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2014 var Silja Støren sitt år. Både på 
hjemmebane og på bortebane. Hun vant 
for første gang championatet i Norge, 
og det gjorde hun uten å ha vektlettelse 
fra starten av sesongen. Fra 2010, da 
kun ritt i amatørløp ble tellende for 
championatet, har vi kun sett ryttere 
med vektlettelse ende som champion 
amatørrytter. Silja gjorde også mer 
eller mindre rent bord i alle sesongens 
cup’er for amatørryttere, og hun vant 
også NoARKs reisestipend. Silja vant i 
tillegg tre løp i utlandet, to i USA og ett 
på prestisjetunge Deauville i Frankrike. 
Totalt syv seiere ble det, og sammenlagt 
ble Silja nummer tre i Fegentri. En stor 
prestasjon! Dette er vår første plassering 
på pallen i Fegentri totalt for jentene 
siden Sofie Langvad ble nummer to i 
2007. Siljas fantastiske resultater hjemme 
og i utlandet førte til at hun ble valgt til 
årets profil 2014. 

Talentfulle ryttere
I år som i fjor ble championatet avgjort 
på andreplasser. Silja endte med fire seire 
og syv andreplasser i amatørløp. Den 
nærmeste utfordreren til tittelen årets 
amatørchampion var nykommeren Nora 
Hagelund Holm, som hadde over 50 % av 
sine 17 starter på trippelen. Nora har vist 
et helt eksepsjonelt talent, og vi gleder 
oss til å se mer til henne i løpsbanen i 
årene som kommer. 

Et annet stort talent vi gleder oss til å 
se mer av fremover er årets nummer tre 
på amatørstatistikken, Dina Heggum. Det 
ble tre seire på hjemmebane for Dina, 
men totalt ble det fem seire for Dina i 
2014. Hun vant Europamesterskapet for 
kvinnelige amatørryttere, som ble avholdt 
i Ungarn og Tjekkia i august. I tillegg vant 
hun et stort internasjonalt løp i Wuhan 
i Kina. Dina hadde også en fantastisk 
sesong og var utfordrer til Silja om 

tittelen som årets profil. Dina er valgt til 
å ri Fegentri i 2015, og kan se frem til et 
begivenhetsrikt år med mange spennende 
opplevelser.

Fjorårets rytterkomet og amatør-
champion, Philip Scott Sønsteby, hadde 
også en fin sesong og endte sesongen 
med totalt tre seire. Han fikk sin første 
seier i Sverige, og på Øvrevoll ble det 
to seire og fjerdeplass på amatørens 
championatliste. Philip fikk også sin 
debut utenfor Skandinavia med en flott 
2. plass på Royal Windsor i England. Vi 
er glade for at Philip nå er klar til å ri 
Fegentri og for at NoARK igjen kan sende 
en gutt for å ri i utlandet.

IFAHR
Victoria Allers tok allerede i påsken en 
seier i IFAHR-serien i Toulouse. Totalt 
ble vi invitert til fire løp i serien. Silja 
Støren og Cathrine Fortune var de andre 
som red for Norge, i henholdsvis Texas 
og Marocco og i Belgia. I tillegg fikk Abu 
Dhabi-baserte Veronika Aske plassen til 
Victoria Allers i finaleløpet i november, da 
Victoria var forhindret fra å delta. 

Debutanter
Vi hadde flere nye amatørryttere sist 
sesong, og i tillegg til Nora sin flotte 
debutsesong, fikk dyktige Sabine Langvad 
en super start på karrieren med seier i 
første forsøk. Emma Körner er en flink 
rytter og red ti løp i sitt første år som 
amatørrytter. Seier ble det på slutten av 
sesongen. Fjorårets debutanter Caroline 
Sommerfelt og Susanna Lyseng, fikk 
begge en etterlengtet seier etter fine 
plasseringer. Didrik Finnbråten tok også 
sin første seier i årets sesong. 

Rekruttering og utvikling
I år reiste fire ryttere i NoARK sin regi til 
British racing School i Newmarket for en 

ukes meget lærerikt kurs. I tillegg avholdt 
vi ridekurs, hekkekurs og flere kurs på 
den mekaniske hesten vår. En stor takk til 
kursholderne som stiller opp.

En ny fin ponnisesong er over og igjen 
har Anne Petterøe gjort en fantastisk 
jobb. Vi har sett et stort talent ta 
steget fra ponnigaloppen til løpsbanen 
med suksess. Nora Hagelund Holm har 
lært det grunnleggende om galopp i 
ponnigaloppen, og har som flere tidligere 
ponniryttere tatt amatørlisens i år. Etter 
en noe laber start på ponnisesongen så 
vi flere nye ponniryttere dukke opp på 
slutten av året, og vi håper dette lover 
godt for neste år.

Benedichte Halvorsen og Espen Ski er 
våre trofaste og uunnværlige veiledere. 
Uten dem hadde vi ikke sett et generelt 
løft på amatørenes nivå, og vi retter en 
stor takk til dem for deres støtte. Våre 
trofaste sponsorer kan vi ikke få takket 
nok, da de fleste stiller opp år etter år. 
NoARK retter selvsagt også en stor takk 
til Norsk Jockeyklub, som alltid støtter 
oss i vårt arbeid. Vi ønsker oss selvsagt 
alltid flere amatørløp og det er et stykke 
igjen til målet vårt om et amatørløp 
hver løpsdag, men vi ser at det er andre 
aspekter som spiller inn.

Jeg håper du som leser vil kose deg med 
bladet! For mange vil det forhåpentligvis 
være et lite innblikk i hva som foregår i 
sporten, som man ellers ikke ville visst 
om. Vi har hatt en flott amatørsesong i 
år både hjemme og ute, og ser frem til 
sesongstart i 2015. 

Helene Marwell-Hauge

Suksess i utlandet

Helene Marwell-Hauge
Styreleder, NoARK
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HILSEN FRA  
REDAKTØREN

Kjære leser

Årets utgave av «Veddeløperen» byr 
på mange spennende artikler fra 
både fjernt og nært. Du kan lese om 
Dina Heggums opplevelser i Ungarn 
og Slovakia, hvor hun sørget for at 
Norge ble Europamester for andre 
året på rad. Silja Støren er årets 
profil etter en fantastisk sesong 
både på hjemmebane og bortebane. 
Silja kan man lese mer om på side 
22 der hun forteller om sitt andre år 
som Fegentri-rytter. 

Flere av våre amatører har 
igjen tatt turen til Newmarket og 
videreutviklet seg på British Racing 
School. 

I år igjen har flere av våre 
kvinnelige amatørryttere vært 
så heldige å fått være med på 
araberhest-serien IFAHR, som rides 
over hele verden med finale i Abu 
Dhabi.

Trenerportettet er i år Steinar 
Holm, faren til Nora som er 
tidligere ponnirytter og førsteårs 
amatørrytter med fantastiske 
resultater.

I tillegg kan du lese om opplæring 
og håndtering av unghester fortalt 
av Norsk forening for fullblodsavl. 
Øvrevoll Hesteeierforening 
presenterer Årets Tøffing Cold Fact.

Du finner også resultater og stoff 
fra ponni- og ridehestgaloppen 
i tillegg til mange fine bilder fra 
Halloween-galoppen.

Vi takker alle bidragsytere som har 
gjort en fantastisk jobb med å skaffe 
mye godt stoff og flotte bilder til 
«Veddeløperen» i år igjen, med så 
mye godt stoff og flotte bilder.

Vi håper bladet blir godt mottatt 
og hører gjerne fra leserne med ris 
eller ros, både om bladet og om 
NoARKs aktiviteter.

Sissel Tangen
Redaktør

En sportslig flott  
sesong for mange

Årets sesong har vært preget av en 
rekke sportslige godbiter av både 
firbente og tobente. I skrivende stund 
har norske hester i år vunnet nesten 16 
millioner kroner i utlandet, og det er en 
fantastisk rekord som det blir vanskelig 
å slå. Utenlandske hester i Norge har 
ridd inn 7,2 millioner slik at vi har en 
positiv handelsbalanse på 8,8 millioner 
kroner, og det kommer godt med for våre 
hesteeiere. 

Det er også flere tobente som har 
lykkes godt i sesongen 2014. Dina 
Heggum vant i år Europamesterskapet 
for kvinnelige amatørryttere som ble 
avholdt i Ungarn og i Slovakia. Senere i 
sesongen vant Dina et internasjonalt løp 
under galoppfestivalen i Wuhan i Kina. 
Vi gratulerer Dina med flott innsats! I 
tillegg ble Dina nummer tre på årets 
amatørrytterstatistikk. Vant gjorde Silja 
Støren, som også har hatt en flott sesong. 
Som Fegentri-rytter for andre året, ble 
det tre seiere i utlandet i tillegg til flere 
gode plasseringer. 

Jeg er veldig imponert og takknemlig 
for det arbeidet NoARK, ved Anne 
Petterøe og Camilla Høvding Blom, 
gjør i forbindelse med ponnigaloppen. I 
overkant av 20 løp avholdes, og i tillegg 
arrangerer Anne og Camilla åtte godt 
organiserte ponnitreninger i løpet av 
sesongen. Dette er et viktig arbeid, og de 
begge fortjener masse ros for innsatsen. 
Vi håper vi sammen kan utvikle dette 
videre, slik at vi kan lage enda bedre 
opplevelser for ponnirytterne, som uten 
tvil er vår fremtid. 

Ladies cup på Derby-dagen hadde i år 
fått ny sponsor og fikk navnet Longines 
Ladies cup. Urmaker Bjerke i Oslo hadde 
satt opp en verdifull Longines klokke 
til seirende rytter, og den dyktige og 
heldige vinneren ble Nora Hagelund 
Holm. Urmaker Bjerke har skrevet veldig 
positivt om Øvrevoll og Derby-dagen 
i sitt kundeblad Bjerke Exclusive, så 
forhåpentligvis blir det en ny klokke å 
vinne i 2015.

For øvrig har tidligere ponnirytter Nora 
Hagelund Holm hatt en flott sesong og 
endte på annenplass på statistikken med 
samme antall vinnere som Silja Støren, 
men med færre annenplasser. 

Årets sesong var planlagt med 34 
løpsdager mot 35 i fjor, og samtlige ble 

avholdt til tross for utrolig mye nedbør 
i perioder. Takket være godt besøk av 
svenske og danske hester, har vi stort 
sett kunnet tilby et godt løpsprogram. 
Dette resulterte i at omsetningen i år 
endte på det samme som i fjor, men 
omsetning i snitt per løpsdag passerte 
for første gang i Øvrevolls historie 2,6 
millioner. Dette er positivt med tanke 
på at totalomsetningen i Norsk Rikstoto 
så langt i år ligger fire prosent under 
fjoråret.

Alle har vel fått med seg at det 
er byggevirksomhet på Øvrevoll der 
Stallkroen lå. 16 leiligheter skal oppføres 
og alle er solgt. Leilighetene skal 
være klare til innflytting i juli neste 
år. Vårt neste prosjekt er oppføring av 
nytt vektrom med diverse kontorer, 
samt utvidelse av paddocken. Dette 
vil forhåpentligvis være klart til 2016 
sesongen. 

Da gjenstår det det bare å minne om 
at sesongen 2015 starter i april, og i 
mellomtiden ønsker jeg dere en riktig god 
jul og et godt nytt år.

Hans Petter Eriksen
Adm. direktør
Norsk Jockeyklub/Øvrevoll Galopp

Vi har registrert at våre amatørryttere blir 
dyktigere og dyktigere, sier Hans Petter Eriksen.
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Amatørsesongen

Allerede i årets første amatørløp gjorde 
Silja Støren det klart at dette her skulle 
bli hennes år ved å vinne Gazelle 
amatørløp med Swallow Forest. Hun 
fortsatte sesongen med gode plasseringer 
og enda en seier i Fegentri-løpet på 
hjemmebane i juni. Utover sommeren ble 
både årets EM-vinner Dina Heggum og 
nykommeren Nora Hagelund Holm 
nærgående og var oppe og luktet på 
ledelsen i championat striden. 

Men i oktober tok Silja Støren to seiere 
i løpet av tre dager og det så tøft ut for 
de andre å gå forbi henne. På grunn av 
Siljas mange 2. plasser måtte både Nora 
og Dina vinne to løp for å gå forbi henne. 
Seirene satt langt inne for de to, og på 
nest siste løpsdag måtte Dina Heggum 
vinne dersom hun skulle ha en sjanse 
om å gå forbi Silja. Men dessverre ble 
hennes hest strøket, og dermed var det 
klart at Silja Støren var sikret sitt første 
championat. På totalt 25 ritt endte hun 
med fire seiere og hun var på trippelen 
hele tolv ganger. 

I tillegg til championatet vant hun 
også de fleste andre seriene vi har. 
Øvrevoll Hestesport cup, Øvrevoll 
Hesteeierforenings klokkeserie og NoARKs 
amatørserie gikk alle til Silja Støren. En 
flott sesong.

Kampen om 2. og 3. plassen ble dog 
ikke avgjort før siste løpsdag. Igjen var 
hesten til Dina Heggum strøket, og med 
seier til Nora Hagelund Holm på Sophies 
Love, klatret hun forbi Dina og opp på 
2. plassen på statistikken med totalt fire 
seiere. Dina endte med tre seiere totalt.

NoARK AMATØRSERIE

Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Antall løp
Silja Støren 3 6 1 2 2 8 194 22

Dina Heggum 3 3 2 5 5 160 18

Nora Hagelund Holm 3 3 2 2 1 5 152 16

Philip Scott Sønsteby 2 1 3 3 1 12 140 22

Didrik Finnbråten 1 1 2 3 4 88 11

Thea Hofossæter 1 2 1 11 74 15

Cathrine Fortune 1 1 13 56 15

Camilla Graver 1 1 12 54 14

Russell Masset 2 2 10 48 14

Willa Synøve Schou 2 1 1 34 4

Caroline Sommerfelt 1 1 1 32 3

Susanne Lyseng 1 1 1 32 3

Kjetil Kjær 2 2 28 4

Silje Strand 1 1 4 28 6

Josefin Landgren * 1 1 4 22 6

Ina Veronika Toverud 1 3 20 4

Helene Smit 1 4 14 5

Erika Edvardsson * 6 12 6

Siri Kolflaath Auen 1 2 10 3

Yasmine Nilsson * 2 4 2

Jannicke Eilertsen 1 2 1

Jhannah Stolt * 1 2 1

Karolin Pettersson * 1 2 1

Victoria Allers 1 2 1

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

Tekst: Gunnhild Naustdal
Foto: Hesteguiden.com/Race Pictures

Lea Olsen i vinnerpaddock etter å ha vunnet ett av 
PA Minibuss løpene med Bridget Jones.

Silja Støren i vinnerpaddocken på French Fantasy etter seier i Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeløp III.
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PA Minibuss cup 
Årets første serie som avgjøres er PA 
Minibuss cup som går over tre løp på 
våren. Her fortsatte Philip Scott Sønsteby 
der han avsluttet i fjor. Selv om han 
ikke vant noen av løpene, holdt en 2. 
plass, en 3. plass og en uplassert til 
sammenlagtseier med totalt 28 poeng. 
En fornøyd Philip kunne dermed motta 
gavekort på 1 000 kroner fra vår trofaste 
sponsor PA Minibuss. Årsdebutant Nora 
Hagelund Holm hadde også en 2.- og 3. 
plass, men hadde bare ritt i to av de tre 
løpene og endte med 26 poeng. Camilla 
Graver vant det ene løpet med Loire, og 
det holdt til en 3. plass med 20 poeng.

Øvrevoll Hestesport cup 
Denne serien går over seks løp fordelt 
utover hele sesongen og ble ikke avgjort 
før nest siste løpsdag. De fire første 
løpene i serien radet Silja Støren opp med 
fire 2. plasser og hadde en fin ledelse 
selv uten seier. Selv om hun ikke hadde 
ritt i det femte løpet beholdt hun en 
klar ledelse. Den eneste som kunne ta 
sammenlagtseieren fra henne i det siste 
løpet var Dina Heggum, hun måtte i så 
fall vinne og Silja måtte ende uplassert. 

