Lopez – 74 poeng
• England – Margaret Morris – 54

poeng
• Norge v/undertegnede – 37 poeng
• Holland – Paula Flierman – 29 poeng
• Sverige – Petra Brolin – 20 poeng

Positive sider ved å ri Fegentri: 
Man treffer utrolig mange spen-
nende og annerledes mennesker. Det
er alltid bra planlagt for oss når vi

kommer med middager, guidede
turer på de store stedene, visninger i
stallene, samt at man blir hentet og
kjørt hit og dit. Man kjenner seg vir-
kelig ivaretatt! Man lærer seg mye
om ulike baner og om andres tre-
ningsmuligheter og treningsopplegg.
Man får venner som man aldri hadde
fått ellers, og man blir en mester i å
finne billige flybilletter, noe som ikke
alltid er like lett.

Negative sider ved å ri Fegentri: 
Man er mye borte hjemmefra. Alle fri-
dager «forsvinner». Det er mye «død-
tid» på flyplassene, men når man kom-
mer frem glemmer man det. Man får
ikke alltid så bra hester, selv om det har
skjedd meg noen ganger i året som er

gått. Det er ikke alltid hestene fordeles
rettferdig, og der er Frankrike verst, da
de nesten ikke gir ritt til utlendinger i
det hele tatt.

Jeg vil gjerne takke Norsk Amatør-
rytterklubb for deres støtte gjennom
året, samt for at de er veldig positive
selv om det ikke alltid har gått like bra
for meg i år. Mest kontakt har jeg hatt
med Nils-Øyvind og Helene, så en eks-
tra takk til dem.

Jeg har fått muligheten av NoARK
til å ri Fegentri for Norge også til
neste år, da det visstnok er en fordel
at man rir Fegentri mer enn en
sesong. Når man har ridd Fegentri en
sesong er man litt kjent i systemet og
det er lettere å bli invitert og muli-

gens lettere å få bedre ritt. Tiden vil
vise hvordan neste år kommer til å gå,
men målet er i hvert fall å komme
blant de 3 beste totalt i 2005! Jeg er
veldig glad for å ri Fegentri et år til og
gleder meg til det!

Jeg ønsker alle NoARK medlemmer en
riktig God Jul og et Godt Nytt År! 

Hilsen fra Elisabet

Elisabet og Tia Maria vinner Fegentri-løp på hjemmebane.I USA bruker de flagget som drakt.
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Norsk suksess 
i tropene 
AV HELEN NORDAHL OG GUNNHILD NAUSTDAL 

Malaysia er ikke medlem av Fegentri, men pleier å invitere uten-
landske amatørryttere for å skape litt mer interesse og spill rundt
amatørløpene. Norge ble invitert av MARA (Malaysian Amateur
Rider Assosiation) til to forskjellige meetinger i januar/februar. 

Først ut var Gunnhild Naustdal som
allerede var i Australia men fikk
ordnet seg fri og tok en «liten

svipptur» til Malaysia. Gunnhild red på
Perak Turf Club i Ipoh som ligger 3
timers kjøring nord for Kuala Lumpur.
Den dagen det var løp feiret de kinesisk
nyttår og det var offentlig høytidsdag
med masse folk og stor stemning på
banen. Gunnhild red to løp og det endte
med en siste plass og en femte plass.

En uke senere reiste Helen Nordahl
for å ri to løp på Perak Turf Club i Ipoh
og to løp på Selangor Turf Club i Kuala
Lumpur sammen med tyske Nastasja
Volz. Vi gjorde nesten rent bord da vi
dro i land tre 1. pl og to 2. pl og en 3. pl.
Jeg var selv ganske fornøyd med en 1.
pl og en 2. pl. Baneanlegget i Ipoh var
ok og i Kuala Lumpur var det utrolig
flott… 

Helen og Nastasja hadde et litt
lenger opphold enn Gunnhild så vi rakk
å bli litt kjent med folkene og hvordan
ting fungerte i Malaysia.

I Malaysia er det slik at en amatør-
jockey bare kan ri amatørløp. En ama-
tørtrener kan bare trene hester for
amatørløp. Og hestene som går i ama-
tørløp har ikke lov å starte i proffløp.
Ergo så er proffverdenen og amatørver-
denen helt adskilt. Amøtørhestene er
ofte gamle proff-hester som kanskje
ikke lenger er «gode» nok eller har en
lite skavank eller skade…. Disse amatør-
hestene har ganske forskjellig bakgrunn
så ratingen (hcp) er veldig varierende. I
samme løp går hester med rating fra
20-30 og opp til 92 og vektene er stan-
dard fra min. 65kg til max 79.5kg. Det
var relativt vanlig at de med de høyeste
vektene var de første hestene i mål….

Det er ikke mye å hente i pengepre-
mier for amatørtrenerne, de får et
gavekort ( ca 1.000 nok) og en andel av
spilleinntektene. Amatørrytterne er
mer «heldige» for de får gavekort for
de tre første plassene (ca 1.000, 500,
350) som kan benyttes i f.eks tack-
shoppen. MARA får et årlig tilskudd fra
Jockeyklubben.

MARA sliter litt med å få nok hester
meldt i amatørløpene og feltene blir
små (6 – 10 startende) Det bunner litt i

at de tidligere samarbeidet med ama-
tørrytterklubben i Singapore hvor de
hadde mange hester. Men etter Sars-
viruset og andre uhumskheter ble
karantene-kostnadene for dyre og for
omfattende å transportere hester frem
og tilbake så det ble en automatisk
stopper for det. Kostnadene ved å trene
en amatørhest er ca 2.500 – 3.000 pr.
mnd mens å ha hest i trening hos en
profesjonell trener koster ca 7.000 –
8.000 pr. mnd, og det er ca 400 – 500

hester i trening på hver av banene i
Malaysia.

Hestene ser veldig godt ut. De vir-
ket alle fornuftige og veldresserte og
var enkle å ri. De importerer mest hes-
ter fra Australia og New Zealand samt
noen fra Singapore. Malaysia har et par
stutterier for eget oppdrett men hes-
tene blir ofte litt små…

Polo Club’er er det mange av i
Malaysia og polosporten er også gan-
ske populær. De fleste amatørhestene
står på og blir trenet ved en Polo Club.
Dette er anlegg som huser galopphes-
ter, polohester, private ridehester og
som regel en rideskole. Her er medlem-
skapet viktig og rangordenen enda vik-
tigere. De er veldig engelske på mange
områder…

Så litt om det å ri løp i Malaysia.
I voldgiften ble vi informert om at vi

hele tiden måtte gjøre alt for å yte vårt
beste. Og det er jo for alle en selv-
følge…. Det var viktig å holde rett bane
og du måtte ha to lengders avstand før
du fikk lov å skifte spor. 

Etter å ha sett et par videoklipp fra
noen amatørløp ble jeg litt bekymret
for de var jo «all over the place». Så,
hvor ble det av de strenge reglene !?!
Hvis vi ønsket å legge inn en protest

Helen Nordahl etter seieren på Burst Away
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måtte vi betale et forskudd tilsvarende
2500 nok. Mistet vi pisken fikk vi en
klekkelig bot !! Lot jeg meg påvirke av
utenforstående (gamblere osv) til å
gjøre ulovlige ting ble det straffet hardt
med bøter. Den malaysiske amatøren
som vant et løp løftet armen i været
etter målpassering og jublet litt – det
resulterte i en bot på 200 nkr….. Alt var
veldig strikst og strengt. Nok til å gjøre
en «garvet» amatørrytter litt nervøs !!!
Men antall piskeslag ?? – ubegrenset….

Ved utveiing fikk vi tildelt
tunge blysaler, min med-
brakte ble litt i letteste laget
for de høyeste vektene. Her
veide de ut med nummerdek-
ken, fortøy og det hele. Men
da vi ble spurt om vi hadde
egne tøyler så jeg litt spør-
rende på de og svarte litt for-
virret; eh.. nei…. Etter å ha
sett et par løp skjønte jeg
fort hvorfor. Proffrytterne
hadde egne tøyler. Da jeg red
hest nr to skjønte jeg også
hvorfor de hadde egne tøyler.
Min hest hadde nylontøyler
uten gummi… og da jeg kik-
ket meg litt rundt hadde fak-
tisk de fleste det av mer eller
mindre ulik kvalitet. Stemningen på
banen var som Gunnhild skrev helt upå-
klagelig. Publikum hylte og skrek på
sine favoritter.

Med et tropisk klima er det litt
tungt for oss europeere og venne oss til
varmen (35 – 38 grader) så fort men
det gikk for så vidt greit. Under det ene
løpet fikk vi et skikkelig skybrudd og
Nastasja og jeg bare…. å herlig…. så
deilig…. Vi var våte som drukna katter

etterpå men det var så forfriskende
herlig…. Og det var bare deilig å ri neste
løp i stekende sol med våte klær og
støvler…

Menneskene var fantastiske og vi
ble veldig godt tatt vare på. Major Yap
(sitter i styret i MARA) kjørte oss over-
alt og ordnet og fikset. Hilste på mange
viktige og ikke viktige personer. Presi-
denten av MARA er Thunku Mahmod
(han er av kongelig familie og tidligere
prins…) og når vi var ute med han var

det på de staselige Club’ene. Hans ene
bror var direktør på banen i KL og hans
andre bror var den første presidenten
av Malaysia… De var malayere og veldig
«engelsk». Major Yap og trener Chen er
kinesere og det var stort sett de vi var
sammen med i tillegg til Chris fra am-
klubben i Singapore. Chen’s kone var
bare kjempesøt og hyggelig og hun var
det eneste kvinnemennesket vi hadde
litt kontakt med. Galoppen er veldig

mannsdominert og det er ikke en jente
å se blant stallfolket.

Helen red ut et par morninger. Vi
har vært på amatørforeningens fest,
feiret siste dag av det kinesiske nyåret.
Vi har spist på alt fra eksklusive restau-
ranter til lokale «bakgårdsrestauran-
ter».

Vi var på en fin sightseeing tour i
KL og fikk sett noen severdigheter som
bl.a Twin Towers. 

Vi har selvfølgelig fått til noen få
timer med shopping i alt
fra designer shoppingsen-
ter til vanlige shoppingsen-
ter og et must er et besøk i
bydelen Chinatown hvor de
har et strøk hvor de selger
alt av juggel og fanteri.
dvs. fake designervesker, –
klokker, -solbriller, dvd/cd
osv. osv. til den store gull-
medaljen. Det vrimlet av
folk, turister, kinesere,
malayere, bikkjer og katter.
Det var utendørs og selv-
følgelig sinnsykt klamt og
varmt. 

De siste 3 nettene
bodde vi på Malaysias
beste hotell og det var et

palass for heste-elskere. 
All utsmykking og inventar var av

og med hest... må bare oppleves… fan-
tastisk flott. 

Der fikk vi slappet litt av for oss
selv og tilbrakt noen korte timer ved
bassenget.

Alt i alt en fantastisk tur. 
Fine hester, fantastiske mennesker,

fantastisk mat, fantastisk natur og
etterhvert et deilig klima….

NoARK klubbjakker 
Har du kjøpt jakke? 
Frem til sesongen 2005 begynner er prisen kr. 499,- (godt subsidiert av NoARK), etter
sesongstart blir prisen 599,-. Løp og kjøp!

Jakkene kan kjøpes på klubbhuset på løpsdagene, eller ta kontakt med Anne på
anne@noark.info. 

Modellen vi har valgt er «Roping Country Club Jacka» som er
mørkeblå (nesten sort) i fargen. Den er vannavvisende og foret,

har god plass til både gensere og body-protector og mange
praktiske lommer og hette i kraven. Alle lommene har

glidelås. Jakken kan vaskes på 40 grader. Jakken fin-
nes i alle størrelser og har NoARKs nettadresse på

ryggen og vår logo på skulderen.

Helen og Natasja var eneste høner i kurven...



var veldig pent og så ut som en park.
Også denne dagen var været helt strå-
lende, enda varmere enn dagen før.

I det første løpet søndag var hes-
ten til Vanessa storfavoritt mens den
jeg skulle ri, ei 3 års hoppe som het
Cofta, var uten særlig sjanser. Jeg
tenkte likevel at overraskelser har jo
skjedd før…. Løpet var 1200 m og jeg
fikk beskjed om å være med der
fremme og sitte med den i hånda til
ut på oppløpet.