Dessverre ble hesten til Dina strøket, 
og dermed var det avgjort at Silja også 
vant denne serien med totalt 58 poeng. 
Hun kan dermed hente seg en ny sal hos 
Øvrevoll Hestesport, utstyrsbutikken på 
Øvrevoll.

Didrik Finnbråten hadde en fin 
avslutning på sesongen og i det nest siste 
løpet i denne serien kom også karrierens 
første seier sammen med Le Chiffre. I 
tillegg klarte han en 2. plass i det siste 
løpet, og det holdt akkurat til å snike 
seg foran Dina Heggum som endte på 3. 
plass. De endte med henholdsvis 40 og 
38 poeng.

Øvrevoll Hesteeierforening Klokkeløp 
Denne serien går over fem løp på høsten 
og vinneren får en klokke fra Øvrevoll 
Hesteeierforening. Også i denne serien 
var det Silja Støren som så ut som en 
vinner før det siste løpet, etter blant 
annet en seier med French Fantasy 
og en 2. plass med Tricky Tree. Før det 
siste løpet ledet hun på 36 poeng. Men 
både Didrik Finnbråten og Philip Scott 
Sønsteby hadde 28 poeng, og Thea 
Hofossæter stod med 24 poeng, og alle 
tre kunne gå forbi Silja. 

Philip Scott Sønsteby vant årets PA Minibuss cup. 
Her vinner han Øvrevoll Hestesport cup III med 
Luckyreno.

Nora Hagelund Holm avsluttet en flott sesong på 
best mulig måte. Her tar hun sin fjerde seier med 
Sophies Love i Race Pictures amatørløp.

En fornøyd Camilla Graver årsdebuterte med å 
vinne PA Minibuss cup med Loire.

PA MINIBUSS CUP

Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Antall løp
Philip Scott Sønsteby 1 1 1 28 3

Nora Hagelund Holm 1 1 26 2

Camilla Graver 1 1 20 2

Dina Heggum 1 1 14 2

Silja Støren 1 1 10 2

Russell Masset 1 1 8 2

Erika Edvardsson 1 2 1

Helene Smit 1 2 1

Kjetil Kjær 1 2 1

Thea Hofossæter 1 2 1

ØVREVOLL HESTESPORT CUP

Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Antall løp
Silja Støren 4 1 58 5

Didrik Finnbråten 1 1 1 40 3

Dina Heggum 1 3 1 38 5

Philip Scott Sønsteby 1 1 3 36 5

Cathrine Fortune 1 1 2 34 4

Nora Hagelund Holm 2 1 1 24 4

Russell Masset 1 2 12 3

Camilla Graver 3 6 3

Thea Hofossæter 3 6 3

Siri Kolflaath Auen 2 4 2

Caroline Sommerfelt 1 2 1

Josefin Landgren 1 2 1

Karolin Pettersson 1 2 1

Silje Strand 1 2 1

Victoria Allers 1 2 1

Willa Synøve Schou 1 2 1

I karrierens første løp ble det seier for Sabine 
Langvad med Priceless i Finishline amatørløp.
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På papiret så det tøft ut. Silja satt på 
French Fantasy igjen, og endte uplassert, 
men det gjorde de andre også. Dermed 
ble det ny klokke til Silja, som endte med 
38 poeng totalt. Bak henne var det veldig 
tett, hele fire ryttere stod med 30 poeng, 
og Susanne Lyseng, som vant det siste 
løpet med Storm Chase, snek seg akkurat 
forbi Philip Scott Sønsteby siden hun 
hadde en 3. plass fra et tidligere løp.

NoARKs amatørserie
Amatørserien går over hele sesongen, 
og alle amatørløpene teller bortsett fra 
Ladies cup på Derby-dagen og Fegentri-
løpene. Den av medlemmene våre som 
samler flest poeng får et reisestipend 
på 10 000 kroner som skal brukes til en 
hesterelatert reise. Også her var det Silja 
Støren, Dina Heggum og Nora Hagelund 
Holm som dominerte. Silja startet bra 
og ledet til sommeren før det løsnet for 
Dina og hun radet opp med seiere og 2. 
plasser. Like bak lurte Nora. 

På høsten kom Silja Støren tilbake og 
tok to seiere på rappen, og stakk i fra de 
andre to. Jo nærmere sesongslutt vi kom, 
desto sikrere ble det at ingen kom til å 
gå forbi Silja. Hun endte til slutt med 
194 poeng foran Dina Heggum med 160 
poeng, som hadde uflaks med to strøkede 
hester på slutten av sesongen. Nora 
Hagelund Holm endte på tredje plass med 
152 poeng. 

I 2013 var det guttene som dominerte 
på toppen av statistikken, men i 2014 
kan vi trygt si at jentene var tilbake på 
topp. Det er jo en kjensgjerning at det er 
mange jenter blant amatørrytterne, og 
alle nykommerne i år var jenter. For 2015 
håper vi at flere, både gutter og jenter, 
oppdager denne spennende sporten, og 
at vi ser enda flere som beveger seg fra 
ponnigaloppen over på de store hestene.

Vi takker alle våre sponsorer som stiller 
opp med flotte premier og støtter opp om 
amatørrytterne våre.

ØVREVOLL HESTEEIERFORENINGS KLOKKESERIE 

Navn 1 2 3 4 5 Uplassert Sum Antall løp
Silja Støren 1 1 3 38 5

Susanne Lyseng 1 1 30 2

Philip Scott Sønsteby 1 1 2 30 4

Sabine Langvad 2 1 30 3

Didrik Finnbråten 2 3 30 5

Thea Hofossæter 1 1 3 26 5

Emma Kørner 2 2 20 4

Caroline Sommerfelt 1 18 1

Jhannah Stolt 1 18 1

Nora Hagelund Holm 1 2 16 3

Tobias Hellgren 1 14 1

Kjetil Kjær 1 12 1

Cathrine Fortune 4 8 4

Dina Heggum 1 1 8 2

Hanna Mårtensson 1 1 8 2

Lea Olsen 1 8 1

Willa Synøve Schou 1 8 1

Cecilia Persson 1 6 1

Siri Kolflaath Auen 1 6 1

Camilla Graver 2 4 2

Ina Veronika Toverud 2 4 2

Russell Masset 2 4 2

Silje Strand 2 4 2

Charlotta Ericsson 1 2 1

Emma Olsson 1 2 1

Erika Edvardsson 1 2 1

Thea Hofossæter kunne koste på seg et stort smil da hun vant Agria amatørløp med Tenango.

Emma Körner og Golden Globe i vinnerpaddock 
etter seier i det siste løpet i Hestesport cupen. 

Caroline Sommerfelt hadde flere gode 
plasseringer på sin fars Cold Fact. Her vinner de 
Øvrevoll Hesteeierforenings klokkeløp.

To seire ble det for Jhannah Stolt i 2014. Her i 
vinnerpaddock med Blooming Meadows.
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MESTSEIRENDE AMATØRRYTTER

Navn Antall løp 1 2 3 Premiesum
Silja Støren 25 4 7 1 172 638

Nora Hagelund Holm 17 4 3 2 134 280

Dina Heggum 19 3 3 2 117 666

Philip Scott Sønsteby 22 2 1 3 83 574

Jhanna Stolt 5 2 0 0 42 768

Sabine Langvad 7 1 3 0 53 100

Caroline Sommerfelt 7 1 2 2 54 720

Lea Olsen 6 1 2 0 49 446

Thea Hofossæter 17 1 2 0 42 930

Didrik Finnbråten 12 1 1 2 53 190

For å være med å samle poeng i seriene våre må man være 
medlem av NoARK. Husk å melde deg inn før sesongstart.

I en tett finish med Nora Hagelund Holm på Aylar 
trakk Susanne Lyseng det lengste strået og sørget 
for karrierens første seier med Storm Chase.

Både Nora Hagelund Holm og Dina Heggum 
hadde en flott sesong med henholdsvis fire og 

tre seiere. Her tar Nora sin første seier med 
Celtic foran Dina og Fraank

Stort gladere kan man vel ikke bli. Dina Heggum sørget for at Sarepta kom først i mål.

Didrik Finnbråten og Le Chiffre rakk akkurat frem 
i Øvrevoll Hestesport cup og sikret karrierens først 
seier til Didrik.

Årets første seier kom sent men godt for Cathrine 
Fortune. I oktober vant hun et av Hestesport cup 
løpene med Easy Sweetie.

Gabi Bourke med Big Red kommer først i mål 
foran Philip Scott Sønsteby på Flying Falk.



BEST PRESENTERTE EKVIPASJE
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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. 

Medlemsskapet inkluderer:
 › Ulykkesforsikring (Gjensidige) 
ved omgang med hest i 
trening (ridning i løp/trening, 
leiing til løp) og ridning på 
ponniarrangementer organisert 
av Norsk Jockeyklub/NoARK.

 › Kurs med redusert pris og 
fortrinnsrett på deltagelse.

 › Medlemsbladet «Veddeløperen» 
én gang i året. 

 › Mulighet til å samle poeng 
til NoARKs amatørstipend, 
Øvrevoll Hestesport cup og 
andre amatørserier. 

 › Ri i NoARKs Vandrepokal 
og andre løp forbeholdt 
medlemmer av NoARK.

 › Mulighet til å vinne sammelagt 
«Best presenterte ekvipasje».

 › Mulighet til å starte i ponniløp 
og delta i ponniserien.

Medlemskontingent 2015
 › Fullt medlemsskap m/forsikring 
500 kroner

 › Ponnimedlemskap m/forsikring 
350 kroner

 › Støttemedlem u/forsikring   
200 kroner 

Betales til NoARK, Postboks 95, 1332 
Østerås. Kontonummer 6228.05.52858
Husk å oppgi fødselsdato og 
e-postadresse.

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

Gratulerer, Marianne – igjen!

Tekst: Emilie Finckenhagen
Foto: Race Pictures

NoARK kårer «Best presenterte ekvipasje» 
i en rekke amatørløp gjennom sesongen. 
Vi ser på helhetsinntrykket av hesten 
sammen med leieren. Vinneren får et 
gavekort på 250 kroner hos Øvrevoll 
Hestesport, samt en rosett til hesten. 
I tillegg til premiene i amatørløpene, 
har NoARK også satt opp en premie til 
den som vinner flest «Best presenterte 
ekvipasje» i løpet av sesongen. Vinneren 
får et gavekort på 2 500 kroner hos 
Øvrevoll Hestesport. 

Marianne Skrede vant sammenlagt i 
fjor og gjorde en like god jobb i år. I år 
var Nina Bakstad en stor konkurrent 
og endte med én kåring mindre enn 
Marianne. Det har vært moro å se at så 
mange har lagt ned mye jobb for å bli 
kåret til «Best presenterte ekvipasje» . 
Det er mange navn på listen, men det 
ble Marianne Skrede som utmerket seg 
aller mest denne sesongen også. Hun 
håndterer alltid hestene på en flott 
måte, og ser alltid strålende ut. I tillegg 
er Marianne flink til å matche klærne 
sine med fargene på drakten som hesten 
bruker. Dette er noe som kan gjøre 
helhetsinntrykket enda bedre. Marianne 
har blitt kåret hele fire ganger, og vi 
gratulerer henne med gavekortet på 
2 500 kroner hos Øvrevoll Hestesport. 

NoARK medlem? 
For å vinne sammenlagt må man være 
medlem av NoARK. Husk å melde deg inn 
før neste sesong. 

KRITERIER SOM VEKTLEGGES  
VED KÅRING

 › Ren og blank hest.
 › Velstelt man og hale.
 › Smurte høver.
 › Profesjonell håndtering av hesten.
 › Passende antrekk for anledning, vær 
og vind.

RESULTAT – BEST PRESENTERTE EKVIPASJE

Løp Leier Hest

Øvrevoll Hestesport amatørløp Synne Skarset Indian Drive

PA Minibuss cup II Catrine Coles Sweet as Candy

PA Minibuss cup III Sissel Tangen Linda Lovelace

EQmach amatørløp Julia Prestis Chimmy

Ariat Fegentri Nina Bakstad Bridget Jones

Ariat Fegentri Heidi Solbakken Royal Games

NoARK amatørløp Silje Grande Loire

Finish Line amatørløp Nina Bakstad Marvelous View

Dindyrlege.com Marianne Skrede Elusive Thought

Agria amatørløp Marianne Skrede Flying Falk

Agria amatørløp Therese Bjerkan Holiday Reading

Øvrevoll Hesteeierforenings klokkeløp l Mari Breigutu Heavenly Spiced

Finish Line amatørløp Marianne Skrede Aylar

Øvrevoll Hesteeierforenings klokkeløp II Nina Bakstad Marvelous View

Hesteguiden.com amatørløp Marianne Skrede Elusive Thought

Øvrevoll Hesteeierforenings klokkeløp III Linda Sagbakken Bridget Jones

Marianne Skrede med rosett og premie.
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NoARKs amatører i utlandet
Tekst: Victoria Allers
Foto: Svensk Galopp/Stefan Olsson

KRITERIER FOR Å RI FEGENTRI OG 
ANDRE INTERNASJONALE AMATØRLØP

NoARK ser frem til å gi flere amatører 
sjansen til å reise utenlands for å 
representere Norge i internasjonale 
amatørløp, i Fegentri og i EM. Klubben 
velger sine ryttere ut fra følgende 
kriterier:

 › Generelt gode ferdigheter i løpsridning. 
 › God løpserfaring – minimum er ca. 50 
ritt for å ri Fegentri.

 › Minimum fem seire er obligatorisk for 
å ri Fegentri. 

 › Løpsresultater de siste sesonger.
 › Interesse for videreutvikling av 
rideferdigheter (kurs, løpsgjennomgang, 
treningsridning).

 › Bør helst ikke jobbe med hest på heltid 
for å ri Fegentri.

 › Egnethet til å representere Norge i 
utlandet. 

 › Må kunne engelsk.
 › Medlem av NoARK.

TILSKUDD FOR UTLANDSREISER

NoARK har et stipend for å fremme 
nivået til norsklisensierte amatørrytterne, 
som allerede rir løp eller som snart vil 
søke om amatørrytterlisens. Rytterne 
søker til NoARK om dette stipendet.

 › Inntil 1 500 kroner for løp i Danmark 
eller Sverige, bortsett fra Gøteborg der 
satsen er kilometergodtgjørelse inntil 
1 000 kroner.

 › Inntil 3 000 kroner for løp utenfor 
Skandinavia.

 › Dersom man får reisepenger av trener 
er det avgjørende for beløpets størrelse 
at beløpet som dekkes totalt ikke er 
større enn de totale kostnadene til 
rytteren.

 › Det dekkes et maksimumsbeløp per år 
per rytter på 6 000 kroner. For beløp 
over dette må det legges særlige 
hensyn til grunn.

 › For reiser og opphold hos trener 
i utlandet dekkes inntil 6 000 
kroner. Her vil det legges til grunn 
rytters utviklingspotensiale og vist 
vilje til å forbedre seg. Dette er i 
hovedsak ment for unge ryttere med 
utviklingspotensiale.

 › Ryttere som mottar reisestipend 
fra NoARK skal skrive om reisen og 
oppholdet sitt til bruk på nettsiden eller 
til «Veddeløperen».

 › Medlem av NoARK

Norske amatører har i år ridd på samtlige 
galoppbaner i Sverige, men dessverre 
har ingen amatører ridd løp i Danmark. 
Vi har fått mange flotte plasseringer i 
Sverige, men Philip Scott Sønsteby er 
den eneste som har vunnet løp. Dette 
skjedde på  Jægersro galoppbane i juni. 
Det er gledelig at norske amatører har 
ridd såpass mye som 22 løp i Sverige, selv 
om det fortsatt er litt igjen til vi rir like 
mange som de svenske amatørrytterne 
rir i Norge. Vi i NoARK er veldig glade 
for å se at norske amatører får vist seg 
frem i Sverige, og mange har benyttet 
muligheten av reisestøtten NoARK gir ut 
for å reise til løp utenfor Norge. 