Starten gikk og Cofta var raskt ute,
vi lå som 3-4 inn i svingen. I svingen
hang hun veldig innover og jeg måtte
jobbe med henne for at hun ikke skulle
skvise Maria som lå på innsiden av
oss. Ut på oppløpet klarte ikke Cofta å
følge med, men hver plassering var
tellende sammenlagt så jeg red alt hva
jeg var god for. Vi kom inn som nr 9.
Vanessa vant, Irene Kohlweiss ble 2 og
Maria ble 3.

Det siste løpet vi skulle ri var
1800 m. Hesten jeg skulle ri var en 3
års vallak, Sharg. Den ble leid til start
og skulle lastes sist for den hadde litt
problemer i startboksene. Jeg fikk
beskjed om å ligge midt i feltet til det
var ca 600 m igjen, dvs inn i sist sving.
Vi kom sist inn i boksene og Sharg opp-
førte seg veldig pent. Starten gikk fint
og fra startspor 12 klarte vi å få en fin
posisjon inn i første sving. Inn i siste
sving avanserte vi noe og var oppe som
nr 4, men ut på oppløpet var det flere
som hadde krefter igjen. Det var et
godt samlet felt som nærmet seg mål,
og det ble engelske Sara som vant på
målfoto. Tanja fra Sveits ble annen, og
Irene avsluttet som tredje. Jeg kom inn
som nr 7, to lengder bak vinneren.

ske stor og kraftig hest, noe som jeg
liker. Her var rideordren: Gå til tet, og ri
hele veien, men vær obs for etter hvert
går den saktere!

Da vi cantret til start fikk jeg kjenne
at den var like sterk som den så ut. Den
satte hodet i været og prøvde å stikke
med meg. Jeg klarte heldigvis å stoppe
den etter hvert, men var ganske sliten
da vi kom til startboksene. Lastingen
tok igjen ganske lang tid så jeg fikk
igjen pusten i god tid før starten gikk.

Hesten min var raskt ute, og vi gikk
opp i tet med en på utsiden. Jeg red
hele veien som jeg hadde fått beskjed
om, og midt i svingen hadde vi en
lengde klar av de andre. 150 m før mål

lå jeg ennå i tet, men
plutselig begynte den å
gå saktere. Tyske
Vanessa Rodenbusch
kom opp på siden og
forbi og vant med en

lengde, jeg klarte å holde unna for de
andre og ble nr.2, og Andrea Chynorad-
ska (Slovakia) ble 3. Etter 1. dag ledet
Vanessa med 28 poeng, Diana og jeg lå
på delt 2. med 24 poeng hver og deret-
ter kom Maria med 19 poeng.

På kvelden spiste vi på en koselig
restaurant utenfor Budapest. Det var
transvestittparade inne i Budapest så
der var det nesten umulig å komme
frem… Alle var ganske trøtte så det var
ingen som ville ut på byen uansett. Vi
skulle jo være opplagte til neste dag
også.

Neste dag kjørte vi til Bratislava, ca
2,5 timers kjøring. Der hadde de en
gressbane, 1600 m lang som de også
kjørte travløp på. På midtbanen var det
steeplechase bane, og hele anlegget
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Gina i Østerled
AV GINA MATHISEN 

Norge ble invitert til å sende en rytter til EM for kvinnelige ama-
tørryttere som i år fant sted i Budapest og Bratislava. Gina Mathi-
sen, en av våre mest erfarne amatørryttere og vinner av NoARKs
vandrepokal ble valgt til å representere Norge…

28.
og 29. august var jeg så
heldig å få representere
Norge i EM for amatørryt-

tere. Jeg har tidligere ridd kun på Øvre-
voll, så dette var kjempespennende! Vi
skulle ri 2 løp på lørdag i Budapest, og
2 løp på søndag i Bratislava.

Vi hadde fått beskjed om at vi
måtte kunne ri 58 kg, og gikk dermed
ut ifra at dette var lavest vekt. Det viste
seg imidlertid at det var vekter helt ned
til 51 kg! Det gjorde at trekkingen ble
litt spesiell. De som hadde oppgitt
lavere ridevekt måtte godta å ri sin
laveste vekt dersom de trakk det. Om vi
trakk en hest med lavere vekt enn det
vi kunne ri, så fikk vi trekke på nytt.
Dersom det bare var hester med lavere
vekter igjen så måtte vi ri med over-
vekt! Det gikk ganske bra for de fleste
og det var bare ei som måtte ri med 1
kg overvekt i et løp. Jeg var heldig og
fikk 59,5 som laveste vekt, og kunne
dermed nyte både mat og drikke, mens
noen av de andre måtte nøye seg med
salat og vann og noen timer i sauna.

Lørdag morgen spiste vi frokost på
hotellet (vi som kunne) deretter fikk vi
en liten rundtur i Budapest. Budapest
er en gammel by, med masse flotte
bygninger og mye historie. Absolutt en
by jeg kan tenke meg å dra tilbake til!
Klokken tolv var vi tilbake på hotellet,
hentet utstyret og dro til banen, Kinc-
hem Park. Vi skulle ri begge løpene på
sandbanen, som var ca 1800 m lang.
Det var en gressbane på utsiden og en
travbane innenfor. Været var helt strå-
lende med ca 25 grader og sol.

Begge mine hester på lørdag hadde
relativt gode sjanser. I før-
ste løp som var 1400 m
red jeg ei 6 års hoppe;
Pan Herceg. Rideordre
fikk vi oversatt på litt dår-
lig engelsk og tegnspråk,
jeg fikk beskjed om å ligge som nr.3 og
begynne å ri ut av svingen. Ri her betyr
å bruke pisken!

De fleste hestene var greie å laste,
men noen krevde særlige overtalelser,
og her holdt de på til alle var inne uan-
sett hvor lang tid det måtte ta. Starten
gikk greit og vi kom fint av gårde. Hes-
ten til Diana Lopez (Spania) stakk til tet
og jeg lå som 3 med mye hest i hånda.
Ut av svingen begynt jeg å ri, hesten
svarte, men det gjorde de andre også.
100 m før mål var jeg ennå 3, men bak-
fra kom svenske Maria Sandh jeg
avsluttet dermed som 4. Diana holdt
unna til mål og Paula Fliermann (Hol-
land) ble 3.

Det andre løpet var 1200 m, jeg red
en 3 års vallak som het Nefrit. En gan-

”Ri her betyr å
bruke pisken! ”
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Sammenlagt ble det tyske Vanessa
som vant. Sara Moore (England) ble nr
2, Irene Kohlweiss (Østerrike) ble nr 3
og Maria Sandh (Sverige) ble nr 4,
Diana Lopez (Spania) ble nr 5, og jeg
ble altså nr 6...

Det var premieutdeling etter siste
løp, og det kunne minne om rene misse-
kåringen med tiara, bånd, sløyfer, blom-
ster og krystallvaser. Slovakisk TV og
radio og diverse aviser skulle ha sine
bilder og kommentarer.

På kvelden etter løpene gikk vi ut
og spiste sammen med presidenten på

banen i Bratislava. Denne kvelden
kunne alle spise og drikke det de hadde
lyst på, uten å tenke på vekta neste
dag! Under middagen fikk hver og en av
rytterne utdelt et personlig fotoalbum
og en film med alle løpene.

Om jeg skal oppsummere helgen
kort, kan jeg bare si at vi hadde det
kjempefint. Vi ble tatt vel imot av vert-
skapet, hestene var greie, fine baner å
ri på og vi fikk god mat og drikke. Det
lille vi fikk sett av Budapest ga mer-
smak, og jeg kan godt anbefale det som
reisemål!

AV THEA HOFOSSÆTER OG GUNNHILD NAUSTDAL

Idesember 2003 pakket vi sekkene
våre og satte kursen rund halve
jorda, til Australia. En drøm ble virke-

liggjort – sol, sommer og hest down
under! Planen var å reise dit og skaffe
oss jobb i en galoppstall. Vi hadde litt
kontakter på forhånd, men det viste seg
at vi egentlig ikke trengte kontakter…

En tidlig morgen tok vi toget fra
Melbourne og ut til Caulfield galopp-
bane for å finne en trener vi hadde fått
navnet på. Idet vi kom inn på stallområ-
det møtte vi noen ryttere som lurte på
hva vi drev med – trengte vi jobb? Vi
spurte etter treneren, men det viste

seg at han var på en annen bane, men
det gjorde ingenting for de kunne kan-
skje hjelpe oss! Så etter en halvtime
hadde vi nesten blitt lovet jobb.

Vi fikk jobb hos treneren Peter G.
Moody, en forholdsvis ny trener, men
som allerede hadde rukket å vinne

blant annet Derby. På banen hadde han
litt over 40 hester, totalt hadde han
150. De hestene som ikke var på banen
var enten på ferie, til behandling eller i
pre-training. Slik kunne han sende av
gårde hester som trenger litt fri, og få
inn friske og raske hester.

Første arbeidsdagen ble litt av et
sjokk for alle musklene våre. Selv om vi
hadde ridd en del i Norge (Gunnhild
kom rett fra å vinne løp), var det noe
helt annet å ri 6-12 hester i løpet av 4
morgentimer. Arbeidsdagen startet
klokken 04.00 om morgenen, og vi var
stort sett ferdige i 8-tiden. Hestene ble

salt opp og gjort klare
av stallarbeidere og leid
ut på banen, og vi som
ryttere hoppet fra hest
til hest. Var vi heldige så
rakk vi å skritte de tre
minuttene tilbake til
stallen…

Det var fem tre-
ningsbaner på Caulfield,
to sandspor, to gressba-
ner og en visco bane
(sand og gummi) samt
selve løpsbanen. Hver
morgen ble det hengt
opp liste i stallen om hva
alle hestene skulle gjøre
den dagen. Mye av tre-
ningen gikk på tid, hes-
ten gikk «evens», altså

200 meter på 15 sekunder, og om de
skulle jobbe så gikk de noen evens og
fikk strekke på seg de siste 400
meterne. Så sant hestene ikke jobbet,
ble de svømt i bassenget etter trening.
På ettermiddagen svømte de en gang
til. Mye trening, men det ble det også

mange gode hester av… I løpet av de ti
første dagene vi jobbet der hadde vi ti
vinnere, og slik fortsatte det videre.

Peter G. Moody var en av de
ledende trenerne i Melbourne og hadde
blant annet flere gruppevinnere. En av
de hestene vi red mye, Sky Cuddle, vant
nylig et gruppe 1 løp. Ellers i trening red
vi alt fra toåringer til litt eldre hester,
men de eldste var stort sett fire år. 

Vi kom rett etter Spring Carneval, da
blant annet Melbourne Cup avholdes, så
det var ikke så mange storløp da vi
startet å jobbe. Men den siste måneden
fikk vi med oss flere gruppeløp og større
løpsdager. Thea fikk også med seg Eas-
ter Carneval i Sydney etter Gunnhild
hadde reist hjem. Galoppsporten er en
stor sport i Australia, alle små byer har i
hvert fall en liten bane. Gode hester er
rikskjendiser og noen har egen fanklubb.
Når hesten Lonhro gikk løp var det rosa
capser og t-skjorter å se over alt. Rosa
var nemlig fargen på drakten hans. Han
gikk sitt siste løp i påsken i Sydney, og
da hadde han vunnet 11 gruppe 1 løp og
ca 26 millioner kroner på 35 løp.

Etter tre måneder i Melbourne pak-
ket vi sekkene våre og reiste rundt i
Australia som back packere. Etter tre
uker hvor vi blant annet dykket i Great
Barrier Reef, var på 4W safari og så
mange fine strender, reiste Gunnhild til-
bake til Norge mens Thea dro til Sydney
der hun jobbet litt for treneren vår, som
hadde hester til start under Easter
Carneval løpene.

Gjennom vinteren skrev Thea og
Gunnhild mye på NoARKs nettside – er
du interessert i å lese mer om Australia
gå inn på artikkel arkivet på
www.noark.info

Thea og Gunnhild rir Lecerbrac og Alton alias «Bumbles» og «Punch»
på lot nr 10 kl. 08.00…
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En kald lørdag i vinter satt vi som
vanlig på Sherryhaugen og spiste
frokost etter å ha vært i stallen

og fleipet litt om at det hadde vært gøy

å se Dubai World Cup live. «Alle» har jo
sett det på tv, og som alle galoppentu-
siaster vet – Dubai er stedet for de vir-
kelig store utskeielsene på galoppfron-
ten!… Som sagt så gjort, og ikke lenge
etterpå hadde vi ordnet flybilletter og
det som skulle til… 

Vi var 6 jenter fra Øvrevoll (Liv,
Anne, Camilla, Janicke, Helen og Siri)
og to venninner utenfor hestemiljøet av
oss som bestemte oss for å dra å se på
det alle snakker om. Det skulle vise seg
at vi ikke ble skuffet! Dubai World Cup
dagen er verdens største galoppløps-
dag med samlet premiesum på ca 140
millioner NOK, og lokker verdens beste
hester til start. Løpene tiltrekker folk
fra hele verden og det antas at det er
ca 50.000 tilskuere den siste lørdagen i
mars hvert år. 