Silja Støren red på samtlige svenske 
baner
Silja forteller: Allerede 12. januar 
fikk jeg ridd mitt første amatørløp 
her i Skandinavia for året. Dette var i 
Stockholm på Holiday Reading, trent av 
Are Hyldmo. Løpet gikk over 1600 meter 
på dirt. Vi lå blant de tre første hele 
veien, men jeg måtte holde Holiday under 
press hele veien og vi ble passert av to på 
oppløpet og endte på en 5. plass.

I juni red jeg årets første amatørløp på 
Gøteborg. Her fikk jeg ri svensktrente 
Gerrardina, trent av Maria H. Olsson. 
Hun sto igjen litt i starten, men tok igjen 
feltet til svingen. Her ble det trangt så 
jeg måtte bremse litt, og kom aldri helt i 
gang. Også her ble det 5. plass.

Årets løpsdag på Strømsholm gikk av 
stabelen 15. juni. Her hadde jeg egentlig 
to ritt, men den ene ble strøket da 
banen var veldig hard. Det gjenstående 
rittet, Alicia Island, trent av Birgitta 
Paulsson, hadde en fin trippelsjanse. 
På Strømsholm er det voltestart, og 
starteren slapp starten selv om innerste 
hest sjente ut og traff ytterste hest som 
skjente innover og dermed ble stående på 
stedet. Denne kom da foran min hest, så 
vi ikke kom oss avgårde før feltet var inn 
i svingen. Da var løpet kjørt allerede og vi 
hadde ikke en sjanse.

14. september red jeg det store 
amatørløpet på Stockholmcup-
dagen, Prix de l'ARK. Her fikk jeg ri 
fjorårsvinneren Darjeeling, trent av Pia 
Høiom. Den gikk med to kilo overvekt, 
men jeg syntes likevel den hadde en bra 
sjanse. I løpet skulle vi ligge bak i feltet, 
før vi skulle avansere på bortre langside. 
Løpet gikk nok litt for sakte hesten for 
han kranglet mye for å komme seg frem, 
og da vi kom på stedet der vi skulle 
avansere slappet han fint av og klatret 

Silja og Darjeeling på vei til start. 
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oppover i feltet. Vi ble nummer tre, kun 
slått en halv lengde i mål.

1. oktober red jeg Azincourt for Per 
Hallquist på Jægersro. Løpet gikk over 
1730 meter på dirt. Da starten skulle gå 
åpnet ikke boksene seg, men Azincourt 
sprang allikevel av og inn i boksdørene. 
Etter noen minutter prøvde starteren 
igjen, men da boksdørene åpnet seg 
slang hesten hodet opp og tapte fem-
seks lengder. Vi lå et stykke bak feltet 
rundt, men tok de igjen inn i svingen. På 
oppløpet greide vi akkurat å snappe 5. 
plassen før mål.

Merci, trent av Elisabeth Johanson 
Sipma, har jeg ridd i alle hennes starter 
i år, to på  Gøteborg galoppbane og en 
gang på  Tæby galoppbane, med en 8. 
plass slått syv lengder som beste resultat. 
Det er en søt hest, men hun har vist lite i 
løp de senere årene.

Jeg har fått ridd en god del i Sverige i 
år, og jeg setter veldig pris på at trenere 
vil gi meg ritt der og den gode støtten 
som vi får av NoARK til å reise.

Emmas Körner red sitt første 
løp i Sverige 
Emma forteller: Jeg red Hard to Believe 
for Cathrine Witsø Slettemark på 
Gøteborg galoppbane den 21. september. 

Vi avsluttet uplassert, slått med syv 
lengder. Jeg var fornøyd med hesten, 
som ennå var ganske grønn etter bare å 
ha gått fire ganger før dette løpet. Jeg 
likte å ri på Gøteborg, banen var ikke så 
annerledes enn Øvrevoll. 

Nesten for Dina Heggum
Dina forteller: 25. juni red jeg mitt 
første løp i Sverige for året, dette var 
på Jægersro galoppbane med min egen 
Hakuna Matata. Løpet var 2400 meter 
på dirt tracken. Vi var storfavoritter 
etter å ha vunnet det samme løpet i fjor, 
men klarte dessverre ikke å leve opp 
til favorittstempelet. Vi endte på en 4. 
plass etter en trøblete siste sving, der det 
ble veldig trangt. En gammel, sær hest 
er vanskelig å få i gang igjen etter en 
bråstopp. 

13. juli kom den første nesten 
seieren i Sverige. Da red jeg Jobim for 
Susanne Sivrup-Rosenqvist på Gøteborg 
galoppbane. Igjen var det 2400 meter, 
men denne gangen på gresset. Vi lå oppe 
i teten hele veien, men ut av siste sving 
dro favoritten fra oss. Vi klarte å forsvare 
2. plassen og var slått 2,5 lengder av 
vinneren. 

Neste Sverigetur gikk til Jægersro 
igjen, der red jeg Brat Camp for Susanne 

Sivrup-Rosenqvist. Dette var et løp over 
1200 meter på dirt, hvor det faktisk bare 
kom fire hester til start. Igjen var jeg ikke 
langt unna seieren og ble andre, slått to 
lengder av vinneren. Brat Camp slet litt 
med å følge med fra start, og i tillegg red 
jeg en utrolig dårlig sving som dermed 
ble veldig vid. Brat Camp spurtet veldig 
sterkt, slik at vi akkurat fanget 2. plassen. 

14. september var det storløpsdag på 
Tæby, med blant annet Stockholm Cup, 
som er et Gruppe 3-løp. Vi amatører er 
så heldig å ha et flott amatørløp med 
hele 100 000 i samlet premiesum. Hit dro 
jeg med min egen hest, Hakuna Matata. 
Løpet gikk over 2400 meter på gresset. 
Dessverre skled salen mye ut av starten 
og vi ble liggende ganske langt bak, 
men Hakuna avanserte hele veien rundt. 
Ut av siste sving var vi oppe på siden 
av lederen, og vi fightet hele veien opp 
til mål, men dessverre ble det bare en 
nesten-seier til på meg. Vi ble nummer 
to, kun slått med nese. Det var utrolig 
frustrerende, da vi kanskje kunne ha 
vunnet dersom salen ikke hadde sklidd 
så mye, men det var jeg selv som salte 
opp hesten, så jeg hadde bare meg selv å 
skylde på.

Siste løpsdagen på Gøteborg 
galoppbane red jeg yndlingssvensken min, 

Dina på Hakuna Matata viser fantastisk balanse og klarer seg på imponerende måte til mål med salen helt i svangen i Prix de l'Ark på Tæby. Dessverre ble hun 
kort slått til 2. plass, med Silja og Darjeeling en halv lengde bak på 3. plass.
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Lista Lightning, for Lennart Jarvén over 
1600 meter på gresset. Lista Lightning 
springer alltid av veldig sent og ligger 
langt bak, men kommer med en super 
speed. Det samme skjedde denne gangen 
også, men vi rakk aldri langt nok frem 
og avsluttet som nummer seks, slått fire 
lengder. 

Første seier i Sverige for Philip 
Scott Sønsteby 
Philip forteller: Mitt første løp i Sverige 
for året var på Strømsholm galoppbane 
15. juni. Der skulle jeg ri Calendar Girl i et 
Fegentri-løp over 2100 meter for trener 
Nadja Bellander. Det var en svært sterk 
hest å ri, så på vei til start stakk den, men 
jeg fikk heldigvis stoppet den i tide og vi 
fikk starte i løpet. I løpet ble vi liggende 
som tredjehest før vi avanserte inn på 
oppløpet, men vi ble spurtslått av flere til 
slutt og endte på en 6. plass.

25. juni skulle jeg til for å ri Bonsun’s 
Whistle for Annika Delinder. Løpet gikk 
over 2400 meter dirt og dette ble min 
første seier utenfor Norge. Dette var et 
løp hvor alt ble perfekt. Vi fikk en grei 
start og lå bak i feltet før vi begynte å 
avansere ned siste borte langside. Vi tok 
så over teten tidlig på oppløpet og vant 
kontrollert til slutt.

5. juli reiste jeg til Jægerso for å ri 
Satang over 2400 meter på dirt. Det er 
Hans-Inge Larsen som trener hesten. 
Alt ble feil for hesten i løpet og vi ble 
liggende alt for langt bak. Vi hentet 
mange lengder på slutten, men det holdt 
kun til 5. plass.

17. august dro jeg til Gøteborg for å 

ri Rune Haugen-trente Rossmos Secret. 
Løpet gikk over 1300 meter gress. Vi 
kom fint i gang og ledet løpet langt inn 
på oppløpet, men banen var litt tyngre 
innvendig der jeg gikk. Hesten ble sliten 
og vi ble spurtslått av flere de siste 
meterne og endte på en 8. plass.

14. september var det Tæby 
galoppbane jeg skulle til for å ri Peace In 
Our Time for trener Katharina Stenefeldt. 
Løpet gikk over 2400 meter gress. Vi ble 
liggende veldig langt ute i sporene hele 
løpet, og det ble for tøft for min hest som 
ble sliten. Vi endte på en 7. plass.

Philip Scott red Fegentri World Cup of 
Nations løp i England 
Mandag 6. oktober red jeg et Fegentri 
World Cup of Nations-løp. Jeg red for 
Europa-laget, og løpet fant sted på 

Philip og Peace In Our 
Time på vei til start i 

Prix de L'Ark. 

Rytterne samlet før Fegentri WCN løpet på Royal 
Windsor. Flere av rytterne rir i drakter med eget 
lands flagg i denne serien. Philip er nr. 2 fra 
venstre.

ærverdige Royal Windsor. Løpet ble 
ridd av både kvinnelige og mannlige 
amatørryttere fra Frankrike, Italia, 
Tyskland, USA og Europa (Norge) var 
representert i tillegg til vertsnasjonen 
Storbritannia. 

I et forholdsvis lite felt på syv hester, 
hadde jeg trukket hesten Greek Islands. 
Hesten hadde en 3. plass i forrige start 
og var et 4. valg i løpet. Løpet gikk over 
fem furlongs ti yards (ca. 1000 meter) på 
gress. 

Det ble et tett løp hvor jeg kom godt 
ut fra start. Hesten klenget mot høyre og 
mot hesten Pharoh Jake, som vi lå ved 
siden av. Hestene løp side om side de 
siste 400 meterne og kun en nese skilte 
dem ved målpassering. Dessverre for meg, 
så var det amerikanske Eilidh Grant og 
hesten Pharoh Jake som hadde nesen 
først over mål. Greek Islands måtte nøye 
seg med 2. plass. 

Dette var det første løpet jeg 
red utenfor Skandinavia, og jeg var 
kjempefornøyd med resultat. Jeg ser 
veldig frem til å ri Fegentri for Norge til 
neste år.

Første løp utenfor Norge for 
Susanne Lyseng
Susanne forteller: Jeg red mitt første løp 
i Sverige 3. desember. Det var på Tæby 
galoppbane og jeg red Storm Chase som 
trenes av Tommy Nilsson. Løpet var 1350 
meter på dirt. Vi lå godt an rundt svingen, 
men endte på en 5. plass, da hesten ble 
sliten de siste 70 meterne og stoppet litt 
opp. Storm Chase er en veldig erfaren og 
flink gammel hest, og det var gøy å ri en 
hest jeg kjente første gang jeg red på en 
ny bane.
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Seks nye lisenser

Nora Hagelund Holm var først ut av debutantene. Hennes første ritt var på Oaksana, som er hennes 
egen. Nora har hatt en super sesong med hele fire seire og en rekke plasseringer. Hun endte på 2. plass på 
statistikken kun slått på antall 2. plasser. Foto: Hesteguiden.com

Det var seks jenter som tok amatørtytterlisens i år, hvorav fem har debutert i løp i år også. Her fra første oppridning med (f.v.) Willa Synøve Schou, Ina Veronika 
Toverud, Emma Körner, Emilie Finckenhagen og Sabine Langvad. Foto: Race Pictures

KRAV TIL AMATØRLISENS

 › Kondisjonstest – 3 km løping på 
maksimalt 15 minutter. Kondisjonstest 
må gjennomføres hvert år før lisens 
innvilges.

 › Test på mekanisk trehest, der det blir 
kontrollert at rytteren har korrekt 
balanse, tilfredstillende teknikk og er 
sterk nok i kroppen til å ri løp.

 › Gjennomgang av hvordan man 
forholder seg i vektrommet inkludert 
opplæring i å pakke klar en løpssal.

 › Kostholdskurs.
 › Reglementskurs med påfølgende prøve 
som må bestås.

 › Oppridning 1100 meter fra startboks.
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Emma Körner tok lisens nå i høst og red Zimon 
i sitt første løp. Emma har allerede ridd ni 
amatørløp og fått én seier på Golden Globe. 
Foto: Race Pictures

Willa Synøve Schou red fire løp for sin trener Tor 
Wiggo Ellefsen denne høsten. Første start ut var 
på V ivere Cosi, deretter har hun ridd Imperial 
Skylight som hun selv rir mye i trening. 
Foto: Race Pictures

Sabine Langvad har ridd syv løp denne 
høsten, og fikk en flott start med seier 

på Priceless allerede i sitt første løp. 
Foto: Hesteguiden.com

Ina Veronika Toverud red fire løp i år før 
hun dro tilbake til Australia. Hennes 

første løp var på Asaks Vincent. Det ble 
en flott 2. plass som ble hennes beste 

plassering denne sesongen. 
Foto: Race Pictures
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Best på hjemmebane: Amatør champion, 
vinner av de fleste cup’ene og hele 
amatørserien, som gir et reisestipend 
på 10 000 kroner. Og ikke minst 3. plass 
i Fegentri. 2014 var Silja sitt år, og det 
vel fortjent. Mange år med hard jobbing, 
gode relasjoner til trenere, stor innsats 
for å få erfaring, og en god dose med stå-
på-vilje ligger bak resultatet.

Allergisk og bitt av basillen
Det kan nok ikke sies at det var en 
selvfølge at Silja skulle begynne å ri. Hun 
var rett og slett allergisk mot hest. Men 
jenter som er bitt av hestebasillen er ofte 
flinke til å finne løsninger på ting – det 
gjaldt også Silja.

– Jeg begynte å ri ute i Sørkedalen i 
Oslo på vinteren, for da var ikke allergien 
så ille. Gradvis forsvant heldigvis 
allergien, forteller Silja.

Ettersom allergien ble mildere, kunne 
Silja være mer i stallen og ri hele året. 
Da hun var ni år begynte hun å ri på 
Østern Brug i Bærum et par dager i uken. 
Østern Brug ligger bare et «steinkast» fra 
Øvrevoll, og snart hadde hun også funnet 
veien til galoppbanen. 

– En venninne av moren min eide en 
galopphest, og jeg fikk bli med i stallen 
til Ivi Jegsen på Øvrevoll. Snart fikk jeg 
kjøpt ti prosent i en av de andre hestene 
på stallen, Valiant Era, og dermed eide jeg 
min første hest – en galopphest.

Eventyret med den første hesten varte 
ikke så lenge, men på stallen hos Ivi var 
det en annen hest som kapret unge Siljas 
hjerte.

- Det var fire år gamle Aberfeldy. Jeg 
fikk overtalt pappa til å kjøpe ham til 
meg. Aberfeldy ble min «ponni», for det 
er vel ponni man egentlig skal ha når 
man er tolv år, ikke en fullblods på fire, 
ler Silja. 

Som fersk galopprytter deltok Silja 

på treninger i regi av NoARK sammen 
med Aberfeldy, både ridekurs og 
ponnitreninger, og hesten var en fin 
læremester i noen år.

Amatørrytter
Silja satte seg tidlig et mål om å ri løp, 
og det var en drøm hun hadde i flere år. I 
2005, da hun ble 15 år, var endelig tiden 
inne. Hun debuterte på hesten Carerra.

– Det første løpet husker jeg omtrent 
ingenting av. Løpet var kun 900 meter på 
gresset, og jeg fikk vel så vidt med meg 
at vi passerte vektrommet før vi var i mål. 
Uken etter red jeg 2400 meter på samme 
hest, det husker jeg litt mer av, erindrer 
Silja.