Dubai er som kjent byen for sand,
sol, shopping, – og galopp, så det var
visst ikke bare vi som hadde tenkt oss
dit den siste helgen i mars! Det viste
seg at å få tak i hotell skulle bli litt av
en utfordring, både for intellektet og for
lommeboka. Det så en stund mørkt ut
for at hele turen skulle gå i vasken fordi
vi ikke klarte å få tak i noe som ikke

ville ta livet av våre stakkars bankkon-
toer. Men, til alt hell endte det med at vi
fikk låne en leilighet gjennom jobben til
Anne, og dermed var det bare å sette

seg på flyet. 
Galoppsporten

kalles som kjent
«Sport of Kings»,
og det stemmer
spesielt godt i
Dubai! For oss fra
Øvrevoll var det
merkelig å komme
til et sted der ALT
dreide seg om
galopp denne ene
helgen. Hele den
regjerende konge-
lige Maktoum-fami-
lien er sterkt invol-
vert i sporten på
forskjellige måter
og de eier som
kjent mange hun-
dre galopphester
over hele verden.
At hestene og
Dubai World Cup er
viktig for kongefa-
milien er ikke til å
komme fra. Shei-
kens hest «Dubai
Millenium» ble opp-
drettet kun for å

vinne det ene løpet, og det gjorde han
da også i år 2000. I lobbyen på et av de
flotteste hotellene i byen – som også
var sentrum for alt som foregikk på
World Cup fronten – var hele den ene

veggen dekket av et maleri av Dubai
Millenium…

Selve løpet avholdes den siste lør-
dagen i mars hvert år, men det hele er

mye større enn som så, det er løp hele
vinteren som oppladning til den store
dagen. Selve World Cup eventyret innle-
des med «Breakfast with the Stars» på
torsdagen før løpene. Der var det virke-

En meget fornøyd Janicke har truffet Frankie
Dettori.

Følgehest alene på tur.

Liv, Janicke og Helen forsvarte de norske fargene i «Fashion on the Fields». Utepils i mars...

Dubai World Cup 
– en tur til sheikenes rike! 

AV CAMILLA BLOM
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lig både «stars» og «breakfast»! Vi
måtte opp tidlig for å være på galopp-
banen kl 7.00 – men det skulle vise seg
å være verdt det. Utenfor hovedtribu-
nen var det dekket opp til hundrevis av
mennesker med en fantastisk frokost-
buffet, stoler trukket i silke, bordene
var dekket med bilder av alle tidligere
vinnere av løpet, hundrevis av kelnere
og alt man kan ønske seg av mat. Mens
vi nøt frokosten så vi på hestene som
kom cantrende eller jobbene forbi ute
på banen. Skal man være ærlig så vi
kanskje ikke så mye til hestene – det
var mer enn nok interessante mennes-
ker å se på! 

I tillegg til hestene er underhold-
ningen live jazz musikk og intervjuer
med jockeyer, trenere og eiere. Plutse-
lig så vi en hel flokk av mennesker som
beveget seg rundt noe – det viste seg å
være ingen ringere enn Frankie Dettori
som var ute og spaserte en tur. Som de
gode autografjegere vi er gjorde vi som
alle andre og fikk autografen på bord-
matten med bilde av Frankie og Dubai
Millenium. 

Gary Stevens, jockeyen som spilte i
Seabiscuit, var selvfølgelig en annen av
de store attraksjonene. Her også ble
det autograf-skriving og hektisk bilde-
taking på høyt plan! Etter frokosten så
vi at gutta ble kjørt bort i limousin –
ingen tvil om at jockeyene var de store
heltene denne helgen. 

Samme kveld inviterte sheiken –
Mohammed bin Rashid Al Maktoum –
5000 gjester på «Arabian Night Extra-
vaganza». Dette er den STORE happe-
ningen som det er HELT umulig å få tak
i billetter til dersom man ikke har kon-
takter i galoppverdenen. Utrolig nok
fikk vi billetter til oss alle 8! Vi ante
ikke hva vi gikk til, men hadde jo hørt
fra tidligere Dubai-farere at dette var et
«must». Det gikk busser fra mange av
hotellene så vi kastet oss på og lurte
fælt på hvor vi skulle. Etter en time i
buss var vi LANGT ut i ørkenen, og
plutselig så vi noe lys og begynte å

høre musikk. Det viste seg at det var et
svært kompleks med 5 svære telt som
var satt opp rundt en gammel ruin. 

Etter å ha blitt
ønsket velkommen
av tradisjonell syng-
ing og dansing var
det bare å finne seg
en plass rundt noen
av de lave bordene
inne i teltene. Det
var helt utrolig, så
vi brukte nok den
første halvtimen på
bare å måpe. Inne i
teltene var det dek-
ket med lave bord
og silkeputer og
tepper rett på san-
den. Og så var det
bare å hive innpå av de usannsynlige
mengdene med mat & drikke, og alt var
selvfølgelig gratis. Underholdning var det
også i rikt monn – kamelridning, henna-

maling, magedansere og et fyrverkeri
som antagelig brant opp et middels afri-
kansk statsbudsjett! 

Etter middagen kom «sjefen sjøl».
Sheiken – med sine mange livvakter mer
eller mindre på slep – og tok seg en
runde blant gjestene. Som alle de andre
flokket vi til for å ta bilde, og så jammen
om han ikke stoppet og snakket med
både Liv og Janicke. Det var rett og
slett en helt uforglemmelig kveld!

Og så selve løpene… Lørdagen kom
og i beste Derby-stil kledde vi oss opp
med hatter og fjær og innledet dagen
som seg hør og bør med litt champagne
«på kammerset». Vi hadde fått billetter
til det som heter «International Village»
og som viste seg å være golfbanen som
var gjort om til tribuneområde for en
dag. Ikke bare er det flotte hester på
banen, for mennesker er det et fesjå
uten like med menn i dress og kvinner i
lange kjoler og med fantastiske hatter

som går Royal Ascot en høy gang. Høy
champagneføring og gourmetmat hører
også med. Hatteparaden, «Fashion on

the Field», var helt tydelig dagens høy-
depunkt for mange (mer enn hestene)
og det var tydelig at mange av damene
hadde lagt myyye prestisje i antrekket. 

6 jenter fra Norge blir intervjuet i «racing avisen».

Damene på VIP-tribunen.

Liv møter Sheiken på Arabian Night Extravaganza.
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Det var 7 løp, hvorav ikke mindre
enn 5 var Gruppe 1 løp! Banen, Nad al
Sheba, er ikke sååå mye større enn
Øvrevoll, men det er allikevel noe helt
annet enn det vi er vant til. Som sagt
var den tilhørende golfbanen gjort om
til tribuner for «utlendingene», mens de
lokale holdt til inne på selve baneområ-
det. Det var en hel tribune avsatt til
sheikene og det var litt av et syn når
hele tribunen var dekket av dem i sine
hvite dish-dashaer, det tradisjonelle
«laken-antrekket». 

Hesteveddeløp er generelt stort i
Dubai, og det var også en masse «van-
lige» folk på banen – unge og gamle,
kvinner og menn. Alle samlet seg på
gresset og hadde piknik og spilte kort i
mellom løpene. I Dubai er det ikke tillatt
å spille på hestene, så da må man jo
finne på noe annet… Visnings- og vin-
nerpaddocken var selvfølgelig inne på

baneområdet så vi beveget oss inn dit
for å få et nærblikk av hestene og ryt-
terne. De lokale gutta synes nok at det
var litt spennende med oss damene i
korte kjoler for de ble relativt nær-

gående og fnisete
etterhvert. 

Selve World
Cup’en ble tilslutt et
oppgjør mellom den
sør-afrikanske Plea-
santly Perfect og
Medaglio d’Oro fra
USA. Frankie og
Sheiken hadde ikke
hellet med seg den
dagen og vant kun et
løp. Dessverre var
ikke det store løpet
før helt til slutt og
det ble egentlig litt
av et antiklimaks at
alt var slutt etter
storløpet. Riktignok
fortsatte festingen i
champagne-baren, men selve løpsdagen
var egentlig litt i korteste laget. Men alt

i alt var det litt av en opplevelse. 
Resten av Dubai-oppholdet ble

brukt til shopping og bading og rett og
slett å nyte det fine været og all den
gode maten på Japengo/Second Cup

som raskt ble vår
stamrestaurant.
Litt aktivitet måtte
vi også ha, så en
morgen dro vi alle
sammen ut til en
stall og leide oss
hester. Det var litt
av en opplevelse å
galoppere rundt på
sanddynene! I til-
legg fikk vi oppleve
kamel-trening på
nært hold – langt
inne i ørkenen var
det nemlig en tre-
ningsbane der
kamelene var ute
og jogget seg en
tur. Vi forsøkte å få
tatt noen bilder,

men det var trenerne ikke så happy for
– ikke minst fordi de bruker bittesmå
gutter (stort sett «importert» fra
Pakistan og India) som kameljockeyer.
Kamelløp fikk vi ikke med oss siden
løpene var flyttet til en annen bane
(det var flere enn oss som gikk rundt
med Lonely Planet boken i hånda og så
litt lost ut) – men vi fikk allikevel litt av
en tur – vi klarte nemlig å overbevise
taxisjåføren vår om å kjøre langs
banen mens kamelene trente, så vi fikk
en langside «upsides» i skranglete taxi
mot kamel.

Alt i alt var det en kjempefin tur der
vi fikk sett og opplevd mye – med andre
ord – en tur til Dubai World Cup anbefa-
les så absolutt og er et «must» for alle
galoppentusiaster!

Kameler på vei til løpstrening.

Ikke bare hester som teller når jenter er på tur...De lokale og de internasjonale ble holdt strengt adskilt.

Noe skal man gjøre mellom løpene…
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Mange lurer på hva som skjer
med galopphestene når det
viser seg at de ikke egner seg

for løp, ikke løper fort nok lenger eller
kanskje fått en skade som gjør at de
ikke tåler den belastningen et løp gir.
Det betyr ikke at de automatisk vandrer
til de evige gressmarker, men dersom
de ikke har alvorlige skader kan de
gjerne omskoleres til førsteklasses
dressur-, spranghester, innen feltritt
stilles dog høyere krav til friskhet. Flere
av norgesmesterne i feltritt kommer fra

Øvrevoll (f.eks Prime og Status Quo – all
ære til rytteren Anne-Cathrine Sellæg!)
og de hevder seg ofte opptil kretsnivå i
dressur og sprang. 

Utfordringen ligger i ridehestfolkets
holding til fullblodsen. Det florerer
mange myter om dem sånn som at de
er gærne, er stive som stokker, mangler
steg og at de har belastningsskader
som ikke kan leges. Mange ser på ex-
galoppører som en billig måte å få seg
hest på og det er ofte unge ryttere som
mangler erfaring og ikke vet at fullblod-

sen trenger mer tilsyn og omsorg enn
en gjennomsnitts ridehest. Sannheten
er at den ikke er en nybegynnerhest,
men dersom man gir den tid til å venne
seg til den nye tilværelsen, trykker på
de rette knappene, får profesjonell hjelp
underveis og tar godt vare på den har
man en super ridehest som kan leve
langt opp i 20-årene. Man får mye gra-
tis siden fullblodsen er en naturlig atlet,
er vant til store folkemengder/høytta-
lere/oppstyr, er meget tilpasningsdyktig
og lærevillig. 

Galopphester på nye baner
AV JANICKE DUE

Her forteller Silja Støren om hesten sin, Aberfeldy – en galopphest
omskolert til ridehest – en hyggelig «historie fra virkeligheten».

Fakta:
7 år gammel fuks vallak e. Miami
Springs u. Mortlach
Gikk 13 løp i perioden sept-01 – 
sept-02 hvorav plassert i 2 løp. 