I sin første sesong red hun seks løp, 
men var ikke plassert i noen av løpene. 
Året etter red hun ni løp, hvor to 
3. plasser var hennes beste resultat. Dette 
året hadde hun også fått seg en ny hest, 
Barrizatino, som hun fremdeles eier den 
dag i dag.

Det var i den tredje sesongen som 
amatørrytter, i 2007, at Silja slo skikkelig 

Tekst: Thea Hofossæter
Foto: Hesteguiden.com

Når drømmer  
blir oppfylt
Amatørrytterchampionatet. En etterlengtet drøm, helt siden Silja Støren red sitt første 
løp som 15-åring. På det tiende året som amatørrytter klaffet det skikkelig. Og da ikke 
bare på hjemmebane – det ble også pallplass i Fegentri.

SILJA STØREN

 › 25 år gammel.
 › Treningsrytter på dagen, legger falske 
øyevipper på kvelden.

 › Rir for Are Hyldmo og Isidro Vergara.
 › Er utdannet laser og masassjeterapeut 
på hest,

 › Red sitt første amatørløp i 2005.
 › Representerte Norge i Fegentri i 2013 
og 2014.

 › Har ridd over 265 løp på Øvrevoll, og 
mange rundt om i verden.

 › Har vunnet 19 løp. 
 › Største seiere: Klokkeserien 2010, 
Sheikha Fatima løp i Oman 2012, 
Ladies Cup 2012, Amatørchampion i 
Norge 2014, Øvrevoll Hestesportcup 
2014, Klokkeserien 2014, Amatørserien 
2014. Fegentriløp i USA, Frankrike og 
Norge 2014.

Silja og hennes «ponni» og læremester, Aberfeldy. 
Foto: Privat
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igjennom. Det ble seier med Dark Pride i 
årets fjerde start.

– Dark Pride er en av de hestene som 
har en ekstra stor plass i hjertet mitt. 
Selv om hver eneste seier har gitt meg 
gode opplevelser, så er det noe spesielt 
å vinne sitt første løp. Det er også stort 
å vinne på sin egen hest, noe jeg gjorde 
med Barry (Barrizatino, red.anm.) samme 
sesong, forteller Silja, som tok totalt fire 
seiere den sesongen.

Aktiv hverdag
Galoppkarrieren til 
Silja begynte hos Ivi 
Jegsen, senere red hun 
for Pia Høiom. Begge 
disse trenerne flyttet 
til Sverige. Dermed ble det noen år hos 
Annike Bye Hansen, før hun begynte å 
ri hos Are Hyldmo på Øvrevoll. Og det 
er hos Are at Silja fremdeles rir, og det 
er hos ham hun har den nåværende 
løpshesten sin, Royal Games, i trening.

– Dagen begynner hos Are klokken 
05.45. Da fôrer vi hestene og setter i 
gang med stallarbeidet. Jeg rir stort 
sett fire hester og er ferdig klokken 
11.15. Deretter drar jeg til Isidro Vergara 
sin stall på Østerås, et lite stykke fra 
Øvrevoll. Hos ham rir jeg to til tre hester, 

så på én dag så blir det totalt seks eller 
syv lotter, oppsummerer Silja. Men dagen 
er langt ifra ferdig ennå:

- Jeg drar hjem, tar litt lunsj og en 
liten pause om jeg rekker. Så går turen 
videre. Jeg eier Barry fremdeles, og jeg 
må inn i Sørkedalen for å se til henne. 
Deretter blir det ofte en tur innom Royal 
Games på Øvrevoll, eller så er det hjem 
for å jobbe. For på kvelden jobber jeg med 

å sette på falske øyevipper på jenter som 
ønsker dette. Klokken halv ti på kvelden 
er jeg utslitt, med mindre jeg har hatt en 
pause midt på dagen. Da holder jeg til 
elleve-halv tolv.

Fegentri og erfaringer
I år og i fjor har Silja vært Norges 
representant i Fegentri. Hun har reist 
verden rundt, opplevd mye og fått nye 
bekjentskaper. I løpet av disse to årene 
har Silja blitt mange erfaringer rikere.

– Jeg har møtt utallige jockeyer 

som jeg har snakket med, jeg har ridd 
forskjellige hester som jeg har lært mye 
av, og jeg har blitt bedre til å ri med pisk, 
selvfølgelig – det får jeg ikke trent på 
hjemme akkurat, sier Silja.

 – Det har også vært interessant å se 
hvordan galoppsporten fungerer i andre 
land, store som små. Både hvordan 
banene er og hvordan de ulike landene 
fremmer galoppsporten. Det har gitt meg 

et godt innblikk i hva 
som kan være gode 
ideer for tiltak vi kan 
gjøre her hjemme.

Et av Siljas 
største øyeblikk på 
galoppbanen er fra en 
av Fegentri-turene, i 

USA i juni i år. 
- Jeg vant mitt første Fegentri-løp. 

Det å vinne i USA har alltid vært en av 
de største drømmene mine, og da jeg 
vant med Turini, ikledd en drakt med 
Norges farger, ble drømmen oppfylt. Det 
var veldig stort. Hele den helgen var helt 
sinnsyk – ja, det var en fantastisk tur!

Mål for fremtiden
I 2014 har mange av Siljas drømmer 
blitt oppfylt: Amatørrytterchampionatet, 
som hun har drømt om siden første gang 

«Det å vinne i USA har alltid vært en av de største 
drømmene mine, og da jeg vant med Turini, ikledd en 

drakt med Norges farger, ble drømmen oppfylt.»

Dark Pride har gitt Silja mange fine opplevelser på løpsbanen, ikke minst hennes første seier som amatørrytter.
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hun red løp, seier i USA, og en pallplass 
i Fegentri har nok også vært en drøm en 
stund. Men hva nå?

– Det føles litt tomt nå som jeg er 
ferdig med Fegentri, innrømmer Silja, 
men er ikke sen om å se fremover likevel:

– Det er mange muligheter for å ri 
utenfor Norge, selv om jeg ikke lenger 
rir Fegentri. Blant annet IFHAR og andre 
internasjonale løp. Jeg har også ridd en 
del i Sverige i år, og jeg håper på flere 
ritt der neste år også. Det blir nok ikke 

kjedelig, ler hun.
Målet på hjemmebane den kommende 

sesongen er også satt.
– Første mål er å vinne proffløp. Jeg 

har ikke vært langt unna, har hatt noen 
2. plasser, så får håpe seieren kommer i 
2015. 

Silja setter veldig pris på å ha faste 
trenere som hun rir løp for. Hun er 
trofast mot disse trenerne, og er derfor 
litt avhengig av at de har hestene sine 
i form om hun skal kunne vinne et nytt 

championat.
– Trenerne jeg rir for er veldig greie. 

De støtter meg og gir meg mange 
ritt. Jeg har fått ri mange fine hester 
opp gjennom årene, men rir jeg faste 
hester er jeg også avhengig av at de er 
i vinnerform for å ha sjansen for å ta 
championatet. Man må også ha litt flaks 
også, men det hjelper selvfølgelig å ha 
mange fine ritt og flere muligheter, sier 
Silja.

Silja vinner sitt andre løp i karrieren på sin egen hest, Barrizatino.
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Tenango ga Silja en av de fire seierne 
som ble avgjørende for å vinne 

amatørrytterchampionatet på Øvrevoll i år.

Royal Games er SIljas løpshest, en seks år gammel 
hingst. Foto: Race Pictures

Stå på!
Etter hele ti sesonger som amatørrytter 
har Silja flere gode råd og erfaringer å 
dele med kommende amatørryttere:

– Det har vært mye jobb opp gjennom 
årene. Du må ha litt «guts» for å klare 
deg, for det er ikke alltid like lett. Det 
kan være vanskelig å komme seg inn i 
galoppsporten, men får du muligheten 
til å være i en galoppstall er det viktig 
å være flink og hjelpe til. Du får sjansen 
når du gjør deg fortjent til det. Du må 
bare stå på og vise tålmodighet – ikke 
gi opp selv om det er litt motgang noen 
ganger. Drømmene kan bli oppfylt til 
slutt!
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Etter en fantastisk start på sommeren, 
med mye sol og varme i lengre tid, åpnet 
himmelen seg da rytterne gikk banen. 
Det bøttet ned med over 20 millimeter 
regn på under en time. Vannet fløt 
oppå gressbanen. Rytterne gledet seg 
likevel til å ri løpene, og med en grundig 
gjennomgang av hvordan de burde ri på 
den krevende banen, var de klare for å ri 
første løp.

Silja forteller: I det første løpet, over 900 
meter rett frem på gresset, skulle jeg ri en 
hest jeg har ridd en del ganger før, French 
Fantasy. Hun hadde i sin siste start vist at 
formen var på vei. Ifølge treneren hennes 
gjorde det henne ingenting at banen nå 
var blitt så tung - heldigvis. 

Under løpet øste regnet fortsatt ned. 
French Fantasy fikk en fin start og lå i 
teten sammen med en rekke hester. Fra 
200 meter før mål overtok vi ledelsen, 
og de siste 100 meterne dro vi fra til 
en enkel seier. Da vi pullet opp etter 
mål slet en av de andre rytterne med å 
stoppe sin hest, så hesten krasjet inn i 
French Fantasy så vi falt av begge to. 
Heldigvis løp hun kun en liten runde 
før jeg fikk fatt i henne og hoppet opp 
og fikk tatt vinnerbilder. Dette var min 
andre Fegentri-seier noen sinne, og det 
var ekstra spesielt å få vinne hjemme på 
Øvrevoll på en syv år gammel maiden.

I det andre Fegentri-løpet, som var 
1730 meter på gresset, skulle jeg ri min 
egen hest, Royal Games, og for ham var 
det bare en fordel jo bløtere banen var. 

Regnet hadde endelig gitt seg, og 
Royal Games oppførte seg som vanlig 
eksemplarisk. Vi ble stående lenge i 

Fegentri gjestet 
Øvrevoll

Tekst: Victoria Allers og Silja Støren
Foto: Hesteguiden.com

Den siste torsdagen i juni var det igjen klart for å ønske de utenlandske kvinnelige amatør-
rytterne i årets Fegentri-serie velkommen til å ri to gressløp på Øvrevoll. For første gang på 
mange år ble det en veldig god dag for vår norske representant, som i år var Silja Støren.

Silja vinner enkelt på French Fantasy over 900 meter gress, som før dette var maiden med sine 42 starter.

En veldig glad Silja og trener Jan Bødker Sørensen i vinnerpaddock med French Fantasy.
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FEGENTRI

 › Fegentri står for International 
Federation of Gentlemen and Lady 
Riders. Klubben ble stiftet av en 
håndfull entusiastiske amatørryttere fra 
Frankrike, Tyskland, Italia, Sverige og 
Sveits i 1955.

 › Siden 1955 har mange nye land 
blitt medlemmer og det er nå 24 
medlemsland. 

 › Fegentris formål er å promotere 
amatørgaloppen og internasjonale løp 
for amatørryttere delt opp i egne løp for 
gutter og jenter. 

 › De beste amatørene fra hvert 
medlemsland blir valgt ut til å 
representere sitt land i Fegentri. 

 › Norsk Fegentri-rytter i 2014 er Silja 
Støren. 

boksene, så da starten gikk stod han noe 
igjen. Jeg red ham frem og vi var raskt 
i tet, innenfor Messi og engelske Alice. 
Der ble vi hele veien, men melkesyren 
kom litt på slutten. Derfor måtte vi 
nøye oss med 2. plassen, da Messi holdt 
veldig godt hele veien til mål. Jeg var 
veldig fornøyd med dette løpet også, og 
samtidig fikk jeg samlet mange viktige 
poeng med én seier og én 2. plass 

på hjemmebane. Regn og søle gjorde 
ingenting med slike resultater!

Etter løpene ble alle rytterne invitert opp 
til Øvrevolls direktør, Hans Petter Eriksen, 
som ønsket dem velkommen til Øvrevoll 
og Norge og fortalte litt om norsk 
galoppsport. Deretter var det en hyggelig 
middag på Sherryhaugen sammen med 
styret i NoARK.

En storfornøyd Alice med Messi etter seieren sammen med NoARKs formann Helene Marwell-Hauge, 
Fegentris president Nathalie Bélinguier, Stevie Johnson, Mari Breigutu og trener Hallvard Soma.

Alice Mills og Messi vinner det andre Fegentri-løpet etter å ha ledet fra start til mål. 
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Sesongen begynte i Oman. Der red vi 
på Presidents Day på Sultanens egen 
galoppbane. Det var en fantastisk 
opplevelse, men jeg satt på en lite 
betrodd hest som het Hareer og det 
ble kun en 6. plass. Etter noe kluss i 
resultatene ble jeg satt på nestsisteplass, 
men etter en undersøkelse av videoer, 
flere uker etter at jeg kom med en klage, 
ble det endret så jeg fikk min 6. plass 
registrert. En 6. plass gir ett poeng mer 
enn uplassert. Dette poenget skulle vise 
seg å bli veldig viktig!

I slutten av februar red vi et araberløp 
og et fullblodsløp i Qatar. Reisen var 
som vanlig et av årets høydepunkt, men 
jeg var uheldig med trekning av hester. 
Fullblodsen Johnny Hancocks var ute 
på feil underlag, så det ble en 7. plass. 
Araberen Al Munjez sto 25-30 kilo for 
dårlig inne i løpet, så der endte vi opp 
sist. Turen var likevel uforglemmelig, med 
hester galopperende mellom bordene på 
gallamiddag og møter med jockeystjerner 
som Frankie Dettori, Christophe Lemaire 
og Olivier Peslier.

I begynnelsen av mai gikk årets første 
Fegentri-løp i Budapest. Her ble det en 
6. plass på Ajanlott. Vi red faktisk årets 
første gressløp i Ungarn, så banen var 
helt nydelig.

Da det var hele 16 ryttere i årets serie 
ble ikke alle invitert til alle løpene. 

Jeg fikk derfor ikke ritt andre gang det 
var løp i Oman, og red heller ikke i Roma, 
Sveits, Chantilly, Tsjekkia og Irland. I 
Malmø red jeg bare ett av to løp.

En fantastisk tur til USA
For meg er ett av høydepunktene i 

Fegentri-serien turen til USA. Det var 
et godt opplegg og tre–fire løp på 
forskjellige baner. I fjor var vi uheldige 
med været, og det ble mye strykninger 
da løpene ble flyttet til dirt. I tillegg ble 
løpet på Pimlico avlyst i fjor. I år holdt 
været seg fint, så vi fikk fire fine løp som 
planlagt.

Vi begynte med dagsløp på Pimlico på 
fredagen. Her red jeg 3-årige Handsome 
Hoyt som før løpet sto i 40/1 i odds. På 
disse premissene ble jeg meget fornøyd 
med en 5. plass – bra start på helgen! 
Etter løpet pakket vi sammen sakene 
og dro for å ri løp på Penn National på 
kvelden. Her red jeg Ecstatic Dreamer. 
Denne hesten sto om mulig dårligere til. 
Det var en eldre hest som hadde gått 
mye løp, men vist lite. Den hadde gjort 
det best på 1100 meter dirt, vi red 1600 
meter gress. Etter et løp i front på rail, 
som rideordren var, kom vi på en 2. plass, 
kun slått en halv lengde. Denne hesten 

sto i 60/1 i odds!
På lørdagen var det ingen løp for oss. 

Vi red ut i trening for Jonathan Sheppard 
på morgenen, var en tur på banen og 
deretter dro noen av oss ut på tur på 
jordene og i skogen hvor vi hoppet svære 
solide tømmerhindre med hekkeløperene. 
Det var den morsomste turen jeg har 
vært med på. Etter dette var det outlet-
shopping, og på kvelden var vi på 
barbeque og så på Belmontløpet på TV.

Søndag red vi løp på Parx. Her hadde 
jeg min beste sjanse på Turini, som var 
tredjevalg til 4/1 før løpet. Han innfridde 
forventningene og vi vant! Jeg har drømt 
om å vinne løp i USA, og å cantre tilbake 
på vinneren, iført Norges farger, var stort!

På mandagen red vi det siste løpet, på 
Delaware Park, før hjemreise. Her red jeg 
Legal Buzz, en fire år gammel vallak som 
sto til 32/1 i odds før løpet. Vi kom i mål 
som nummer to bak favoritten, som vant 
meget lett.