Sommeren 2002 begynte jeg å ri
for Ivi Jegsen som Aberfeldy da
sto i trening hos. Jeg begynte å ri

Aberfeldy og likte ham veldig godt! Jeg
red ham mer og mer utover høsten, og
Ivi hintet om at jeg sikkert kunne
spørre eieren Philip Grundy om han
ville selge han til meg. Jeg snakket litt
med ham om det, men ingenting ble
bestemt med en gang. Men så en kveld
i stallen kom han og sa at enten kunne
jeg kjøpe ham, eller så skulle han ta
ham med hjem samme kveld! Jeg
skyndte meg å ringe hjem til foreldrene
mine for å spørre om vi kunne kjøpe
han. Etter litt diskusjoner og mye om
og men sa foreldrene mine ja! Og sånn
ble Aberfeldy min. 

Jeg hadde drevet en del med ride-
hester før og ville se hvordan Feldy
greide seg som ridehest. Utover vinte-
ren var vi en del nede på midten og
trente dressur og han lærte seg raskt
sjenkelvikninger, for- og bakdelsven-
dinger og overgangene holdt-trav og
trav-holdt. Han ble også flink til å
galoppere på liten volte, vende i rette
linjer og arbeidet fint og konsentrert.
Om sommeren hoppet vi litt og vi
begynte med ponnihekkene nede på
midten. 

På høsten var vi med på et klubb-
stevne på Østern Brug, vi startet en
Clear Round-klasse og det gikk veldig

«Case 1»: Aberfeldy 
AV SILJA STØREN

bra til å være hans første stevne. Det
gikk fint på avridningsbanen selv om
det fløy mer eller mindre kontrollerte
ponnier og hester på kryss og tvers…
(Vi var så heldige å få varme opp med
en jente på en annen ex-galopphest,
Asbestaswecan, som gikk feilfritt i sin
klasse). Selve konkurransen foregikk i
ridehus, men han gikk faktisk fint inn
selv om han tittet veldig på alle men-
neskene på tribunen. Han var veldig fin
på dette stevnet, helt til han hørte
høyttalerne. Da ble han litt forvirret,
stakkar, og ville ikke hoppe noe mer og
vi ble disket. Men jeg var kjempefor-
nøyd, og er sikker på at han ikke reage-
rer så mye på høyttalere neste gang! 

På sommeren etter begynte vi å ri
bort på Nordhaug sin ridebane for å
hoppe, og fikk ofte med oss noen andre
hester fra Øvrevoll. Vi begynte nesten
forfra med hoppingen, og begynte å
hoppe små enkelthindre. Til å begynne
med likte han ikke kryss noe særlig,
men hoppet glatt over rekker – siden
han var blitt mer vant til å hoppe og
etter hvert satte vi sammen hindrene til
lengre og lengre baner. Tilslutt hoppet
Aberfeldy alle typer små hindre (om det
ikke er noen vanndammer i nærheten…)
men han ble etter hvert litt lei av disse
små 40-60cm hindrene, så jeg satte
dem litt opp og lot han alltid få hoppe
ett hinder litt ekstra høyt. Jeg syns
egentlig han hopper best over litt høye
hindre og det er det han synes er mor-
somst også. 

Nå flyr han over 1 meter høye hin-
dre uten å anstrenge seg og jeg er vel-
dig fornøyd med ham. Han er ikke bare

en fin hest å ri, men har også en fantas-
tisk personlighet! Han sparker aldri
etter andre hester og har visst en viss
beroligende effekt på dem, er en super
lead hest, biter ikke, sparker ikke, elsker
å bli pusset, er glad i barn og andre dyr,
tar hensyn til den som sitter oppå og
selv om han kan bli sprek til tider hører
han på deg og han mister aldri hodet
helt! Jeg cantrer ham fortsatt en del på
banen og han ikke blir noe stressa av
det, så jeg syns ikke det er noe galt i
det. Han blir i fin form av det og liker
det veldig godt. Jeg mener at ex-gal-
opphester kan bli kjempefine ridehester
– og det er Aberfeldy et godt eksempel
på! De er oppmerksomme, lettlærte og
mange er store talenter innenfor både
sprang og dressur og er gode turkame-
rater. De er ærlige og villige og glade i
mennesker.

Silja og Aberfeldy.



lig» kom løpende mot ham var ikke
morsomt. Med tanke på hvor mye han
faktisk hadde vært igjennom i løpet av
helgen fikk han slippe «nærkamp»tre-
ningen denne gangen. Det viktige nå er
at han kan fordøye det han har lært og
så kan en heller gå videre om en liten
stund. Domestro vist tegn til å bli en fin
polocrossehest, så da er det viktig at
han ikke går lei før han har kommet
skikkelig i gang. Jeg gleder meg iallfall
til fortsettelsen…

Nå er faktisk ikke Domestro noe
enestående tilfelle når det gjelder
galopphest som polocrossehest. For-
mannen i polocrosse klubben har en
gammel galopphest, Twiggez-Vous, og
hun har utviklet seg til en fin polocros-
sehest. Twigges søster Taktique, som
står i trening hos Jenny Hansen, er
også introdusert til polocrosse og har
til og med spilt kamp med Thea Hofos-
sæter. Jenny har nok en begynnende
polocrosstjerne på stallen i Cair Para-
vel. Han har ennå ikke gjort så mye,
men har iallfall, sammen med Taktique,
nådd å bli fotokjendis i Budstikka som
polocrossespillende galopphest. At opp-
visningen endte med knall og fall for
Thea behøver vi ikke snakke så høyt
om, men det er vel begrenset av hva en
kan forlange en topptrent galopphest
når det kommer til svishene racketer og
balle både her og der. I tillegg til de før
nevnte har også Chineur, Nordic Pet og
Duke of York vært innom sporten, så
det begynner å bli noen.

Skulle du ha lyst til å være med på
noe som er helt annerledes enn galopp
men fortsatt utrolig morsomt, så gå inn
på Norsk Polocrosse Klubbs hjemmesi-
der og les mer:
www.ridesenter.net/polocrosse/

Det hadde vært gøy om vi kunne
treffe igjen flere av våre gamle kjen-
ninger på en polocrossesamling. 

opp og ned langs den cantrende rekken,
så her hadde «omvendingen» gått gan-
ske fort. Jeg fikk fortalt at dette var
Domestros første møte med polo-

crosse, så da var det bare å finne
frem godhånden og ta det med
ro. Ball og racket svirrende
rundt ørene kan jo virke
skremmende på en hver.

Vel ute i ridehuset var det
bare å begynne det tålmodige

arbeidet med å introdusere min
racket, baller på bakken, baller i

luften og ikke minst alle andres racke-
ter som svirret forbi. Stor gutt som
Domestro er gikk det sakte men sikkert
fremover. Ballene på bakken var ikke
noe problem (fotball er gøy!) og min
racket langs halsen, ned langs forbena
og mellom ørene ble fort godtatt.
Andres racket som svishet rundt ble

sett litt skeptisk
på, men tolerert.
Derimot var det litt
skummelt når bal-
len kom fykende
mot ham og jeg
strakk ut min rac-
ket for å ta i mot.
Dette blir fort en
viftende bevegelse
i nærheten av hes-
tens øye, så kan-
skje ikke rart at
dette ikke var kvel-
dens høydepunkt.
Vi tok det pent og
rolig, så ingen uhell
skjedde og jeg ble
værende der jeg
skulle; i salen.

Natt til lørdag
var nok brukt til
mye tenking og
fordøying for lør-

dag var det en mye tøffere hest som
kom frem. En «uvane» dukket fort opp
og det var at tempo økte betraktelig,
faktisk litt for mye, hver gang jeg bøyde
meg ned for å plukke opp en ball. Nå er
dette i og for seg ikke noe problem, for
så fort ballen er plukket opp skal det gå
fort, men det er et poeng at ballen fak-
tisk når å bli med….. Domestro fulgte
vel bare sin barnelærdom: når noen
lener seg forover skal det gå fort, så
her hadde vi noe mer vi måtte jobbe
med. 

Søndag var det en ganske selvsik-
ker hest som entret ridehuset. Baller og
racketer var ikke lenger noe problem og
han gav inntrykk av at det faktisk var
litt morsomt det vi drev med, bare han
fikk være i fred for mer enn en hest av
gangen. «Masse» hester som «plutse-

Det er de utroligste steder du tref-
fer på gamle kjenninger, det være
seg både to- og firbente og her

er en liten historie om en flere sikkert
kjenner igjen. 

Noen av oss på Øvrevoll har
begynt med den meget
«kjente og verdensomspen-
nende» sporten Polocrosse
(vi er i underkant av 30 aktive
spillere i Norge…..). Som nav-
net antyder er Polocrosse
beslektet med Polo og Lacrosse, et
indiansk ballspill som foregår på bak-
ken. Polocrosse skiller seg fra Polo
først og fremst ved at det ikke kreves
de samme ferdigheter som rytter for å
komme i gang, og ved at det langt min-
dre ressurskrevende. Det trengs kun en
godkjent ridehjelm, en Polocrosse-rac-
ket og så klart en hest eller ponni da.

En Polocrosse-racket likner på en håv
eller et sommerfuglnett. Det brukes en
skumgummiball som rytterne fanger
opp og passer til hverandre, og det er
om å gjøre å score flest mulig mål.

Nok fakta og over til «historien». En
kald fredag i slutten av november bar
det oppover til Rauland ridesenter og
høstens Polocrossesamling. Vel fremme
var det utdeling av hester og overras-
kelsen var stor da jeg fikk en fullblods
ved navnet «Domestro». Etter å ha tatt
hesten nærmere i øyesyn var det ikke
innlysende at dette dyret noen gang
hadde vært galopphest, men etter en
sjekk ble det bekreftet: Domestro
hadde startet 15 ganger (dog uten
større hell) og da begynte hjernecellene
å jobben. Dette var faktisk hesten Trond
brukte på ridekurset i vår da han red
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«Case 2»: Domestro
AV ANNE PETTERØE

Domestro med Anne på ryggen før han skal i ilden.

Pen gutt da!
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En oppdagelsesreise 
– på seminar med Kelly Marks

AV KRISTIN  HØST GRØNVOLD

Sommeren 2003 fant jeg en
annonse i Skandinavisk Galopp:
«uridbare hester, hester der ikke

vil lastes, bange for smeden, problem-
hester av alle slag søges». Monty
Roberts metode Join Up skulle for før-
ste gang vises frem i Danmark, ikke av
mesteren selv, men av hans europeiske
instruktør, Kelly Marks. Med litt reisesti-
pend fra NoARK bestilte jeg billetter og
ordnet losji på Vilhelmsborg i Ålborg,
der demonstrasjonen skulle holdes, og
dro på noe som senere er blitt min stør-
ste oppdagelsesreise.

Vilhelmsborg er Danmarks nasjo-
nale hestesportssenter – et hesteuni-
versitet. Store, lekre ridehaller på
30x70, glasstak og masse lys, massevis
av plass til publikum, sand-dekke og
gress overalt, perfekte omgivelser som
tar hest på alvor. Som gjest fra Norge
fikk jeg bli med på hele seansen fra A
til Å.

Man tager så mange hester man
kan som av en eller annen grunn ikke
kan ris, lastes, er mannevonde, har en
fobi, er redde eller annet. Man spør ikke
om årsaken, men registrerer adferden.
Et team jobber med hesten i en rund-
paddock og treneren, Kelly Marks,
intervjuer eieren. Deretter plukket hun
ut 3 hester som skulle brukes til kvel-
dens demonstrasjon av Join Up.

Join Up er registrert varemerke for
en metode og en tenkning som går ut
på at hesten har et språk. Og det er
hestens språk, ikke ditt. I tusenvis av år

har man temmet hest og i svært mange
samfunn er hesten blitt temmet ved
tvang, det er vel ikke uten grunn det
heter «breaking the horse» om å ri inn
en unghest.. Monty Roberts lanserte
uttrykket som tenåring i ren begeist-
ring over at han hadde kartlagt hestens
språk, og at «they joined up». De ble
rett og slett med ham frivillig. 50 år
senere – i 1997 – demonstrerte han

dette i et 3 dagers prosjekt som TV-sel-
skapet BBC satte i gang, Ute i prærien
med ville mustanger – så ville som det
er mulig å få i vårt samfunn. Uten
roundpen, men med språket «Equus»,
fikk mustangen «Shy Boy» valget – og
fulgte Monty.

Kelly Marks har også lært seg språ-
ket. Hun er datter av en engelsk gal-
opptrener og er en champion amatør-
rytter og en dyktig sprangrytter. Kelly
driver utdanning i Join Up konseptet i
England som base for resten av Europa.

Grunnprinsippet med Join Up er å

få hesten til å starte forhandlingen med
deg. For å få til dette, må man behandle
den som en hest, ikke et uskikkelig
barn. Monty Roberts har sin tenkning
fra flokken der sjefshoppa tar seg av
oppdragelsen. Equus handler om å
bruke kroppen, ikke pisken. I en round-
pen på 15m i diameter jages hesten
rundt, med et kraftig og direkte kropps-
språk – du befinner deg BAK hesten, og
holder blikk-kontakt hele veien. «Send
your horse away, not a little, but a lot»
sier Kelly. Lenge nok til at den under-
kaster seg. 

Og hvordan foregår samtalen? Jo,
først det indre øret, et lite signal og du
modererer din aggressivitet, deretter
senker den hodet, og starter klikking
mot bakken med mulen. «Jeg er bare
en liten hest og spiser gress og er ikke
farlig» sier den, «Du kan godt invitere
meg til noen forhandliger, kanskje blir vi
enige». Og hva gjør mennesket da? Jo,
som hesten. Senker skulderen, vender
indre skulder FRA hesten, senker blik-
ket og stiller seg nærmest med ryggen
til. Og hva skjer. Hesten kommer av seg
selv. Du står stille, med ryggen halvveis
til. Hesten stiller seg opp, kanskje ikke
helt inntil, men den kan tenke seg det.
Hva gjør du, hvordan bruker du krop-
pen, hva er ditt neste trekk? Det er helt
avgjørende for hvordan dette forholdet
skal utvikle seg videre. Jeg har ikke
tenkt å fortelle det her, fordi det skal du
nemlig få anledning til å se selv, en dag
i april 2005!

En av hestene på Kellys demonstra-
sjon var en Palaminohoppe på 8 år.
Denne hesten hadde hatt rytter og var
grei nok, inntil det plutselig sa klikk. Den

Monty Roberts snakker Equus.

Kristin har vært i Danmark og
lært seg et nytt språk, «Equus». 
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lot rytteren komme opp, men det ble
med det. En flott hest som ikke var spe-
sielt urolig, ingen muskulære eller skjel-
lettproblemer – den tilstedeværende
veterinæren og kiropraktoren sjekket
dette, men rett og slett en fiks idé om at
den ikke ville ha noen på ryggen.

Etter gjennomkjøringen i roundpen
og Join Up, lurte hesten på hva nå?
Sakte men sikkert fikk den en rytter fra
teamet opp på ryggen. Hooops, av.
Ingen vits å ta noen sjanser. Et par
utstoppede ben ble neste alternativ, er
det bena/sjenklene som er problemet?
Nei? vel opp med en ny «rytter», denne
gangen en utstoppet kjeledress. Med
hode og hjelm. Den satt ikke lenge på
den heller… 

Okey, problemet var altså noe over
rytteren. Et eller annet sånn i rytterens
hodehøyde. Ny runde i round-pen med
noen løse ben knyttet fast til salen, en
spiral av ståltråd med en blomsterkvast
fra banepynten i toppen. Den satt. Hes-
ten hadde rene rodeoppvisningen mens
Kelly holdt den gående i paddocken.
Hun kjørte samme «send your horse
away», denne gangen med 2 longeliner,
en gjennom hver stigbøyle, ingen pisk,
ingen NEI, ingen ting ble sagt til hesten,
kun til publikum. For hver minste ting
hesten gjorde i positiv retning, ble lyn-
raskt fanget opp, ingen sukkerbit, gul-

rot, ingenting, annet enn Kellys kropps-
språk og en hyggelig gest til hesten når
den tilslutt kom – frivillig. Etter litt over
20 minutter byttet de ut blomsteropp-
satsen med en rytter, som stolt kunne ri
hesten – trygt og flott. Og hva hadde
hesten lært? Jo, at denne lederen kan
jeg stole på – den har bare to ben – men
det går fint, vi snakker samme språk.

Neste hest var en spinnvill fullblods-
hoppe. 4 år og ikke ridd, knapt rørt,
selektiv med hvem den slapp inntil seg,
en bombe. Kellys første bemerkning var
at dette er en «very tense horse, intelli-
gent with a lot of ability». Men synd at
det som oftest er de som ender til slakt
fordi de ikke kan håndteres. Slik energi
skal håndteres klokt, og aldri med vold.
Det tar litt over 20 minutter med hver
hest som blir håndtert i Join Up. Denne
trengte over en time! 

Videobåndet mitt gikk ut på tiden,
jeg var så spent at jeg greide ikke holde
kamera rolig, så det spilte ingen rolle
egentlig. De opplevelsene denne hesten
bar inni seg, var definitivt ikke av de
gode, men stedet for å skylde på at
hesten er redd grønne biler, store bus-
ser, trafikkskilt og sludder, er det mye
greiere å ta det ved roten, gi den et
valg den selv kan ta stilling til. Denne
hesten var livredd selve livet. 

Kelly snakker til publikum hele tiden

mens hun jobber, forklarer og formidler.
Med denne hesten kunne du høre pulsen
hennes gjennom mic-myggen, tilskuerne
satt stive som pinner og det gikk et
phhhuuu gjennom hele den flotte ride-
hallen da hesten aksepterte Kelly og til-
slutt rytteren. Mens den første demoen
ble avsluttet med at rytteren ble sit-
tende, så endte denne sorte lille hoppa
ganske annerledes. Hesten står i rund-
padocken, stolt og fornøyd med seg
selv. Kelly ber oss være helt stille, så, på
signal, KLAPPE. Hesten står musestille.
Kelly gir signal – alle klapper – og hesten
– den fortsetter å stå stille. Vender litt
på ørene, titter litt rundt seg og fortset-
ter å stå stille – for så å rusle bort til
Kelly. Og fremdeles – ingen sukkerbit,
bare trygghet, tillit og tilhørighet. 

Siden denne opplevelsen har jeg
mast og mast, vet dere ikke at Norge
trenger dere???? Og nå, i april kommer
de. Sjefen selv; Monty Roberts. Og
dette er ikke bare for hestefolk, verdens
barskeste næringslivsledere leier
Monty. For å lære lederskap. Følg med
på www.noark.info om hvor og når du
skaffer billetter. 

Nettstedet heter www.intelligenthor-
semanship.com og det er fordi det er
DIN intelligens som kan forandre hes-
tens liv – og ditt med hesten. Er det noe
rart jeg kalte det oppdagelsesreise?
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Cowgirl i Canada 
– en drøm går i oppfyllelse

AV VICTORIA ALLERS 

En av mine store drømmer siden
jeg var liten har vært å en gang ri
på en cowboyhest i full galopp

over lange sletter mellom høye fjell,
akkurat som på film. Drømmen skulle
endelig gå oppfyllelse da jeg en strå-
lende og varm septemberdag oppsøkte
en cowboystall i Pemberton, British
Columbia i Canada. 

Ranchen lå mellom høye fjell med
snø på toppene. Hester beitet overalt
og på tunet stod det ca 10 hester bun-
det på begge sider av et gjerde, ferdig
oppsalet. Flere cowboyer gikk rundt og
arbeidet på gården mens andre satt og
drakk øl.

Jeg fortalte at jeg pleide å ri «race
horses», og en av cowboyene plukket ut
en hest, Socky, til meg og fortalte meg
litt om den før jeg satt meg i salen. Den
kunne godt finne på å løpe under trær
og tett inntil trær, så det måtte jeg
være oppmerksom på. Heldigvis var fel-
lesturen dratt av gårde for en time
siden, så jeg fikk min egen private ride-
tur med en av cowboyene.

Bare det å sitte på en hest igjen var
fantastisk, og i cowboysal gjode det
bare enda bedre! Tanken på skolebø-
kene var rimelig langt vekk akkurat da!
Noen hadde klart å sette trinsen feil på,
så den tok cowboyen bare av og fikset
mens jeg satt oppå. Hesten bare stod
der, ganske så annerledes enn hva jeg
er vant til!!!!

Cowboyen kastet seg opp på en
hest, og vi var klare. Tror vi skrittet i to
minutter før vi kom ut på den første
stien. Den var bred og fin med sand, og
han sa at vi måtte varme opp hestene
litt, og satt i galopp! Jeg måtte venne
meg litt til cowboysalen og den «nye»
stilen, men morsomt var det! Det var
tilfeldigvis et cowboystevne like ved, så
han tok meg med dit så jeg kunne se
hvordan det foregikk. Det var akkurat
som å komme inn i en film. Barn fra 3
år til voksne på over 60 år red overalt,
og hester stod bundet til alt som var
mulig å binde dem til. Desverre var det
akkurat pause i konkurransen, så vi red
bare igjennom og fortsatte ut mot sko-
gen og slettene. Det tok ikke lang tid
før han satt sin hest i galopp igjen, og
da var det bare til å smatte på sin egen
hest og henge på. Stiene var smale og
gikk både opp og ned med røtter og

stener på bakken. Det spilte tydeligvis
ingen rolle, her var det bare å håpe på
at hesten tråkket riktig. Både trær og
høye busker stod tett på stien og
mange ganger måtte jeg omtrent kaste
hesten til siden for ikke å få most foten
inn i ett tre. Jeg forsøkte å holde følge
hele veien, så jeg kunne se hvilken vei
hesten hans svingte så jeg kunne være
litt forberedt for ellers var det umulig å
se hvor stien gikk hen før man var en
meter fra svingen!!

Cowboyen slakket farten da vi
måtte krysse en elv. Vannet rakk til
langt opp på magen til hestene. Der
traff vi på de som hadde ridd ut en time
før meg. Jeg var utrolig glad jeg ikke
rakk den turen, for der satt små barn
på hestene og de skrittet sakte av
gårde. Da vi hadde passert dem, lå det
en stor åpen slette foran oss, og da bar
det avgårde i full galopp. Skal si det er
fart i de hestene også, jeg var virkelig
overrasket! 

Hestene fikk en liten pause da han
plutselig hoppet av sin hest og ba
meg holde den, han måtte tisse. Da
var hestene begynt å bli ganske
svette og pustet rimelig bra. Solen
stekte også, så det hjalp jo ikke
akkurat. Cowboyen var kjempehygge-
lig og spurte mye om galoppsporten
mens vi for en gang skyld skrittet videre.

Men det tok ikke lang tid før han
uten forvarsel satte i galopp igjen på
de smale stiene, og denne gangen i full
galopp!!! Mannen var jo ikke riktig klok,

men jeg tenkte nå at han visste hva
han gjorde og at jeg bare måtte stole
på hesten. Da vi nesten var ferdig med
turen fortalte han meg at han faktisk
aldri hadde ridd den ruten så fort før!!
Vi hadde ridd den på 40 minutter, og til
vanlig brukte de 2 timer! Det resulterte
i at han ville eksprimentere litt å gå
opp en sti han ikke hadde vært før. Her
skrittet vi utrolig nok bare, men noe
annet hadde vært urealistisk. Her gikk
det rett opp og ofte var det på bare
stein. Flere busker og trær stod også i
veien, og da fant han bare andre helt
sinnsyke veier utenom. Det verste, men
også mest imponerende var da vi
skulle ned igjen. Noen steder tenkte
jeg at her kommer vi aldri ned, men
hestene nærmest hoppet ned fra sten-
hyller. Jeg vet jeg ikke akkurat kan
sammenligne med de klønete fullblods-
hestene, men cowboyhestenes evne til
å gå i naturen er helt utrolig.

Vel nede galopperte vi resten av
veien hjem. Hestene var dyvåte av
svette, og cowboyen fikk litt kjeft for vi
ikke hadde skrittet hestene nok av! 

Min buss tilbake gikk ikke før to
timer senere, så jeg ble værende på
ranchen. Alle hestene ble salet av og
leid til beitet. Hver cowboy tok opp til 5
hester av gangen! 

Det var visst en stor «dans» på en
låve om kvelden, så jeg satt sammen
med dem og drakk øl og hørte på coun-
trymusikk! Han jeg hadde ridd sammen
med kjørte meg så til busstoppet. Der
så jeg det stod mange andre hester
bundet opp til et gjerde, og jeg spurte
om det var en annen ranch som lå der.
Han fortalte så at det bare var andre
cowboyers hester som stod utenfor
baren, mens de var inne og tok seg en
øl!! Det var virkelig en cowboylandsby
jeg hadde funnet oppe i Canadas fjell!