Tekst: Silja Støren
Foto: Privat

Et uforglemmelig 
Fegentri-år
Etter en litt skuffende første Fegentri-sesong i fjor, gikk årets sesong over all forventning. 
Fire seiere, flere gode plasseringer og flere måneder på toppen av rankinglisten. Det har 
vært en berg- og dalbanetur, der USA-turen toppet alt!

Silja vinner med Titus Mills i Deauville. Foto: Scoopdyga.com
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Et par måneder senere fikk jeg 
en e-post som sa at jeg var tildelt 
seieren i løpet etter at vinneren testet 
positivt på dopingprøve på grunn av 
muskelavslappende medikamenter. Jeg 
var den som helt klart fikk mest poeng 
på USA-turen, selv før jeg fikk den siste 
seieren, og vips så var jeg på toppen av 
Fegentri-rangeringen.

Gode resultater på hjemmebane
Etter noen løp jeg ikke ble invitert til, 
var det klart for Fegentri-løpene hjemme 
på Øvrevoll i slutten av juni. Her red jeg 
French Fantasy for Jan Bødker Sørensen 
over 900 meter gress og min egen Royal 
Games over 1730 gress. French Fantasy 
var syv år gammel maiden, men etter 
noen gode prestasjoner i sterkt selskap 
hadde jeg troen. I pøsregn på en tung 

bane vant vi ganske lett. I 
neste løp ble det nesten nok 
en seier, men vi måtte se oss 
slått av Messi og engelske 
Alice de siste 100 meterne. 
Likevel ble det nye fine 
poeng å ta med seg videre. 
Jeg hadde mistet ledelsen 
i Fegentri før løpene på 
Øvrevoll, siden jeg gikk 
glipp av noen løp, men nå 
var jeg tilbake i toppen.

En fin 2. plass
Jeg var invitert til det neste løpet, som 
var i Irland, men i mangel av hester fikk 
jeg ikke ritt. De trakk lodd om hvem som 
fikk ri.

6. juli red jeg ett løp i Budapest, som 
var 1200 meter rett frem. Dette var den 
ungarske Derby-dagen, og det var en 
morsom reise, masse publikum og fint 
vær. Jeg satt på Cassiopeia som hadde 

hatt en dårlig sesong og var lite betrodd. 
Svenske Josefin Landgren hadde vunnet 
et løp i EM på samme hesten året før, så 
jeg fikk litt tips av henne. Vi kom på en 
2. plass, slått på målfoto, så var veldig 
fornøyd med dette løpet.

Ny seier i utlandet og noen  
dårligere løp
Neste løp i serien var i Deauville i 
Frankrike. Her gikk det to løp, og de 
første syv rytterene på rankingen var 
invitert. I det ene løpet var det kun seks 
hester, men her hadde jeg ikke noe ritt. 
Dermed måtte løpet på lørdagen utnyttes 
til det fulle. Jeg satt på en av favorittene, 
belgisktrente Titus Mills, løpet gikk over 
1900 meter polytrack. Dette var en fin, 

men litt merkelig hest. Han hang alltid til 
venstre, og siden løpene på denne banen 
gikk høyre rundt så hang han utover. 
Treneren sa jeg måtte la ham drifte ut på 
oppløpet, ellers ville han ikke gå.

Har kun drømt om å få vinne løp i USA, og 
å cantre tilbake på vinneren iført Norges 

farger var stort!

Før løpet med Turini, som innfridde Siljas drøm om å vinne løp i USA. 
Foto: downthestretchphotogoraphy
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Vi fikk en grei start, og kom oss opp i 
front som avtalt. Jeg brukte alle krefter 
jeg hadde for å holde ham noenlunde 
inne rundt svingen og på oppløpet endte 
vi helt ute på ytterrail. Likevel vant vi 
med én lengde, og treneren sa hesten 
alltid gikk på denne måten. Greit for meg 

så lenge vi er først i mål.
Direkte fra Deauville gikk reisen til 

England for å ri et løp på Carlisle. Dette 

var mitt første løp i England – nok en 
drøm som fikk gå i oppfyllelse i år. Jeg 
satt på hesten Spokesperson som hadde 
en 4. plass i siste start. Jeg hadde litt tro 
på hesten, inntil jeg så at treneren ikke 
hadde vunnet løp siden 2007. Vi endte på 
7. plass.

En uke senere var det løp på Jægersro 
i Sverige. Også her var det to løp, men 
jeg red kun i det ene. Her satt jeg på 

En 6. plass gir ett mer poeng enn uplassert. 
Dette poenget skulle vise seg å bli veldig viktig!

Jentene på tur i USA, f. v. Hana fra Østerrike, Radka fra Tsjekkia, Silja, Alice fra England og Jossan fra 
Sverige.

Silja kommer på 2. plass med sin egen Royal 
Games på Øvrevoll (innvendig). Foto: Race Pictures

Bosuns Whistle som egentlig er en 
ganske god hest, spesielt på 2400 meter. 
Løpet vårt var på 1730 meter. Vi hadde 
en litt vanskelig reise rundt og kom litt 
langt bak. Dermed rakk vi ikke frem på 
oppløpet, på den noe korte distansen, og 
det ble nok en 7. plass.

Belgia og Tyskland
Neste løp gikk i Belgia på banen 
Oostende. Her red jeg en fin hest som het 
Lezar. Han hadde vunnet uken før, men 
fikk dermed vekttillegg for den seieren 
og skulle bære hele 72 kilo. Vi lå i front 
meste av veien, men det gikk trått mot 
slutten og vi kom på en 4. plass. Det var 
en ganske interessant bane, der kaniner 
hoppet til alle kanter når feltet kom 
galopperende.

Neste dag var det hekkeløp på 
Waregem. Her er det løp kun én gang 
i året, men hele byen samles og det er 
en folkefest med festing i gatene hele 
helgen. Banen var stappfull, selv i de 
flere treetasjes tribunene som var satt 
opp og på indre bane. Jeg har aldri 
sett så mye folk på løp før. Hindrene i 
«hekkeløpet» var også imponerende, de 
hadde kaltes steepler her hjemme, mens i 
steeplechaset var det dype vanngraver og 
store banketter.

Etter løpene i Waregem kjørte jeg, 
Barbara fra Frankrike og Alice fra England 
videre til Baden Baden der vi skulle ri løp 
neste dag.

Jeg satt på Donna Philippa, en liten 
fire år gammel hoppe som gikk sin 
første sesong, og hadde en 4. plass som 
beste resultat. Hun stresset alt for mye 
i begynnelsen av løpet, istedenfor å 
galoppere ordentlig, og var helt tom på 
slutten. Her ble det en 6. plass.

Etter dette løpet lå jeg på en 2. plass i 
Fegentri-sammendraget.

International Weekend i Istanbul
Samme uken red vi løp i Tyrkia. Her var 
det Fegentri-løp både lørdag og søndag, 
men jeg red kun søndagen. Jeg red 
Soybas, en fin liten hest, men han sto 
dårligst inne i løpet, med ca. 30 kilo å gå 
på til de beste. Han gikk likevel et fint 
løp, og vi var bare slått fire–fem lengder i 
mål og ble fjerde. 

To løp i Tyskland
I slutten av september red vi løp i 
Mannheim i Tyskland. Dette er en liten 
bane der man har tre svinger på 1900 
meter. I fjor var det glatt bane, og jeg satt 
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Sibylla er er heste
praktiserende veterinær 
og har 16 års erfaring 
fra hestehospital og 
praksis i Danmark og 
Norge. Hun startet 
egen hestepraksis etter 
å ha flyttet tilbake til 
Norge i 2011, og kjører 
til daglig ambulerende 
hestepraksis i Oslo og 
Akershus og omegn. 
Sibylla har ytterligere 
spesialisert seg innen 
nedsatt prestasjon, rygg 
og ridelighetsproblemer 
hos hest. Hun er også 
hobbyavler av Dansk 
Varmblod ridehester.

Dindyrlege.com
Sibylla Langaker
T: + 47 46 93 08 03
E: post@dindyrlege.com

på en diger hest som het Kolossos. Derfor 
var det greit å sitte på en bitteliten 
hoppe denne gangen. Hun het No Limit 
og var lite betrodd. Hun var veldig 
stresset og var hvit av svette før løpet 
gikk. Hun var vinglete og rar, og smalt 
inn i railen noen ganger i svingene. Men 
hun hadde en fin spurt på slutten, så vi 
knep en overraskende 4. plass.

Neste løp gikk 12. oktober i Køln. Her 
fikk jeg en meget dårlig hest. Den var 
slått 36 lengder av nest siste hest over 
samme distanse på samme bane sist. Vi 
ble slått 51 lengder av nest siste hest. 
Kjedelig å sitte på en sånn hest når hvert 
poeng i sammendraget teller. Engelske 
Alice vant med ni lengder på en av 
favorittene, bak var franske Barbara på 
den andre favoritten, 16 lengder foran 
resten av hestene. Etter dette løpet 
hadde jeg ingen mulighet til å vinne 
sammenlagt og jeg lå på en 3. plass.

På ridetur i USA.
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RESULTAT FEGENTRI 2014

Pl. Rytter Land P.
1 Barbara Guenet Frankrike 184

2 Alice Mills England 167

3 Silja Støren Norge 153
3 Michelle Blumenauer Tyskland 153

5 Nicole Schlatter Sveits 113

6 Anna Lupinacci Italia 100

7 Cristina Buesa Spania 87

8 Alexandra Bihari Ungarn 72

9 Hana Jurankova Østerrike 65

10 Elisabeth Lalor Irland 48

11 Josephine Kelly Sverige 46

12 Radka Hradcova Tjekkia 38

13 Gaelle Gernay Belgia 37

14 Annie Yeager USA 30

15 Azhar Al Wardi Oman 15

16 Duygu Fatura Tyrkia 6

Sol, moro og løp på Mauritius
Fegentri-finalen gikk under International 
Jockeys Weekend på Mauritius. Dette 
er et stor event der jockeyer fra hele 
verden inviteres og deles opp i lag. De rir 
løp på trukne hester hele helgen, og får 
én sammenlagtvinnende jockey og ett 
vinnerlag. En morsom konkurranse, både 
for jockeyer og publikum i en sport som 
i utgangspunktet er veldig individuell. 

Fegentri-finalen gikk på søndagen. 
Onsdag før var det trekning av hester, 
og jeg trakk åtte år gamle Bongo Beat. 
Han hadde en 2. plass i siste start, etter 
en del dårlige prestasjoner. Han var kjent 
som typisk frontrunner, men det ble satt 
spørsmålstegn ved at vi hadde trukket 
nest ytterste startspor.

Dagene ble brukt til snorkling, soling 
og sightseeing. Fredagen var vi på banen 

og red ut. Jeg red Bongo Beat, men han 
skulle bare trave. Han virket som en 
hyggelig hest, stor og behagelig og sitte 
på. Treneren ville jeg skulle gjøre alt jeg 
kunne for å få hesten til front i løpet.

Vi var på løpene hele lørdagen, og 
søndagen var det endelig vår tur. Løpet 
skulle gå over 1500 meter gress. Denne 
distansen ble med to svinger på den lille 
banen.

Tight finish i Budapest med Cassiopeia nærmest. Foto: Fegentri.com

Silja rir Bongo Beat i trening på Mauritius.
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Gazelle Dekken
Bestilling på telefon: 480 12 800

Fegentri-sesongen gikk opp og ned, med 
en klar topp i USA-helgen, en reise jeg aldri 

kommer til å glemme!

Jeg ble leid til start. Jeg vet ikke om 
hesten pleide å være sterk, men han var 
i hvert fall veldig snill og rolig før løpet. 
Ut av startboksene kom vi fint med. Jeg 
red alt det tøyler og remmer holdt for å 
komme oss til tet før svingen, som var 
250 meter etter startstedet. Vi greide 
det akkurat. Vi fikk mye press fra hesten 
innvendig for oss på bortre langside, 
og ut på oppløpet gikk hesten tom for 
luft. Vi endte på en 5. plass. Dette holdt 
akkurat til en delt 3. plass sammenlagt 
i Fegentri. Den tyske rytteren, som ble 
nummer to i finaleløpet, hadde like 
mange poeng og seiere som meg totalt. 
Vi hadde like mange poeng og like 
mange seiere. Dermed ble det ussle lille 
poenget fra det første løpet i Oman helt 
avgjørende til slutt.

Det ble utdeling av priser med stor 
jubel av det entusiastiske publikumet, og 
en 3. plass i serien var mer enn jeg hadde 
drømt om i begynnelsen av sesongen. 

Fegentri-sesongen gikk opp og ned, med 
en klar topp i USA-helgen, en reise jeg 
aldri kommer til å glemme. Det har vært 
et uforglemmelig år, og jeg kommer nok 
til å savne reisingen neste år når en ny 
rytter får muligheten til å representere 
Norge i Fegentri. Heldigvis kommer det 
andre muligheter til å reise for å ri løp i 
utlandet, så jeg får nok nye opplevelser 
fremover også.

Jentene på løp på Mauritius, f. v. Michelle fra Tyskland, Silja, Alice fra England, Alexandra fra Ungarn, 
Anna fra Italia og banesjefens kone.
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Jeg, Europamester?

Tekst: Dina Heggum
Foto: Privat

Helgen startet med at jeg ankom 
Budapest klokken 14 fredag, og hadde 
hele fem timer å drepe før jeg skulle møte 
de andre jentene til middag og trekningen 
av hester. Timene ble blant annet brukt 
på en løpetur rundt baneområdet, for jeg 
klarte ikke å komme meg inn på selve 
banen. Da det ble middag og trekning 
av hester møtte jeg de ti andre jentene. 
De var alle veldig hyggelige. Trekningen 
endte med to hester som ikke var nevnt 
i tipsene i Budapest og én favoritt og én 
ikke nevnt i Bratislava. Var kanskje ikke 
det beste resultatet jeg hadde håpet på, 
men ingenting jeg kunne gjøre, og jeg 
gledet meg fortsatt til å få ri EM. 

Én bra og én dårlig på Kinscem Park
Lørdag startet med frokost og sightseeing 
i Budapest, som er en fantastisk vakker 
by og som har omtrent alt man kan 
ønske seg. Det var en utrolig fin og varm 
dag også. Det neste på agendaen var 
galoppbanen, Kincsem Park. Etter litt 
lunsj der gikk vi banen, som var stor og 

flott. Banen var hard og rask, så man 
skjønte fort at man ikke kunne gi for 
mange lengder til fronten hvis man ville 
ha en sjanse til å vinne. Etter dette var 
det utveiing og game on. Vi red i andre 
og femte løp. Først skulle jeg ri Belnizs, 
en seks år gammel vallak. Den stod med 
seier i forrige start, men det var over 
en litt lenger distanse enn dagens 1200 
meter på gresset. Etter at de hadde 
tatt mange bilder av oss foran statuen 
av Kinscem, en ungarsk hest som vant 
alle sine 54 løp, fikk jeg snakket med 
treneren jeg skulle ri for. Det ble litt 
språkproblemer, men med litt tolking 
forstod jeg hva hun mente. Jeg måtte 
holde hesten våken i starten da den 
kunne stå igjen, og ri den helt til mål 
siden den hadde speed. Dessverre misset 
vi starten og salen skled veldig. Vi fikk alt 
for lang vei opp på den raske banen, men 
plukket opp et par hester på slutten og 
kom i mål som nummer ni. Jeg var ganske 
skuffet da jeg trodde dette var dagens 
beste sjanse. Vant gjorde Katy Lyons fra DINA HEGGUM

 › 19 år gammel. 
 › Eier galopphesten Hakuna Matata som 
står i trening hos Jenny B. Hansen. 

 › Jobber som treningsrytter hos Niels 
Petersen. 

 › Ridd 55 løp, seks seiere. 

En veldig fornøyd Dina etter seieren på 
Swing i Budapest.

I år var jeg den heldige som fikk representere Norge i Europamesterskapet for kvinnelige 
amatørryttere. Jeg ble utrolig takknemlig for at NoARK ga meg muligheten til min 
første løpsopplevelse utenom Skandinavia. EM ble avholdt for 24. gang i Budapest og 
Bratislava, med to løp i hvert land. 