Drømmen min var gått i oppfyllelse!
Jeg kommer aldri til å glemme denne
dagen, og det var utrolig morsomt å
prøve en helt annen form for riding. Det

var bare en helt sinnsyk opplevelse,
så utrolig annerledes enn hva jeg
er vant til, – og det neste målet
må jo være å ri en cowboyhest

mens man samler kveg! Jeg må
allikevel innrømme at det er galopp-

sporten jeg absloutt sverger til og alltid
vil holde på med. Å cantre en fullblods-
hest rundt på en sandbane en tidlig
morgen er det ingenting som overgår!
Litt mere utfordring og spenning å ri
dem – ja, jeg savner det utrolig mye!

i

k

Victoria Allers studerer for tiden i Canada og har sendt oss denne
epistelen om en litt annerledes ridetur...
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Kongene av Heath’en i Newmarket
AV JANICKE DUE
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Training the Racehorse
Av Janicke Due

Boken «Training the Racehorse» skrevet av Tim
Fitzgeorge-Parker kom første gang ut i 1976 og
regnes for å være en av biblene innen galoppspor-
ten i England. Den inneholder viktig lærdom for
alle som er involvert i trening av galopphester
eller har lyst å begynne å trene galopphester, og
gir en fengslende og tankevekkende innsikt for
alle galoppfans. Som en kuriositet kan vi fortelle
at den velkjente treneren Martin Pipe brukte
denne boken flittig som oppslagsverk da han
begynte i treneryrket.

Boken beskriver de praktiske aspektene
ved å kjøpe åring på auksjon, innridning,
stallrutiner, foring, skoing, sykdomsbehandling,
transport, trening både på flatt og hinder og hvordan
melde i løp. Siden forfatterens kunnskap kommer fra
egen erfaring og tett samarbeid med mange av de store

trenerne i England, er teksten spekket med morsomme
og dramatiske anekdoter.

Forfatteren er tilhenger av å tilegne seg kunnskap
gjennom mange års erfaring og han kombinerer trenings-

metodene til de gamle mesterne med metodene til
dagens suksesstrenere. Denne reviderte og utvi-
dete utgaven ble gitt ut i 1993 og har tatt hen-
syn til endringer av reglementet, nyvinninger
som allværsbaner, etc.

Tim Fitzgeorge-Parker begynte sin karriere
med hester innen kavaleriet, fortsatte i det sivile
liv med å ri amatørløp, så assistenttrener for en av
nestorene i den engelske galoppsporten – Atty
Persse, ble så selv galopptrener og er nå journalist
og forfatter innen galopp. Bøkene hans inkluderer
bl.a. en serie om karrierene til mange gode jockeyer
og trenere samt flere biografier om fremtredende
figurer innen galoppsporten i England.

Boken kan lånes av NoARK eller kjøpes på internett:
http://www.equestrianbooksandvideos.com/

Mens solen viser seg i horisonten
tidlig om morgenen og bader
Newmarket i et rosa lysskjær,

står én hest som en klippe på toppen av
Warren Hill mens lot’ene cantrer opp-
over. Han vet bedre enn noen hva dette
gamet går ut på – det skjer stadig
utskiftninger i stallene, mens han og
rytteren er der år etter år. Trenerens
hack (følgehest) har en av de beste job-
bene i hestenes verden. Den er kanskje
ikke verdt millioner, men den er på top-
pen av rangstigen i stallen. Den bærer
treneren mens unghestene vimser
rundt, og hjelper ham å fange enhver
hest som har kvittet seg med rytteren
sin og er også lead for åringene og 2-
åringene. De må tåle mye og trenerne
er ikke alltid de beste rytterne…

Hack’ene kan hovedsakelig deles inn
i to kategorier; kraftige cob’er og ex-
galopphester. Ex-galopphestene har
som regel vært meget gode i sine
glansdager og vil gjerne vise hva de er
gode for opp heath’en med ymse
krumspring og hjulvispende haler. Fles-
teparten er hekkeløpere – kanskje fordi
de har reist og opplevd mer enn flatløp-
hester og derfor mer robuste samt at
de er verdt litt mindre, spesielt valla-
kene. 

Grå hack’er er spesielt populære i
Newmarket – en av dem er kanskje den
mest kjente; Kribensis med Sir Michael
Stoutes assistenttrener Stuart Mes-
senger. Kribensis har gledet mange
med å vinne mange store hekkeløp på
slutten av 80-tallet og begynnelsen av
90-tallet. Han var mørk grå på den
tiden, men er nå hvit som snø og lett å
kjenne igjen blant alle hestene på
heath’en. 20-åringen vet godt at han er
sjefen i stallen hos Sir Michael Stoute,
han går løs på gårdsplassen og stikker
stadig hodet inn i salrommet på godte-
jakt. Han har vært nesten hele sitt liv

her, da han ble skadet i et hekkeløp i
1993 tilbød eieren Sheikh Mohammed
ham som hack til stallen. Han ble først
forsøkt på revejakt, men han trivdes
ikke med det. Stuart rir ham hver dag
og har blitt nært knyttet til denne hvite
eventyrlignende hesten. 

Kribensis elsker livet og sparker
bakut som en 2–åring så fort han får
en unnskyldning til det. Stuart inn-

rømmer gjerne at han skjemmer ham
bort, men at det er greit siden han
gjør jobben sin så bra og at han kan
stole 100 % på hesten. Selv om han
er en eldre herremann har han ikke
mistet noe av speeden sin – Stuart tør

ikke la ham gå fortere enn canter
siden han garantert stikker om han
får sjansen til å gå friskt – «he is blo-
ody strong!». For å si det slik; han har
fortsatt banerekorden for 2-åringer
på galoppbanen Ayr…

Det er mange trenere som nå har
hack’er med 4 hjul og håndbrekk, de er
mer praktiske og det er mindre sjanse
for å bli bukket av rett foran de andre

rytterne en vindfull morgen, men på en
annen side kan ikke de leie en uvillig 2-
åring ut på banen. For de hestene som
er så heldige å ende opp som hack’er
for trenerne, er det en ærverdig slutt
på en god løpskarriere.

Kongen av Heath’en!
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1. 06.05.04 BYRGIN REVISJON AMATØRLØP 1100 dt
1 1.10,9 El Sid (IRE) 4 v 59.0 Nina R Tandberg 63 Knut V Rimstad
2 1.10,9 Epitaph (NOR) 6 he 65.0 Catrine Coles 69 Jenny B Hansen
3 1.11,8 Robin (DEN) 5 h 70.0 Jan-Erik Neuroth 72 Knut O Arnesen
4 1.12,0 Playmaker (NOR) 5 v 62.0 Kristin Arnkværn Knut O Arnesen
5 1.12,0 First Attempt (SWE) 5 v 67.0 Nils-Øyvind Dieseth Bodil Blomqvist
6 1.12,0 Follow Me (POL) 9 v 60.0 Gunnhild Naustdal Helle Bakken
7 1.12,1 Musical Point (USA) 6 he 63.0 Rikke Slåbakk Berg 67 Kjell Ivar Brekstad
8 1.12,7 Mum Is Groggie (SWE) 7 v 68.0 Gro Helene Bakke 70 Morten Arnesen
9 1.12,7 Normandie (SWE) 8 he 56.0 Sofie Langvad 60 Bodil Blomqvist
S Ubefourty (NOR) 4 v 67 Beate Olerud 71 Ronny Nygård
Strøket (bortvist fra start)

2. 13.05.04 ØVREVOLL HESTEUTSTYR CUP I 1600 dt
1 1.49,1 Keep Swinging (SWE) 6 v B 61.0 Jan-Erik Neuroth 63 Kjell Ivar Brekstad
2 1.50,1 Pamela Sacc (SWE) 8 he 61.0 Annika Sjøkvist 65 Annika Sjøkvist
3 1.50,2 Starfighter (SWE) 6 v 58.0 Anne Dalevold 60 Margret Johnson
4 1.50,4 Nobilesse (NOR) 5 he 67.0 Elisabet Johansson 69 Marianne Tveter
5 1.50,4 Bye Bye Love (NOR) 5 he 60.0 Inger Elene Brekke 64 Wera Torgersen
6 1.50,5 Dennis Landing (NOR) 5 v 66.0 Nina Kambestad 70 Lisette Olai-Olssen
7 1.50,5 CC Game Boy (NOR) 6 h 67.0 Beate Olerud 71 Tom Lühnenschloss
8 1.50,6 Tia Maria (NOR) 7 he 65.0 Nils-Øyvind Dieseth Pål Jørgen Nordbye
9 1.50,6 Playing Bit (NOR) 5 v 66.0 Tiril Solum 70 Lisette Olai-Olssen
10 1.50,9 Secret Friend (DEN) 4 v 67.0 Hege Larsen 71 Merete C McLaughlin
11 1.50,9 Sunset Sacc (SWE) 7 v 64.0 Gunnhild Naustdal Tommy K Nilsson
12 1.51,1 Quick Carisma (NOR) 7 he 67.0 Kristin Arnkværn Jens Erik Lindstøl

3. 17.05.04 NORBUSS AMATØRLØP 1100 dt
1 1.11,0 Follow Me (POL) 9 v 64.0 Jan-Erik Neuroth 66 Helle Bakken
2 1.12,5 Pay Me Quick (SWE) 3 v 62.0 Kristin Arnkværn Niels Petersen
3 1.12,7 Aberlour (IRE) 8 he 60.0 Sofie Langvad 64 Tollef Langvad
4 1.12,9 Dream Action (NOR) 4 he 64.0 Gunnhild Naustdal Ottar Rognstad
5 1.13,3 Bye Bye Love (NOR) 5 he 60.0 Inger Elene Brekke 64 Wera Torgersen
6 1.13,7 Shipop (FR) 4 he 64.0 Henrik Engblom Bodil Blomqvist
7 1.13,7 Chasing Shadows (NOR) 3 v 58.0 Julie H Stormfelt 62 Lisette Olai-Olssen
8 1.13,7 Le Suede (SWE) 5 v 64.0 Elisabet Johansson 66 Per Hallqvist
9 1.14,5 Nocturne (NOR) 3 he 59.0 Gina Mathisen 60/58 Gina Mathisen
10 1.14,6 Oro (NOR) 4 he 64.0 Nils-Øyvind Dieseth Gerd Tønnessen

4. 27.05.04 ØVREVOLL HESTEUTSTYR CUP II 1100 dt
1 1.10,9 Robin (DEN) 5 h 66.0 Eva Høeg 68 Knut O Arnesen
2 1.11,3 Follow Me (POL) 9 v 58.0 Jan-Erik Neuroth 60 Helle Bakken
3 1.11,4 Epitaph (NOR) 6 he 63.0 Catrine Coles 67 Jenny B Hansen
4 1.11,7 Mum Is Groggie (SWE) 7 v 63.0 Gro Helene Bakke 65 Morten Arnesen
5 1.11,8 Anna Rustung (IRE) 4 he 59.0 Siri Vister 63 Arnfinn Lund
6 1.11,8 Ram-Tam-Jam (SWE) 4 he 65.0 Hege Larsen 69 Merete C McLaughlin
7 1.12,0 First Attempt (SWE) 5 v 64.0 Nils-Øyvind Dieseth 63 Bodil Blomqvist
8 1.12,2 Runaway Style (SWE) 4 v 68.0 Kristin Arnkværn Are Hyldmo
9 1.12,4 Hazy (GB) 4 he 59.0 Sofie Langvad 63 Hallvard Soma
10 1.12,4 Fox Mulder (NOR) 6 v 70.0 Elisabet Johansson 72 Pia Høiom
11 1.16,0 Tini's Song (NOR) 4 he 65.0 Tonje Martinsen 69 Knut O Arnesen
S Romario (NOR) 9 v 68 Gro Helen Thonander 72 Jan Bjørdal
Strøket (transporthinder)

5. 08.07.04 NORBUSS AMATØRLØP 1750 dt
1 2.01,2 Iflymmel Sacc (SWE) 3 v 56.5 Hege Larsen 60,5 Tommy K Nilsson
2 2.01,4 Aberlour (IRE) 8 he 66.0 Sofie Langvad 70 Tollef Langvad
3 2.01,5 Bye Bye Love (NOR) 5 he 62.0 Inger Elene Brekke 66 Wera Torgersen
4 2.01,6 Eurogirl (SWE) 5 he B 70.0 Cia Nordstrøm 72 Camilla Moberg
5 2.01,7 Playing Bit (NOR) 5 v 65.0 Nina Kambestad 69 Lisette Olai-Olssen
6 2.01,7 Le Suede (SWE) 5 v B 62.0 Elisabet Johansson 64 Per Hallqvist
7 2.02,0 Pamela Sacc (SWE) 8 he 63.0 Annika Sjøkvist 67 Annika Sjøkvist
8 2.02,2 Dancing Cloud (SWE) 10 v B 59.0 Sabina Larsson 63 Gunilla Svensson
9 2.03,4 Miles (NOR) 4 v 67.0 Linn Cecilie Aase 71 Merete C McLaughlin
10 2.03,7 Kings Game (NOR) 4 v 65.0 Beate Olerud 69 Anja E. Lühnenschlos
11 2.05,8 Chasing Shadows (NOR) 3 v 61.5 Tiril Solum 65,5 Lisette Olai-Olssen
12 2.07,4 Your Pleasure (SWE) 6 he B 60.0 Gunnhild Naustdal Annika Sjøkvist

Resultater Amatørløpene 2004
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6. 13.06.04 STALLKROEN FEGENTRI LADIES 1600 gr
1 1.42,0 Tia Maria (NOR) 7 he 67.0 Elisabet Johansson Pål Jørgen Nordbye
2 1.42,2 Miles (NOR) 4 v B 67.0 Petra Brolin Merete C McLaughlin
3 1.42,2 Nasdaq (SWE) 4 v 67.0 Margaret Morris Åsa Edvardsson
4 1.42,4 Playing Bit (NOR) 5 v 66.0 Kristin Arnkværn Lisette Olai-Olssen
5 1.42,6 Runaway Train (IRE) 6 v 66.0 Paula Flierman Roy Arne Kvisla
6 1.43,0 Mon Martin (SWE) 6 v 66.0 Gunnhild Naustdal Tommy K Nilsson
7 1.43,2 Hopper (IRE) 4 he 58.0 Lopez Leret Knut V Rimstad
8 1.46,5 Nocturne (NOR) 3 he 58.0 Leona Zvakova Camilla Johannessen
U Biri (NOR) 4 v B 64.0 Natasja Volz Bjørn T Olsen
Brøt
U Sunset Sacc (SWE) 7 v 59.0 Susanne Jischa Tommy K Nilsson
Mistet rytter

7. 13.06.04 STALLKROEN FEGENTRI GENTLEMEN 1350 gr
1 1.21,4 Dennis Landing (NOR) 5 v B 63.0 Henrik Engblom 62 Lisette Olai-Olssen
2 1.22,8 Rooney (NOR) 3 v 63.5 T Callejo Solana Rune Haugen
3 1.23,3 Musical Point (USA) 6 he 68.0 Cedric De Smet 68/64 Kjell Ivar Brekstad
4 1.23,5 Oro (NOR) 4 he B 58.0 Jan-Erik Neuroth 56 Gerd Tønnessen
5 1.23,7 Neshadine (NOR) 5 he 63.5 Eamon Dehdashti 61 Knut V Rimstad
6 1.23,8 Appearance Lady (DEN) 4 he 72.0 Loek van der Ham Kjell Ivar Brekstad
7 1.24,0 Early Born (SWE) 6 v 62.0 Vladimir Cerny 59 Lena Natt och Dag
8 1.24,0 Lady of Honour (IRE) 7 he 63.0 C von Ballmoos 61 Hanne Rådstoga
S Baron Von Rosen (NOR) 3 v 64.5 Cedric De Smet Pia Høiom
Strøket (av vet pga baneforh)
S Top Class (NOR) 5 he 67.0 Christophe Guimard Ellen Brandstorp

8. 08.07.04 NORBUSS AMATØRLØP 1750 dt
1 2.01,2 Iflymmel Sacc (SWE) 3 v 56.5 Hege Larsen 60.5 Tommy K Nilsson
2 2.01,4 Aberlour (IRE) 8 he 66.0 Sofie Langvad 70 Tollef Langvad
3 2.01,5 Bye Bye Love (NOR) 5 he 62.0 Inger Elene Brekke 66 Wera Torgersen
4 2.01,6 Eurogirl (NOR) 5 he B 70.0 Cia Nordstrøm 72 Lisette Olai-Olssen
5 2.01,7 Playing Bit (NOR) 5 v 65.0 Nina Kambestad 69 Knut V Rimstad
6 2.01,7 La Suede (SWE) 5 v B 62.0 Elisabet Johansson 64 Per Hallqvist
7 2.02,0 Pamela Sacc (SWE) 8 he 63.0 Annika Sjøkvist 67 Annika Sjøkvist
8 2.02,2 Dancing Cloud (SWE) 10 v B 59.0 Sabina Larsson 63 Gunilla Svensson
9 2.03,4 Miles (NOR) 4 v 67.0 Linn Cecilie Aase 71 Merete C McLaughlin
10 2.03,7 Kings Game (NOR) 4 v 65.0 Beate Olerud 69 Anja E Lühnenschloss
11 2.05,9 Chasing Shadows (NOR) 3 v 61.5 Tiril Solum 65,5 Lisette Olai-Olssen
12 2.07,4 Your Pleasure (SWE) 6 he B 60.0 Gunnhild Naustdal Annika Sjøkvist

9. 22.07.04 SKANDINAVISK AMATØRMESTERSKAP 2400 gr
1 2.43,0 Another Ashumet (SWE) 4 v 65.0 Lea Olsen Eva Sundbye
2 2.43,5 Blue Babe (NOR) 5 he B 61.0 Nanna Skovsgaard 63 Ellen Brandstorp
3 2.44,2 Ahonita (SWE) 4 he 65.0 Henrik Engblom John Ricketts
4 2.45,1 Lord Magic (NOR) 3 v B 59.5 Gina Mathisen 61,5 Waila Forsth
5 2.45,1 Runaway Train (IRE) 6 v 63.0 Rikke Munk Sørensen 65 Roy Arne Kvisla
6 2.45,7 Raider Keys (SWE) 5 v B 58.0 Jan-Erik Neuroth 60 Christer Damm
7 2.45,9 Scenic Star (NOR) 3 h B 62.5 Kamilla Søreng Høiby 64,5 Cathrine Erichsen
8 2.47,4 Seemework (SWE) 10 v 62.0 Annika Källse 60 Britt-Marie Svendsen
9 2.47,6 Top Class (NOR) 5 he 68.0 Hege Larsen 70 Ellen Brandstorp
10 2.49,9 Nasdaq (SWE) 4 v 66.0 Gunnhild Naustdal Åsa Edvardsson

10. 05.08.04 NOARK VANDREPOKAL 2400 gr
1 2.38,1 Steponyou (NOR) 4 he 62.0 Gina Mathisen 64 Gina Mathisen
2 2.38,3 Mick's Legend (NOR) 3 v 59.0 Sofie Langvad 63 Rune Haugen
3 2.38,4 Constant View (GB) 5 v B 56.0 Inger Elene Brekke 60 Wera Torgersen
4 2.38,8 Eurogirl (SWE) 5 he B 58.0 Hege Larsen 60 Camilla Moberg
5 2.39,3 Timewillshow (NOR) 4 v 58.0 Jan-Erik Neuroth 60 Terje Hjelmaas
6 2.39,6 Consenso (GB) 5 v 65.0 Julie H Stormfelt 69 Lisette Olai-Olssen
7 2.39,7 Another Ashumet (SWE) 4 v 56.0 Annie De Mora 60 Eva Sundbye
8 2.40,0 Pikachu (SWE) 3 he 58.0 Maria Sandh 60 Olle Stenstrøm
9 2.40,5 Foie de Grace (SWE) 8 v 68.0 Cia Nordstrøm 70 Cia Nordstrøm
10 2.40,6 Baron von Rosen (NOR) 3 v 61.0 Elisabet Johansson 63 Pia Høiom
11 2.40,7 Blue Babe (NOR) 5 he B 60.0 Gunnhild Naustdal Ellen Brandstorp
12 2.41,1 Silver Jean (SWE) 7 v 61.0 Thea K Hofossæter 65 Per Hallqvist
13 2.41,2 Carmela Soprano (GB) 4 he B 63.0 Tiril Solum 67 Annike Bye Nunez
14 2.42,0 Be My Vision (NOR) 4 he 65.0 Kristin Arnkværn Marianne Tveter
15 2.43,9 Top Class (NOR) 5 he 56.0 Mina Iversen 60 Ellen Brandstorp
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11. 22.08.04 MATEUS LADIES CUP 2000 gr
1 2.09,5 Eurogirl (SWE) 5 he B 59.0 Hege Larsen 61 Camilla Moberg
2 2.09,6 Legal Word (GB) 6 v B 64.0 Annie De Mora 68 Eva Sundbye
3 2.09,6 Alkifaf (USA) 5 he 58.0 Siri Vister 62 Arnfinn Lund
4 2.10,0 Tia Maria (NOR) 7 he 63.0 Helene Dahl 65/61 Pål Jørgen Nordbye
5 2.10,1 Novarey (SWE) 8 v 62.0 Elisabet Johansson 64 Anders Djerf
6 2.10,4 Another Ashumet (SWE) 4 v 58.0 Sofie Langvad 62 Eva Sundbye
7 2.10,4 Constant View (GB) 5 v B 58.0 Inger Elene Brekke 62 Wera Torgersen
8 2.11,0 Consenso (GB) 5 v 66.0 Julie H Stormfelt 70 Lisette Olai-Olssen
9 2.11,4 Secret Friend (DEN) 4 v 64.0 Linn Cecilie Aase 66/62 Merete C McLaughlin
10 2.11,5 Desert Fuse (SWE) 4 v 70.0 Camilla Cervin Pia Brandt
11 2.12,1 Steponyou (NOR) 4 he 67.0 Gina Mathisen 69 Gina Mathisen
12 2.14,0 Top Class (NOR) 5 he 60.0 Gunnhild Naustdal Ellen Brandstorp
13 2.14,8 Bahia (NOR) 3 he 58.5 Kamilla Søreng Høiby 60,5 Cathrine Erichsen
S Pikachu (SWE) 3 he 61.5 Maria Sandh Olle Stenstrøm
Strøket (kom løs før start)
S Magic Love (NOR) 7 he 65.0 Henriette A Eriksen Rune Haugen
Strøket (sårskade)

12. 09.09.04 ØVREVOLL HESTEUTSTYR CUP III 1100 dt
1 1.11,2 Miles (NOR) 4 v B 64.0 Hege Larsen 66 Merete C McLaughlin
2 1.11,8 Ajwad (IRE) 12 v B 62.0 Ida Kihle 66 Terje Hjelmaas
3 1.12,3 Fuel Injection (SWE) 4 he 60.0 Julie H Stormfelt 64 Lisette Olai-Olssen
4 1.12,4 Princess Mercy (IRE) 6 he B 60.0 Sabrina Ekstrand 64 Steven Hill
5 1.12,5 Oro (NOR) 4 he 64.0 Nils-Øyvind Dieseth Gerd Tønnessen
6 1.12,5 Shipop (FR) 4 he 60.0 Sofie Langvad 64 Bodil Blomqvist
7 1.12,5 Rebecca Is Due (NOR) 3 he 63.0 Ulla-Beth Calkin Susanne Sivrup
8 1.12,7 Playmaker (NOR) 5 v 63.0 Tonje Martinsen 67 Knut O Arnesen
9 1.13,0 Second Wind (NOR) 3 he 63.0 Kristin Arnkværn Are Hyldmo
10 1.13,2 Full Action (IRE) 3 v B 61.0 Mina Iversen 65 Jan Bjørdal
11 1.13,7 Pay Me Quick (SWE) 3 v 63.0 Jan-Erik Neuroth 65 Niels Petersen
12 1.14,7 Iben (DEN) 3 he 59.0 Thea K Hofossæter 63 Jenny B Hansen