Dina og Belnizs i visningspaddocken før det 
første løpet i EM. Her ligger salen riktig, noe 

den ikke gjorde da de kom i mål.
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England med favoritten Qba. Neste hest 
var Swing på 1600 meter gress. Swing 
stod også med seier i sin siste start, men 
det var på dirten. Det var på dirt den også 
hadde gått de fleste av sine løp. Treneren 
jeg skulle ri for hadde hele tre hester til i 
løpet og min var den minst betrodde, så 
jeg fikk bare en kjapp beskjed om å ligge 
midt i feltet og ri fra ut av svingen. Da 
trodde de den kunne komme i mål som 
femte eller sjette. Swing oppførte seg 
eksemplarisk både på vei til start, bak 
startboksene og i boksene, så jeg tenkte 
at jeg var glad jeg satt på en snill og grei 
hest selv om den mest sannsynlig ikke 
ville vinne. Det er vel når man har den 
innstillingen det er ekstra morsomt å 
vinne. Swing hoppet raskt ut av boksene 
og vi ble liggende som annenhest hele 
veien bak favoritten, Miserend, som 
stakk av sted med minst ti lengder. Jeg 
begynte å ta tak i Swing ut av svingen 
og ga henne et par slag med pisken. Vi 
fanget da fort inn favoritten som ikke 
klarte å svare på speeden vår. Swing fikk 
mange klapp på halsen etter at vi hadde 
passert mål først foran franske Melissa 
Boisgontier og irske Nadine Forde. Det er 
alltid helt fantastisk å vinne løp, men det 
er enda bedre når det er i EM. En veldig 
glad trener, eiere og leier møtte meg da 

jeg kom cantrende tilbake, men jeg tror 
ingen av dem kunne måle seg med mitt 
smil. Etter premieutdeling var det middag 
før det bar ut på biltur til Bratislava og 
sengen for å bli klar for en ny dag. Jeg 
lå på 3. plass sammenlagt etter dag 
én og begynte faktisk å tro på at en 
europamestertittel kunne være innenfor 
rekkevidde, siden jeg hadde et bra ritt i 
Bratislava neste dag.

Regnfullt i Bratislava 
Etter strålende sol i Budapest på lørdag 
var det litt mindre fint vær som møtte 
oss den første morgenen i Bratislava. 
Etter frokost dro vi på sightseeing her 
også. Bratislava er også en flott by og 
overrasket meg på alle måter. Den kom 
fort på listen min over byer jeg vil reise 
tilbake til. 

Da vi ankom galoppbanen møtte 

Fornøyd hest, glade eiere og overlykkelig rytter blir leid inn i vinnerpaddocken. 

Dina og Swing først over målstreken. Som man 
kan se var Dina utrolig glad og en seiersvift med 
pisken måtte til. 
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vi kalde og litt triste jockeyrom, men 
etter litt masing fikk vi på varmen og 
stemningen lagde vi selv. Med elleve 
hestejenter sammen sier det seg selv at 
det alltid finnes noe å snakke om. Etter 
at vi alle hadde fått litt varme i oss var 
det på tide å gå banen. Siden det hadde 
regnet i løpet av natten var banen her 
noe helt annet enn den raske harde 
banen i Budapest. Nå var det god og 
heller nesten litt tung bane. Svenske Elin 
Borén og jeg gikk også litt rundt og tittet 
på publikumsplassen. Banen her var mye 
mindre enn Kinscem Park, og akkurat som 
Øvrevoll lå den midt i et boligfelt. Etter 
hvert fikk vi veid ut og det var klart for 
løp. Den første hesten jeg skulle ri var 
Sharp Brook som var programfavoritt. 
Han hadde en 5. og en 4. plass i sine to 
starter i år, men i motsetning til løpene 
i Budapest var ikke dette handicapløp. 
Her gikk hestene med faste vekter og 
fikk tillegg etter hvor mye penger de 
hadde tjent. Sharp Brook stod helt greit 
inne i løpet. Han var en flott og snill 
hest, og jeg hadde en god følelse bak 
startboksene. Over de 1200 meterne på 
gresset hadde jeg rideordre om å være 
med i den fremste delen av feltet og 
at hesten ville ha speed, som jeg skulle 
bruke de siste 400 meterne. Vi hoppet 
bra ut av boksene lå som fjerdehest i 
svingen, men her ble det veldig trangt og 
hesten min snublet litt. Vi lå fortsatt som 
fjerdehest ut på oppløpet, og akkurat som 
treneren hadde sagt så hadde han speed, 
men det hadde de andre tre hestene i 
front også. Sharp Brook fightet sterkt 
og fanget nesten opp tredjehesten. Jeg 
kunne ikke være annet enn fornøyd med 
en 4. plass, men jeg visste jo at 3. plassen 
ga ganske mange flere poeng. Den var jeg 
bare en nese unna. Vant gjorde Carolin 
Stummer fra Østerrike foran irske Nadine 
Forde og svenske Elin Borén. 

Da vi kom tilbake på jockeyrommet, 
prøvde jeg å finne ut hvordan den 
franske og den engelske rytteren, som 
var foran meg sammenlagt, hadde gjort 
det i løpet. Jeg fant ut at de begge hadde 
vært bak meg. Jeg fikk bare lagt sammen 
mine egne poeng før vi skulle ri igjen, 
og da fant jeg ut at jeg fortsatt lå bak 
franske Melissa. Håpet om å kunne vinne 
sammenlagt ble da borte, siden den siste 
hesten jeg skulle ri var en veldig lite 
betrodd hest. Men jeg hadde enda håpet 
om å havne blant de topp tre.

Det siste løpet var 1800 meter på 
gresset. Her red jeg hesten Agromerace, 

som var en åtte år gammel hoppe. Hun 
hadde to 5. plasser i sine eneste to starter 
i år. Rideordrene mine var å ligge midt 
i feltet og begynne å avansere oppover 
i feltet da det var 1000 meter igjen til 
mål. Jeg skulle ikke få for krappe svinger, 
men heller litt vide svinger. Etter at 
startboksmannskapet hadde dyttet, hylt, 
skreket og most min fot, kom vi oss 
endelig inn i startboksene. Hun hoppet av 
ganske skjevt, men jeg fikk rettet henne 
opp og havnet midt i feltet utvendig, 
akkurat som planen var. Da det var 1000 
meter igjen til mål visste Agromerace 
også godt hva planen var, og vi cruiset 
igjennom feltet. Inn på oppløpet var 
vi fire hester på linje. Hun reagerte 
godt på pisken og jobbet bra, men det 
var ingenting å gjøre med favoritten 
Noem og svenske Elin. Jeg var så utrolig 
fornøyd med Agromerace at jeg ikke en 
gang rakk å tenke på hvordan jeg lå an 

poengmessig eller hvor Melissa hadde 
blitt i det siste løpet. Da jeg var på vei 
inn til jockeyrommet med salen for å veie 
inn, ble jeg stoppet av noen små gutter 
som spurte om de kunne ta et bilde med 
meg. Jeg ble jo både veldig overrasket 
og smigret, så jeg kunne jeg jo ikke si 
nei. Det var et helt fantastisk minne 
som jeg aldri vil glemme. Elin, sveitsiske 
Yvonne og jeg skyndet oss så opp til mål 
for premieutdeling for det siste løpet. 
Da vi stod og ventet på å komme opp 
på pallplassene kom en av de som var 
ledere bort og fortalte meg at jeg var 
sammenlagtvinneren! Hundre tanker føyk 
igjennom hodet mitt, og tanken på at jeg 
var en Europamester var helt uvirkelig. 
Samtidig var det løp på Gøteborg og Elin 
hadde starthest som vant, så det ble to 
veldig glade skandinaviske jenter der. 
Etter premieutdeling med blomster, pokal, 
goodiebag og masse heder og ære, forlot 

Under seiersseremonien sammen med irske 
Nadine, franske Melissa og representanter fra 

ungarsk og slovakisk galopp. 

Helgens høydepunkt og en veldig glad Europamester i midten.
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EUROPAMESTERSKAP

 › EM for kvinnelige amatørryttere.
 › Kvinnelige jockeyer fra hele Europa 
deltar, Norge sender forskjellig rytter 
hvert år.

 › Rides over fire løp i Budapest i Ungarn 
og Bratislava i Slovakia.

 › Rides stort sett på den norske Derby-
dagen i august, avholdt for 24. gang i 
2014. 

 › Norske Inger-Elene Brekke vant EM i 
2007 og Thea Hofossæter i 2013.

vi banen i Bratislava og dro tilbake til 
hotellet. Her avsluttet vi den fantastiske 
helgen med en stor middag. Vi utdelt 
både CD med bilder og DVD med alle 
løpene. 

Jeg hadde en utrolig flott helg som 
omtrent ikke kunne gått bedre, og jeg 
er utrolig takknemlig for at jeg fikk 
muligheten til å være med på noe sånt 
som dette. Det å bli en Europamester er 
vel alle sin drøm en gang i livet. Det var 
det for meg også, men det at jeg faktisk 
skulle få oppleve dette var noe jeg aldri 
hadde trodd. Tusen takk NoARK!

Vi utfører alt innen turer, innenlands og utenlands
Telefon: 22 64 22 40 • info@norbuss.net • www.norbuss.net

Alle jentene samlet under 
sightseeingen i Bratislava 
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IFAHR-SERIE

Kvinner og araber-
hester i fokus
Araberhestcupen, HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship (IFAHR), 
ble gjennomført for tredje året på rad i år, til stor glede for kvinnelige amatørryttere og 
jockeyer fra hele verden. 

Tekst: Cathrine Fortune, Silja Støren og   
 Victoria Allers 

Foto: Privat

Kriteriene for å delta var strengere i år, 
rytteren måtte ha minimum fem seiere og 
kunne ri 58 kilo. Det var derfor kun tre av 
våre amatørryttere som var kvalifisert til 
å ri. Likevel ble det et godt år for Norge, 
med flere gode plasseringer til Silja 
Støren og Cathrine Fortune, og Victoria 
Allers fikk med seg en seier i Toulouse.

Silja rir i Texas in the US of A!
Silja forteller: 6. mars reiste jeg fra kalde 
Norge til Texas for å ri mitt første løp i 
denne serien i år. Etter en lang og slitsom 
flyreise, med et 5,5 timers forsinket fly til 
Texas, kom jeg frem midt på natten og 
møtte romkameraten min fra Australia. 
Neste dag dro vi til banen vi skulle ri på, 
Sam Houston Racetrack, for å få lisensen 

til løpet neste dag. Her hilste vi også på 
kameler og strutser som skulle være med 
på løpene. På kvelden dro vi på rodeo. Det 
virket som så å si hele Texas var der, for 
det var utrolig masse mennesker.

Neste dag hadde vi god tid før løpene 
da det var kveldsløp og vi ikke skulle ri 
før halv elleve på kvelden. Vi gikk til det 
store shoppingsenteret rett ved hotellet 
og brukte litt tid og penger der.

Hele dagen var det fint vær, men etter 
første løp begynte det å regne, og da det 
var tid for vårt løp var banen «sloppy», 
altså en skikkelig søledam! Jeg skulle ri 
Ms Dixie, en god hoppe som hadde blitt 
tredje i sitt forrige løp for fire måneder 
siden. Hun hadde vunnet flere fine løp 
året før, og vi var andrefavoritt i løpet 
etter amerikanske Sandees hest, RB Burn 
Baby Burn. 

Før løpet ble jeg advart av flere av 
jockeyene om at hesten var vanskelig til 
start, og da jeg kom ut i paddocken sto 
det to «ponies» ved henne, og rytterne 

deres holdt henne fast i ørene. Ned til 
banen var hun ok, også den første halve 
runden på banen, så vi tenkte hun hadde 
en god dag. Det gjaldt kun til vi snudde 
for å gå mot boksene. Hun bukket og 
brunket og beit «pony’en» i magen og 
halsen så rytteren holdt på å miste oss. 
Det var kun flaks at jeg ikke endte i søla! 

Etter en rask lasting gikk starten. 
Sandees hest gikk til front, og jeg la meg 
etter henne. Ut på oppløpet kom vi forbi 
dem, men min hest gikk litt tom helt på 
slutten og vi ble slått med én lengde i 
mål. Jeg var likevel veldig fornøyd med en 
2. plass! 

Silja rir i Casa Anfa, Marokko
Silja forteller: 9. april reiste jeg til 
Marokko. Jeg kom frem midt på natten, 
etter en noe spennende tur til hotellet. 
Taxien brøt sammen og sjåføren kunne 
ikke ett ord engelsk. Men jeg kom frem 
omsider og møtte den tyske lærlingen jeg 
skulle dele rom med. 

Silja blir kort slått til 2. plassen i Texas på 
Ms Dixie av amerikanske Sandee.

«Før løpet ble jeg advart av 
flere av jockeyene at hesten 
var vanskelig til start, og når 

jeg kom ut i paddocken sto de 
og holdt henne fast i ørene.»
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Morgenen etter møttes vi alle til 
frokost. Svenske Hillevi, amerikanske 
Eilidh og Manuela fra Østerrike, som jeg 
red Fegentri med året før, var også der. 
Det var veldig hyggelig. Vi dro så ut på 
litt sightseeing i Casablanca. Rundt oss 
var det store klasseforskjeller, med store 
villaer på en side og fattigstrøk på den 
andre. Vi tilbrakte ettermiddagen ved 
bassenget, før det ble en tidlig middag 
og kveld.

Neste dag var det løpsdag, og vi ble 
kjørt ut til banen. Her var det store villaer 
med dyre biler i hver eneste garasje, og 
banen var en sammenslått golfklubb og 
løpsbane. Jeg skulle ri Rohm L'Atlas, en 
outsider i løpet. 

Jeg ble bedt om å være med og sale 
hesten min selv. Treneren hadde kjøpt 
ny trinse til den, som hadde webtøyler i 
stedet for gummi og ingen irsk martingal. 
Ringbittet den hadde i munnen ble 
dermed litt unødig, da tøylene hadde null 
grep.

Hesten var snill, men litt urolig i 
paddocken, så vi ble sluppet ut til start 
først. Den var fin å cantre. Etter meg 
kom en annen rytter, og så kom ingen 
på sikkert seks til åtte minutter. Leierne 
hadde nemlig på feil vester og de måtte 
bytte dem før de slapp hestene. Vi ble 
dermed gående en stund og hesten 
svettet så tøylene ble enda glattere.

Vi ble lastet sist, og da starten gikk 
steilet hesten ut av boksene så vi endte 
midt i bakre del av feltet. Rideordren 
var at vi skulle ligge blant de tre første. 
Hesten pullet og jeg hadde null grep med 
de glatte tøylene. Heldigvis var han en 
skikkelig tøffing som føk gjennom alle 
luker, og etter de første 250 meterne 
før svingen var vi kommet oss opp på 
innsiden av lederen. Der fikk jeg støtte 
rundt svingen, som var bra siden jeg ikke 
hadde noe tøyler å dra i. Vi lå fint med 
hele veien rundt svingen og hesten holdt 
greit til en 4. plass.

HH SHEIKHA FATIMA BINT MUBARAK 
LADIES WORLD CHAMPIONSHIP 
(IFAHR)

 › HH Sheikha Fatima Bint Mubarak 
Ladies World Championship (IFAHR) 
består av tolv løp over hele verden, kun 
for kvinnelige inviterte ryttere. 

 › Løpene ris på arabiske fullblodshester. 
 › Løpene er arrangert på initiativ fra 
HH Sheikha Fatima Bint Muburak i 
samarbeid med IFAHR, som ønsker å 
fronte araberhesten og kvinner innenfor 
galoppsporten. 

 › I hvert løp er det én til to proffjockeyer 
invitert, resten er amatørryttere fra 
ulike land. Noen av løpene i år har også 
kun vært for kvinnelige proffjockeyer på 
mer krevende baner, som på snøen i St. 
Moritz og på Gärdet i Stockholm.

 › Vinneren av hvert løp blir invitert for å 
ri finalen i Abu Dhabi i november. 