13. 23.09.04.ØVREVOLL HESTEEIERFORENINGS KLOKKELØP I 2400 dt
1 2.48,6 Seemework (SWE) 10 v 63.0 Hege Larsen 65 Britt-Marie Svendsen
2 2.48,8 Part Two (IRE) 4 he 65.0 Sofie Langvad 69 Tollef Langvad
3 2.49,2 Raider Keys (SWE) 5 v B 59.0 Elisabet Johansson 61 Christer Damm
4 2.50,0 Biri (NOR) 4 v B 65.0 Maren Dahl 69 Bjørn T Olsen
5 2.50,2 Taktique (DEN) 6 he 56.0 Inger Elene Brekke 60 Jenny B Hansen
6 2.50,4 Your Pleasure (SWE) 6 he 58.0 Sabrina Ekstrand 60/56 Steven Hill
7 2.50,7 Blue Babe (NOR) 5 he B 67.0 Gunnhild Naustdal Ellen Brandstorp
8 2.51,1 Quick Carisma (NOR) 7 he 66.0 Ida Kihle 70 Jens Erik Lindstøl
9 2.52,1 Lord Magic (NOR) 3 v B 63.5 Gina Mathisen 65,5 Waila Forsth
10 2.57,1 Nocturne (NOR) 3 he 57.5 Camilla Johannessen 61,5 Camilla Johannessen
11 3.03,9 Tingeling (SWE) 3 he 56.0 Annie De Mora 60 Annika Sjøkvist
S Vagott (SWE) 4 he 61.0 Jan-Erik Neuroth Marie Axell
Strøket (hovknusning)

14. 30.09.04 ØVREVOLL HESTEUTSTYR CUP IV 1750 dt
1 1.57,2 Playing Bit (NOR) 5 v B 62.0 Tiril Solum 66 Lisette Olai-Olssen
2 1.57,5 Aberlour (IRE) 8 he 63.0 Sofie Langvad 67 Tollef Langvad
3 1.57,7 Quick Shania (NOR) 3 he 63.0 Rikke Slåbakk Berg 67 Jens Erik Lindstøl
4 1.57,9 Chasing Shadows (NOR) 3 v B 62.0 Julie H Stormfelt 66 Lisette Olai-Olssen
5 1.58,1 Nobilesse (NOR) 5 he 68.0 Elisabet Johansson 70 Marianne Tveter
6 1.59,5 Iflymmel Sacc (SWE) 3 v 62.0 Jan-Erik Neuroth 64 Tommy K Nilsson
7 1.59,7 Biri (NOR) 4 v B 62.0 Maren Dahl 66 Bjørn T Olsen
8 2.00,4 Blue Babe (NOR) 5 he B 64.0 Gunnhild Naustdal Ellen Brandstorp
9 2.01,4 Indian Song (NOR) 4 v 66.0 Karin Wright 70 Ylva Brandt
10 2.02,2 Rebecca Is Due (NOR) 3 he 63.0 Ulla-Beth Calkin Susanne Sivrup
11 2.02,6 Eurogirl (SWE) 5 he B 70.0 Hege Larsen 72 Camilla Moberg
12 2.02,8 Sternthaler (SWE) 4 h 70.0 Anja E Lühnenschloss Anja E. Lühnenschlos

15. 14.10.04 ØVREVOLL HESTEEIERFORENINGS KLOKKELØP III 1600 dt
1 1.48,4 Melody Boy (NOR) 5 v 64.0 Veronika Aske 68 Bendik Bø
2 1.48,6 Nobilesse (NOR) 5 he 62.0 Elisabet Johansson Marianne Tveter
3 1.48,7 After Shave (SWE) 3 v 66.5 Jan-Erik Neuroth 68,5 Knut O Arnesen
4 1.48,7 Constant View (GB) 5 v B 60.0 Inger Elene Brekke 64 Wera Torgersen
5 1.48,9 Hardman Sacc (SWE) 5 v 63.0 Sofie Langvad 67 Tommy K Nilsson
6 1.48,9 Alkifaf (USA) 5 he 59.0 Benedikte Kvåle 63 Arnfinn Lund
7 1.49,8 Dennis Landing (NOR) 5 v B 61.0 Tiril Solum 65 Lisette Olai-Olssen
8 1.50,0 Carlotita (NOR) 3 he B 61.5 Madeleine D Haugland 65,5 Hallvard Soma
9 1.51,2 Steponyou (NOR) 4 he 66.0 Gina Mathisen 68 Gina Mathisen
10 1.52,1 Ram-Tam-Jam (SWE) 4 he 68.0 Linn Cecilie Aase 72 Merete C McLaughlin
11 1.52,4 Magic Love (NOR) 7 he 69.0 Nils-Øyvind Dieseth Rune Haugen
S La Belle (NOR) 3 he 60.5 Maren Dahl Bjørn T Olsen
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16. 04.11.04 ØVREVOLL HESTEEIERFORENINGS KLOKKELØP IV 1750 dt
1 2.00,2 Neshadine (NOR) 5 he B 60.0 Nina Tandberg 62 Knut V Rimstad
2 2.00,2 Second Wind (NOR) 3 he 66.0 Marthe Vildåsen 70 Are Hyldmo
3 2.00,6 Hidden Dragon (DEN) 3 v 62.0 Kamilla Søreng Høiby 64 Cathrine Erichsen
4 2.00,7 Quick Shania (NOR) 3 he 66.0 Rikke Slåbakk Berg 70 Jens Erik Lindstøl
5 2.02,1 Top Class (NOR) 5 he 68.0 Gunnhild Naustdal Ellen Brandstorp
6 2.02,2 Part Two (IRE) 4 he 65.0 Sofie Langvad 69 Tollef Langvad
7 2.02,5 Iflymmel Sacc (SWE) 3 v 64.0 Hege Larsen 66 Tommy K Nilsson
8 2.02,7 Quick Carisma (NOR) 7 he 64.0 Tiril Solum 68 Jens Erik Lindstøl
9 2.02,8 Full Action (IRE) 3 v 57.0 Mina Iversen 61 Jan Bjørdal
10 2.05,5 Nocturne (NOR) 3 he B 60.0 Gina Mathisen 62 Camilla Johannessen
11 2.08,7 Mood For You (SWE) 3 he 63.0 Cia Nordstrøm 65 Cia Nordstrøm
S Biri (NOR) 4 v Maren Dahl Bjørn T Olsen
Strøket (muskelskade)

17. 11.11.04 ØVREVOLL HESTEUTSTYR CUP V OG ØVREVOLL HESTEEIERFORENING KLOKKELØP II 2400 dt
1 2.46,2 Hidden Dragon (DEN) 3 v 63.5 Kamilla Søreng Høiby 65,5 Cathrine Erichsen
2 2.46,8 Iflymmel Sacc (SWE) 3 v 63.5 Siri Vister 67,5 Tommy K Nilsson
3 2.47,0 Part Two (IRE) 4 he 68.0 Sofie Langvad 72 Tollef Langvad
4 2.47,0 Raider Keys (SWE) 5 v B 61.0 Jan-Erik Neuroth 63 Christer Damm
5 2.47,4 Sternthaler (SWE) 4 h 74.0 Anja E. Lühnenschloss Anja E. Lühnenschlos
6 2.48,5 Seemework (SWE) 10 v 68.0 Hege Larsen 70 Britt-Marie Svendsen
7 2.49,8 See Me Dance (IRE) 7 he 66.0 Tiril Solum 70 Steven Hill
8 2.51,8 Taktique (DEN) 6 he 55.0 Gunnhild Naustdal Jenny B Hansen
9 2.52,3 Eurogirl (SWE) 5 he B 72.0 Annie De Mora 76 Camilla Moberg
10 2.52,7 Peanut Wendor (SWE) 6 he B 61.0 Sofie Danielsson 63 Christer Hederud
11 2.52,9 Nocturne (NOR) 3 he 59.5 Camilla Johannessen 63,5 Camilla Johannessen
12 2.56,2 Cognac (NOR) 3 he 67.5 Helene Dahl 71,5 Pål Jørgen Nordbye

18. 25.11.04 ØVREVOLL HESTEEIERFORENING KLOKKELØP V 1750 dt
1 1.58,9 Grey Star (NOR) 6 he 62.0 Nina Tandberg 64 Knut V Rimstad
2 1.59,1 Conquistador (NOR) 4 v 62.0 Sofie Langvad 66 Cecilie Reese
3 1.59,1 Kainji (FR) 5 v 63.0 Benedikte Kvåle 67 Nils Petter Bogen
4 1.59,5 Noble Lad (NOR) 5 v 62.0 Rikke Slåbakk Berg 66 Tania Bråtlund
5 1.59,8 Ikon (DEN) 3 he B 62.0 Jan-Erik Neuroth 64 Wido Neuroth
6 2.00,1 Melody Boy (NOR) 5 v 64.0 Veronika Aske 68 Bendik Bø
7 2.00,3 Cotton Kid (IRE) 5 v 66.0 Ivan Manuel Lopez Sa Knut O Arnesen
8 2.00,4 Eko Stardust (DEN) 4 v 64.0 Linn Cecilie Aase 68 Merete C McLaughlin
9 2.01,4 Danish Dame (DEN) 4 he 62.0 Hege Larsen 64 Marianne Tveter
10 2.03,9 Tom Fix (NOR) 3 v B 63.0 Gina Mathisen 65 Kristin Sommerfelt
S Tia Maria (NOR) 7 he 64.0 Elisabet Johansson Pål Jørgen Nordbye
Strøket (lymfangit)

18. 02.12.04 ØVREVOLL HESTEUTSTYR CUP VI 2400 dt
1 2.43,0 Seemework (SWE) 10 v 58.0 Hege Larsen 60 Britt-Marie Svendsen
2 2.43,0 Hidden Dragon (DEN) 3 v 58.0 Kamilla Søreng Høiby 60 Cathrine Erichsen
3 2.44,2 Part Two (IRE) 4 he 57.0 Sofie Langvad 61 Tollef Langvad
4 2.44,8 Guappa (NOR) 4 he B 69.0 Anja E. Lühnenschloss Tom Lühnenschloss
5 2.45,0 Prepare Landing (SWE) 3 h 58.0 Veronika Aske 62 Bendik Bø
6 2.45,8 Ram-Tam-Jam (SWE) 4 he 66.0 Linn Cecilie Aase 70 Merete C McLaughlin
7 2.46,3 Raider Keys (SWE) 5 v B 60.0 Elisabet Johansson Christer Damm
8 2.46,6 Consenso (GB) 5 v 66.0 Tiril Solum 70 Lisette Olai-Olssen
9 2.47,3 Be My Vision (NOR) 4 he B 62.0 Julie H Stormfelt 66 Marianne Tveter
10 2.50,1 Cognac (NOR) 3 he 59.0 Jan-Erik Neuroth 61 Pål Jørgen Nordbye

Oversikt over lisensierte amatørryttere med bilder og 
profiler ligger på www.noark.info
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Er du medlem av NoARK? 
NoARK jobber for å bedre amatørenes vilkår i galoppsporten og 

legger stor vekt på kurs, opplæring og sikkerhet. 

Medlemskapet inkluderer: 

– sterkt redusert pris på kurs, temakvelder og andre NoARK-arrangementer

– rett til å samle poeng i amatørseriene 

– mulighet til å vinne amatørstipendet

– forsikring ved ridning av galopphester i trening

– 10% avslag på kjøp i Øvrevoll Hesteutstyr

– eget ponnimedlemskap

Medlemskontingent i 2005 er: 

fullt medlemskap inkl forsikring 350,- 

ponnimeldemskap inkl. forsikring 150,- 

støttemedlem 150,- 

Betales til NoARK, PB 95, 1332 Østerås, kontonr 6228 05 52858

Bli med på å vidreutvikle galoppsporten! 

Mer info på www.noark.info, eller kontakt oss på noark@noark.info

Plastic Wonder 
Trening på Plastic Wonder fortsetter selv om

sesongen er over. Som tidligere er treningen

på tirsdager kl 18.30 (presis!!). 

Ta kontakt med Jan-Erik Neuroth på

93411590 for å melde deg på!



Har du planer 
om å ri løp i 

2005?
Da oppfordres du til å søke lisens så 

fort som mulig. Lisenskomitéen behandler
søknader én gang i måneden.

Alle ryttere som skal ha lisens må ha gjennom-
gått kostholdskurs. Årets kurs arrangeres av

Norsk Jockeyklub i samarbeid med NoARK, og
er åpent for alle interesserte. 

Følg med på www.noark.info for mer
informasjon og datoer. 

All informasjon om lisenser og søknadsskjemaer
finnes på www.noark.info eller www.ovrevoll.no



Takk til våre samarbeidspartnere i 2004

– Norbuss
– Byrgin Revisjon
– Stallkroa
– Øvrevoll Hesteutstyr AS
– Gazelle Dekken

og takk til Catchlight Studios for velvillig
utlån av bilder

Velkommen til et nytt galopp-år i 2005

B
Returadresse: NoARK, pb. 98, 1332 Østerås