 › Norge får invitasjon til ca. halvparten 
av IFAHR-løpene. Vi er ikke høyest 
oppe på prioriteringslisten da vi ikke 
arrangerer løp i serien.

 › NoARK roterer på hvilke av 
amatørrytterne som får reise. Nytt av 
året er kravet om at rytterne må ha 
minst fem seire (for å sikre kvaliteten 
på rytterne) og kunne ri 58 kilo (for å 
sikre at alle kan ri alle vektene i løpene 
da det nå er trekning av hestene i alle 
løpene).

ÅRETS LØP

 › Al Flaij, Oman 17. januar
 › Melbourne, Australia 1. februar
 › St. Mortiz, Sveits 23. februar
 › Sam Houston Park, Texas, Amerikas 
forente stater 8. mars

 › Casa Anfa, Marokko 11. april
 › Toulouse, Frankrike 18. april
 › Hoppegarten, Tyskland 11. mai
 › Newbury, Storbritannia 31. mai
 › Stockholm, Sverige 6. juni
 › Dundigt, Nederland 22. juni
 › Pleasanton, California, Amerikas 
forente stater, 5. juli

 › Ostende, Belgia 18. august
 › Sluzeiwic, Polen 24. august
 › Abu Dhabi, De forente arabiske 
emirater, 9. november

Mållinjen på Casa Anfa i Marokko.
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Victoria rir i Toulouse, France
Victoria forteller: Langfredag i påsken var 
jeg invitert til Toulouse for å ri det sjette 
av tolv løp i denne serien. Siden jeg var 
på påskeferie i Sør-Frankrike, var det en 
kort innenriks flytur fredag morgen fra 
Nice til Toulouse. Løpene var ikke før om 
kvelden, så jeg fikk en fin dag sammen 
med flere av de andre rytterne inne i 
byen.

Jeg var, for en gang skyld, veldig 
heldig med trekningen av hester, og jeg 
satt på storfavoritten i løpet. En fireårig 
araberhoppe, Nahee, eid av selveste Sheik 
Mansoor Bin Zayed, som er sponsor av 
hele cupen, statsministeren i UAE og 
eier av fotballaget Manchester City. Den 
hadde en 1. og en 2. plass i årets to første 
starter, men på distanser på rundt 2000 
meter. Nå var det 1600 meter. Jeg fikk 
likevel vite fra flere at den absolutt var 
den beste hesten i feltet og at den burde 
vinne. Den var dog en litt heit hest, så det 
var viktig å få roet den underveis. Uansett 
skal alltid løpet ris først, men jeg gledet 
meg over å ha en god sjanse. 

Løpsdagen var en av de største på 
galoppbanen i Toulouse, så allerede da vi 
kom til banen før første løp yret det av 
mennesker og stemningen var stigende. 

Ved hjelp av tolk og jockeyen som pleide 
å ri Nahee i løp, ba treneren meg pakke 
Nahee godt inn bak teten så hun ikke 
skulle brenne av gårde. Når vi kom ut på 
oppløpet var det bare å finne en luke og 

gi henne et slag med pisken – da ville 
hun gå. Jeg måtte bare passe på at hun 
eventuelt ikke ble for doven hvis hun 
kom for tidlig i front. Samtidig måtte jeg 
passe på alle skyggene som lysstolpene 

Victoria jubler over målstreken på Nahee når 
seieren er en realitet i Toulouse.

Fullt blitzregn i vinnerpaddocken i Toulouse for Victoria og Nahee.

«Da jeg ba henne gå, skjøt hun fart og det tok ikke 
lang tid før hun var i front. Hun galopperte lett inn til 

en fem lengders seier.»
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kastet over banen da hun kunne være 
ganske så «cheeky».

Nahee var en stor og flott araber, hun 
lignet mer en fullblods. Det strålte klasse 
av henne. Hun oppførte seg fint til start 
og i startboksen. Da starten gikk fikk jeg 
raskt pakket henne inn bak teten. Det 
betydde dog ikke at hun roet seg, og 
hun var hardt pullende på hele bortre 
langside. Inn i svingen slappet hun mer 
av og fikk seg en god pust. Banen var 
stor og bred, så på oppløpet åpnet det 
seg raskt en luke, og da var det bare å 
benytte seg av det. Da jeg ba henne gå, 
skjøt hun fart og det tok ikke lang tid 
før hun var i front. Jeg fortsatte å ri for 
å sikre at hun ikke stoppet, men det var 
ikke noe problem. Hun galopperte lett inn 
til en fem lengders seier. For en følelse 
å få ri en så god hest! På vei tilbake til 
publikumsområdet ble vi mottatt med 
høye skrik og masse applaus. Folk flokket 
seg om oss og vi befant oss i et blitzregn. 
Dette var stort – for en lykke! Treneren 
var veldig fornøyd med hvordan jeg 
hadde ridd henne, så det toppet dagen. 
Etter løpet var det stor seiersseremoni 
med utdeling av store pokaler, bilder og 
diverse intervjuer med alt fra arabiske TV-
kanaler til engelske journalister. Jeg fikk 
også et gullarmbånd med både diamanter 
og blå safirer. Snakk om flotte gaver!

Med seieren var jeg også en av rytterne 
som skulle få ri i finalen i Abu Dhabi 9. 
november. Det passet dessverre dårlig i år 
da jeg var høygravid på det tidspunktet, 
så plassen gikk istedenfor til Veronika 
Aske som for tiden bor i Abu Dhabi. 

I september beviste Nahee hvor god 
hun er, da hun vant UK Arabian Derby 
(Gr 1) i Newmarket. Det er ikke tvil om at 
det er den beste araberhesten jeg noen 
gang har ridd!

Cathrine rir i Ostende, Belgia
Cathrine forteller: Jeg ble invitert til å 
ri et løp i Ostende i Belgia 18. august. 
Egentlig skulle jeg ha ridd i Nederland 
tidligere i år, men hesten min ble strøket 
og jeg ble hjemme. Jeg har ridd i Belgia 
et par ganger tidligere, men på en annen 
bane som heter Mons Ghlin. Ostende er 
en gressbane som ligger ved havet. Den 
har vært stengt noen år, men har nå løp 
regelmessig.

Jeg ankom i Brussel på fredag 
ettermiddag. Der møtte jeg Alice 
Elmerskog som representerte Sverige. 
Vi endte opp med å dele rom. Dagen 
etter tok vi en rusletur rundt i byen, i 
området rundt hotellet. Det var få av de 
andre rytterne jeg kjente fra før, og det 
var ikke så lett å få kontakt med dem 
siden det, for en gang skyld, ikke var 
noe felles opplegg med måltider eller 
arrangementer.

Banen var en del mindre enn jeg hadde 
forventet, og den kunne hatt godt av 
litt oppussing. Jockeyrommet var litt 
bunkeraktig og lå i kjelleren. Ingen hadde 
gitt beskjed til rytterne om at det ikke 
fantes bly på banen, så det var litt armer 
og ben for å få skaffet nok til alle. Jeg 
visste dette fra tidligere ritt i Belgia, 
så jeg greide meg heldigvis fint. Selve 
banen var litt utfordrende, med trange 
svinger og langt gress. Vi fikk beskjed 
om å cantre litt «feil» vei først slik at alle 
hestene skulle få se en litt brå overgang 
rett etter mål. Visstnok har enkelte hester 
bråstoppet der før, så de ville være sikre 
på at alle skulle komme seg greit forbi 
denne gangen. Det var utrolig mange 
kaniner på banen, men jeg fant heldigvis 
ingen kaninhull. Mulig de var skjult av 
det lange gresset. Derimot fant vi et 
par golfballer, siden det er golfbane på 
midten.

Hesten jeg skulle ri het Parma T og var 

en seks år gammel araberhoppe som er 
oppdrettet, eid og trent i Nederland av 
Gerard Zoetelief. Hun hadde kun vunnet 
en gang tidligere, og var en klasse eller 
to under mange av de andre hestene i 
feltet. Løpet vårt skulle gå over 1000 
meter uten sving. En del av rytterne 
hadde visse utfordringer med å komme 
seg til start, og vi hadde en løshest som 
sprang en og en halv runde før den løp 
inn i visningspaddocken. Etter å ha fått 
på seg en sko den hadde mistet, ble den 
erklært ok til å starte og leid ned til start. 
Dette gjorde jo at vi som allerede var ved 
start måtte vente ganske lenge, men det 
ga oss en god mulighet til å studere det 
lokale dyrelivet. Banen var full av ville 
kaniner, og i tillegg satt en fasan rett ved 
startboksene.

Løpet var veldig morsomt å ri. Hesten 
min sprang raskt ut av boksene, men 
hadde litt problemer med å holde følge 
med de andre hestene. Jeg måtte ri hele 
veien for å holde posisjonen min, men 
hun forsøkte virkelig hardt. Jeg trodde 
at jeg skulle klare å kapre 3. plassen, 
men ble akkurat slått til fjerde rett før 
mål. Jeg var allikevel veldig fornøyd med 
resultatet, for hesten gjorde sitt beste 
og var veldig ærlig. Siden hun var en 
klasse under de beste hestene i feltet var 
innsatsen i hvert fall godkjent! Treneren 
var også fornøyd, for det var gode 
premiepenger i løpet. Løpet ble vunnet 
av Pia Høiom sin hest, ridd av spanske 
Lucia Gelabert Bautista. Svenske Alice 
Elmerskog ble 2. på favoritten i løpet.

Etter løpene var det veldig lite opplegg. 
Ingen middag eller noe annet sosialt. De 
fleste endte opp på Mc Donalds som lå 
rett ved siden av hotellet for noe rask 
mat før det var leggetid. Dagen etter var 
det toget tilbake til flyplassen og hjem 
til jobb.

Rytterne i visningspaddocken før start i Belgia. 
Cathrine i blå og hvit drakt.

«Banen var full av ville 
kaniner, og i tillegg 

satt en fasan rett ved 
startboksene.»



Side 36 – Veddeløperen 2014 – Norsk Amatørrytterklubb

IFAHR-SERIE

Finalen i Abu Dhabi
Søndag 9. november ble finalen i cupen 
avholdt i Abu Dhabi. Alle rytterne som 
hadde ridd i de tidligere løpene var 
invitert ned fra tirsdag, og fikk bo på 
et femstjerners hotell. Fra Norge dro 
både Silja Støren og Cathrine Fortune, 
mens Veronika allerede var der nede. 
Programmet var fylt med alt fra kamelløp 
og gallamiddag til en stor konferanse 
som gikk over to dager, HH Sheikha 
Fatima Bint Muburak Conference for 
Training & Education. Flere av rytterne 
fikk også treningsri hos en av trenerne 
på galoppbanen eller ute i ørkenen på 
stallen hvor Veronika Aske jobber som 
«assistant trainer». Samtidig var det også 
litt tid til soling og shopping.

Det var trekning av hestene til finale-
løpet hvor 16 ryttere fra 16 forskjellige 
land red. Veronika Aske trakk en av 
Sheikh Mansour bin Zayeds hester, 
Hajeeb. Dette var den samme eieren som 
Victoria vant for i Toulouse, og er en av 
Abu Dhabis mektigste menn. Finaleløpet 
ble vunnet av nederlandske Jadey 
Pietrasiewicz på en av hestene fra stallen 
til Veronika, mens Veronika selv endte på 
en 6. plass.

HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies 
World Championship (IFAHR) vil heldigvis 
fortsette til neste år, og vi håper at 
enda flere av NoARKs amatørryttere får 
muligheten til å ri i et av løpene. Første 
løp er satt til 25. januar i Melbourne, 
Australia.

Veronika på vei til start med Hajeeb.

Finalerytterne samlet med representanter fra HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World 
Championship og IFAHR i visningspaddocken før løpet. Veronika nummer to fra høyre.
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Uvitende om det som ventet meg, reiste 
jeg den lange veien helt til Kina og hadde 
mine beste dager på så lenge som jeg 
kunne huske. Jeg var så heldig å få lov til 
å reise til Kina for å representere Norge 
i den 12. Kina, Wuhan internasjonale 
galoppfestival, som ble avholdt helgen 
den 25.-26. oktober. Invitasjonen kom 
tett oppunder avreisetidspunktet, og etter 
mye styr med visum på kort varsel, reiste 
jeg til Kina torsdag den 23. oktober. Jeg 
ankom fredag etter nesten 26 timers 
reise. På flyplassen møtte jeg to jenter 
som hjalp meg med bagasjen ut til bilen 
som skulle kjøre oss til hotellet. 

Det første jeg la merke til i Kina, var 
det de kalte smog, nesten som tåke. Det 

lå et hvit tynt lag i luften og man hadde 
veldig dårlig sikt. Allerede på den korte 
veien til hotellet hadde jeg fått mange 
inntrykk av Kina. For det første de kjører 
som galinger og for det andre så bor 
det veldig mange mennesker i Wuhan. 
Jentene som hentet meg fortalte at det 
bor over ti millioner mennesker der. Jeg 
fortalte da veldig overrasket at i hele 
Norge er det bare litt over halvparten og 
like sjokkerte ble de. 

Resten av rytterne som skulle ri kom 
allerede på tirsdag, og trekningen av 
hester hadde skjedd kvelden før jeg kom. 
Jeg hadde ingen aning om hvilken hest 
jeg skulle ri, så gleden var stor da jeg 
endelig fikk møtt de andre rytterne til 
lunsj på hotellet, og de fortalte meg at 
jeg satt på storfavoritten! «Jeg» hadde 
trukket storfavoritten Super Win, som 
hadde vunnet løpet de to siste årene og 
hadde en «rating» som var mye høyere 

enn mange av de andre av hesten. Alle 
skulle gå med samme vekt i løpet. De 
andre utenlandske amatørrytterne som 
skulle ri i løpet var Solange Gourdain fra 
Frankrike og Marc Timpelan fra Tyskland. 
Resten av rytterne var lærlinger eller 
proffjockeyer. De utenlandske var Janette 
Kae Johnson og Peter Craig Brown fra 
Australia, Mohammed Jamil Shahril fra 
Malaysia og Ramdass Rao Ganesan fra 
Singapore. De resterende syv hestene 
ble ridd av kinesiske ryttere. Etter litt 
sightseeing i gaten rundt hotellet, ble det 
en rolig kveld på alle sammen før vi skulle 
ri løp neste dag. 

Dagen etter var det løpsdag og vi 
ankom banen rundt klokken 11. Vi fikk 
lov til å titte litt rundt før vi skulle 
spise lunsj. Banen var helt fantastisk! 
Selve sandbanen var ganske liten, men 
anlegget rundt var veldig stort og flott. 

Tekst: Dina Heggum
Foto: Privat

En svipptur til Kina
Adrenalinet som fosser igjennom deg når du kommer ut av svingen, inn på oppløpet og 
10 000 mennesker hoier og skriker på tribunen, var noe jeg som amatørrytter aldri trodde 
at jeg skulle oppleve. Dette var jeg så priviligert å få oppleve i oktober. I Kina. 

Dina og Super Win i etter seieren i løpet. Galoppbanen lå midt inne i byen, og her ser man banen med byen i bakgrunnen.
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Jockeyrommene var store og fine. Spesielt 
jenterommet, som ikke var så veldig mye 
brukt, var fint. Etter lunsj var det tid for å 
veie inn. Det var faktisk en kinesisk jente 
som red i løpet, så hun hjalp oss å få veid 
inn. Med en gang vi kom til banen fikk 
vi alle en «liten hjelper». Chang het hun 
som hjalp meg. En veldig søt jente som 
ikke viste mye om galopphester, men som 
hadde ridd noe på rideskole. 

Da vi var ferdige med å veie inn, gikk 
vi ut til visningspaddocken hvor det også 
var oppsalingsbokser. Jeg hjalp til å sale 
opp en gjennomsvett og ganske stressa, 
men søt mongolsk hest. Med hjelp av 
tolk fikk jeg rideordre om å være med fra 
start, i hvert fall ikke komme for langt 
bak, for da ville jeg aldri ta dem igjen 
og om å ri alt jeg hadde de siste 400 
meterne. Løpet var bare 1000 meter, så 
det gjaldt å følge med i starten. 

Vi kom oss smertefritt bort til 
startboksene og skrittet litt rundt der 
før innlastningen begynte. Innlastingen 
gikk veldig fort, og jeg ble lastet sist. 
Jeg hadde startspor to og fikk rask railen 
etter at vi sprang av. Super Win var 
godt med og veldig keen. Da svingen 
kom hadde vi allerede fått fronten. Jeg 
satt der et sekund og var redd for at jeg 
hadde brukt hesten alt for mye, men 
da 400-meters merket kom og jeg ga 
full gass, kunne ingen av de andre ha 
gjort noen ting. Vi dro lett i fra resten 
av feltet. Noen kom litt på speed på 
slutten, men det var hele fem lengder 
ned til andrehesten. Veldig fornøyd kom 
jeg cantrende tilbake, og det ble hoiet 
og skreket på tribunen. Det var helt 
fantastisk å ri foran 10 000 mennesker 
som var så engasjerte.

Det ble tatt bilder sammen med 
trener og eier før jeg veide inn og fikk 
lagt fra meg salen. Etter dette var det 
premieutdeling med en gang. Det var 

australske Janette som ble nummer to 
og franske Solange som ble nummer 
tre. Etter premieutdeling kom det masse 
mennesker for å ta bilde sammen med 
oss. Jeg tror jeg aldri i mitt liv har blitt 
tatt så mange bilder av! Vi stod i godt 
over en halv time og ble konstant tatt 
bilder av. Barn, voksene, jenter og gutter, 
det var en veldig spesiell opplevelse. Der 
og da følte jeg meg som en superjockey! 
Tilslutt kom Chang til min unnsetning og 
klarte å dra meg igjennom folkemengden 
tilbake til jockeyrommet. Resten av 
løpsdagen nøt vi på VIP-avdelingen, før 
dagen ble avsluttet med gallamiddag på 
et seksstjernes hotell. 

Jeg hadde ikke så mange forventninger 
til Kina, men dette var helt fantastisk! 
Menneskene, opplegget, galoppbanen og 
hestene. Alt var utrolig bra gjennomført, 
og det var virkelig en ære å få være 
med på dette. Jeg tror det er lenge 

til jeg kommer til å få ri for en sånn 
menneskemengde igjen, så dette er noe 
jeg kommer til å ha med meg resten av 
livet. Tusen takk til NoARK som lot meg 
representere Norge i Wuhan. 

Topp tre fra løpet, og alle jenter! Solange til venstre, Dina i midten og Janette til høyre. 

Premieutdeling etter løpet,.



NoARK KURS
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Lørdag 7. juni ble det avholdt ridekurs 
med Rafael De Oliviera på Øvrevoll. 
Både ponniryttere, treningsryttere og 
amatørryttere møtte opp på kurset 
som gikk over to deler. Først ridning i 
banen og så gjennomgang på trehesten 
«Woody». 

Ni ryttere møtte opp og dette var 
Emilie Finckenhagen og Hermano 
Mio, Siri Kolflaath Auen og Indian 
Drive, Susanne Lyseng og Caroline, 
Synne Sjaavik og Hakuna Matata, 
Christine Hyldmo og Home Straight, 
Thea Hofossæter og Sweet Baby Jane, 
Nora Hagelund Holm og Oaksana, 
Sandra Håkonsen og Maurud's Lord og 
tilslutt Vilde Svenkerud Wickmann og 
Vengerprins. Først var det oppvarming 
på travvolten hvor det ble ridd med 
korte bøyler slik at Rafael kunne gi 
tilbakemelding og hjelpe til med sits. Så 
var ut i banen for å gjøre det som var 
ønskelig for hver enkelt rytter og hest. 
Etter fikk man tilbakemelding av Rafael 
igjen.

Andre del av kurset ble holdt på 
trehesten «Woody», hvor Rafael først gikk 
igjennom og viste cantre og pushe stil. 
Etter på fikk alle hver sin tur til å prøve 
med hjelp av Rafael, her kunne han rette 
på det han så en gjorde galt i banen 
også. Kurset handler om å få muligheten 
til å utvikle sine ridekunnskaper på det 
nivået man er, derfor blir det tilrettelagt 
for hver enkel deltager. 

Vi takker Rafael De Oliviera for at 
han holdt kurs for oss – det var veldig 
lærerikt! 

Siri med Indian Drive og Emilie med Hermano Mio strekker ut. 

Sandra og Chanell. 

Ridekurs med Rafael
Tekst: Dina Heggum 
Foto: Race Pictures

Kjøp NoARKs populære klubbjakke! 
Modellen er «Roping Country Club» som er mørkeblå i fargen. Den er 
vannavvisende og foret, har god plass til både gensere og body-protector. 
Den har mange praktiske lommer (alle med glidelås), og hette i kraven. 
Jakken har NoARKs nettadresse på ryggen og vår logo på skulderen. 

Jakkene kan kjøpes ved å ta kontakt med NoARK på NoARK@NoARK.info

Kun kr 
399



NoARK KURS

Norsk Amatørrytterklubb – Veddeløperen 2014 – Side 41 

 Ponnirytter Vilde og kaldblodstraveren 
Vengerprins er med på de fleste kursene.

Susanne og Caroline. 

Christine og Home Straight. 

Thea og Sweet Baby Jane i full fres. 

Nora og Oaksana. 

Rafael viser Siri på Indian Drive.
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Hekkekurs med René
Tekst: Silja Støren
Foto: Privat

Søndag 2. november var det hekkekurs 
med tidligere hinderjockey René 
Naustdal. På grunn av dårlig vær var 
det bare tre stykker som hadde meldt 
seg på kurset. Dette var lærling Anna 
Cecilie Jordsjø på Zimon, amatørrytter 
Dina Heggum på Hakuna Matata og 
ponnirytter Vilde Svenkerud Wickmann 
på Vengerprins.

Etter individuell oppvarming gikk René 
igjennom det som er viktig når man 
hopper hekker. Det var laget en bane 
rundt på steeplesporet hvor det startet 
med tre små hekker, videre over en litt 
større hekk, rundt andedammen og over 
en av de gamle steeplehekkene, ned 
rundt «Wido-volten» og opp oppløpet 
over de tre løpshekkene. Dette ble gjort 
et par ganger før deltagerne selv fikk 
velge hva de ville hoppe.

Som tidligere år er alltid kurset 
spennende og lærerikt og vi oppfordrer 
flere til å være med. Dette er gods 
trening for både hest og rytter. 

Kursets deltagere foran en av løpshekkene.

Deltagerne foran en av steeplehekkene.
Anna/Zimon og Dina/Hakuna Matata hopper 
hekker sammen. Vilde og Vengerprins hopper en av hekkene.
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I 2014 har vi avholdt kurs på våre to 
trehester på fjærer. Jockeyene Carlos 
Lopez og Espen Ski har vært intstruktører.

I april avholdt vi kurs med Carlos Lopez 
mens Espen har holdt flere kurs i juli og 
august. Vi måtte avlyse et kurs i juli på 
grunn av for få påmeldte men ellers har 
det vært godt oppmøte på kursene. Vi har 
gått gjennom grunnleggende teknikk for 
de ferskeste rytterne, de som har trent en 
stund får i tillegg trene på å løfte hesten, 
pushe, bruke pisk osv.

Vi håper på at enda flere kommer på 
kursene våre til neste år! Dette er nyttig 
trening både for trenings- og løpsryttere. 

Kurs på mekanisk hest
Tekst: Silja Støren
Foto: Privat

Carlos Lopez viser sits til ponnirytter Synne 
Sjaavik og amatørrytter Nora Hagelund Holm.

Trening på mekanisk hest
NoARKs medlemmer kan trene på mekaniske 
hester på Øvrevoll. Ta kontakt med NoARK: 

noark@noark.info

Sandvika – tlf: 67 56 48 20
Skedsmo – tlf: 63 87 67 31
Jar – tlf: 67 58 30 40
Østerås – tlf: 67 14 70 81

www.petite.no
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Tekst: Emilie Finckenhagen/Caroline    
 Sommerfelt

Foto: Privat

Vi ankom Newmarket fredag, men siden 
kurset vårt ikke begynte før på mandag 
var vi så heldige å få muligheten til å 
ri ut for en trener på lørdagen. Klokken 
05.30 møtte Siri opp hos Roger Varian, 
mens Caroline og Emilie red ut for Luca 
Cumani. Her fikk vi ri to hester hver opp 
Warren Hill. Treningsbanene på Warren 
Hill er en rett strekning, noe som er 
veldig annerledes enn på Øvrevoll. Det 
var utrolig spennende og annerledes å 
ri i så store lotter som mellom 30-50 
hester på én lot. På Warren Hill klokken 

07, er det dobbelt så mange hester som 
det er stallet opp på Øvrevoll til sammen! 
Caroline og Siri red også hos Luca 
Cumani på lørdagen etter kurset. 

Mandag, kursdag 1
Første dagen av kurset gikk med til 
en introduksjon, der vi møtte vår 
jockeycoach. Vi var så heldige å få 
Richard Perham, den samme som ble 
brukt på kurset i fjor. Vi møtte også de 
tre andre deltagerne på kurset, engelske 
Edward og Olivia og danske Mona. 

Første leksjonen gikk ut på «the 
balanced body position». Her satt vi et 
klasserom og fikk undervisning. Richard 
gikk igjennom hvordan man skal stå på 
hesten for å ha best mulig balanse, noe 
som er utrolig viktig for både jockeyer og 

Fire amatørryttere 
på kurs i England
Hver sommer gir NoARK muligheten til sine medlemmer å søke for å være med på det 
årlige amatørrytterkurset som organiseres på British Racing School i Newmarket. Emilie 
Finckenhagen, Siri Kolflaath Auen, Caroline Sommerfelt og Didrik Finnbråten var de som 
var valgt ut av NoARK til å være med på sommerens kurs.

BRITISH RACING SCHOOL

 › The British Racing School er et spesial-
bygd kurssenter etablert i 1983 i 
utkanten av Newmarket, hovedbase for 
britisk hesteveddeløp. 

 › Har som mål å tilby kurs og opplæring 
av høy standard, for å møte behovene 
til galoppbransjen, og å gi elevene god 
og egnet opplæring.

 › Rytterne får radioinstruksjon på walkie 
talkie mens de rir, og blir filmet for 
å kunne vurdere egenprestasjon i 
etterkant.

 › Det koster ca. 3 millioner pund i året 
for å drifte British Racing School.

 › Skolen er på 120 hektar og er det 
eneste treningsanlegget av sitt slag i 
Storbritannia.

 › www.brs.org.uk

Ivrige ryttere på galoppvisit (f. v. Edward, Caroline, Mona, Olivia, Didrik, Siri og Emilie).
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treningsryttere. Vi lærte hvordan vi bør 
ri for å gjøre det best mulig for hesten. 
Neste time var «sport science and jockey 
performance» med Jon Pitts. Dette gikk 
mye ut på det mentale ved å ri i trening 
og i løpssituasjon. 

Etter lunsj var det endelig tid for 
ridning. Vi red først litt rund på området 
for og bli kjent med omgivelsene, og 
så cantret vi opp treningsbanen som 
var 1200 meter lang. Mens vi red ble vi 
filmet, og etter at vi hadde ridd var det 
gjennomgang av hver canter. Det var en 
utrolig god måte å se sine egne feil på, 
og det ble lettere å forstå hvordan man 
kan endre dem. 

Vi avsluttet dagen med «diet and 
nutrition» med Julia Scott Doglas. Dette 
var en veldig generell gjennomgang av 
hvordan man kan ha et sunt kosthold. 
Det var ikke helt egnet for oss, fordi vi 
har et veldig annerledes kosthold enn hva 
som er normalt i England, men man har 
alltid godt av å få en liten oppvekker på 
hvordan man kan holde seg sunn og frisk. 

Tirsdag, kursdag 2
Dagen startet med simulatortrening. 
Skolen har fire simulatorerhester, 
en stålhest og en stor simulatorhest 
man kan ri løp på. Vi red mye på 
simulatorhestene mens vi var der, men 

Caroline, Didrik og Siri klare for simulatortrening.

Morgentrening i Newmarket.

«I år valgte jeg å dra for å sammenligne meg selv med 
fjorårets resultater, og for å se hvor mye jeg har utviklet meg 

selv og hva jeg spesielt må jobbe med videre.»
Caroline Sommerfelt
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«Kurset satte i gang 
tankeprosesser hos meg, og 
jeg ser på kurset som en stor 
døråpner for veien videre!»

Siri Kolflaath Auen

Emilie rir finish på simulatorhest. 

Edward, Emilie og Caroline på vei til treningsøkt på den flotte gressbanen.

vi trente også mye balanse på «undo-
board» og på yogaballer. På simulatorene 
holder man seg ikke fast i tøylene, men 
man skal klare å holde balansen uten. 
Simulatorene har heller ikke gjorder 
på salene, så her får man virkelig trent 
balansen! Den ene simulatoren har et 
hode som henger, så der lærer man seg 
å holde balansen mens man pusher en 
finish. Dette var en veldig tung økt. 

Rideøkten denne dagen var å springe 

av startbokser. Her ble vi filmet og fortalt 
hva man skal gjøre for å komme seg 
best mulig ut boksene. Etter lunsj og 
riding hadde vi falltrening med Steve 
Smith Eccles, en gammel hinderjockey, 
som også har ridd steeplechase på 
Øvrevoll. Vi startet i gymsalen, der vi 
gikk gjennom hva vi skulle gjøre på den 
store fallsimulatoren. Hvordan vi skal ta 
oss i mot for å få minst mulig skader når 
en hest faller. Etter dette gikk vi ut på 

fallsimulatoren og prøvde oss til alle følte 
seg trygge på hva man skal gjøre når en 
hest faller. 

Etter middag var det tid for fitness 
med Yariv Kam. Her hadde vi mange 
forskjellige fysiske tester, som skulle måle 
hvor godt trent vi var. Testene var for 
hele kroppen, men spesielt for musklene 
vi bruker når vi rir. 
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«Jeg fikk et innblikk i mine 
svakheter og fikk også prøve 

meg på nye utfordringer 
som å hoppe hekker, noe jeg 

syntes var veldig artig. »
Didrik Finnbråten

Onsdag, kursdag 3
Dagen startet med besøk på trenings-
banene. Vi kjørte rundt i Newmarket 
og Richard viste oss de største trenerne 
som John Gosden og hvor Godolphin har 
hestene sine. Vi fikk se på Gosdens hester 
jobbe, mens vi hørte på hva han hadde 
å si om rytterne og hestene. Dette var 
veldig spennende. Det var også veldig 
moro og hilse på en så stor trener. Vi var 
innom en av galoppbanene i Newmarket, 
The Rowley Mile Course. Her går blant 
annet 1000 Guineas og 2000 Guineas 
hvert år. 

Etter dette var det tilbake på skolen 
for mer simulatortrening. Rideøkten gikk 
ut på hekketrening, noe som var veldig 
moro. Treneren vår her var Yogi Breisner, 
og vi fikk publikum som var elever fra 
skolen som skal bli hinderjockeyer. 
Hestene vi fikk var veldig greie og 
rideøkten gikk plettfritt. Det var veldig 
lærerikt for oss alle. Senere møttes vi i 
klasserommet, der vi så igjennom filmer 
og hadde en siste leksjon på hva man kan 
gjøre bedre. Siste økt den dagen var en 
gjennomgang av det vi hadde oppnådd 
i fitnesstimen dagen før. Yariv viste oss 
lette øvelser vi kunne gjøre hjemme, uten 
dyre treningsapparater, for å forbedre oss.

 
Torsdag, kursdag 4
Vi startet dagen med «JIM Team» med 
Kevin Hunt fra Professional Jockeys 
Association. Dette gikk ut på hva man 
skal gjøre for å hindre skader, hva man 
skal gjøre hvis man blir skadet, hvor 
viktig det er å ta skader alvorlig, samt 
hva en selv kan gjøre for å øke sin egen 
presentasjon. Han viste forskjellige 
tøyeøvelser en kan gjøre før løp for å 
ha en varm kropp som tar i mot skader 
bedre. 

Etter dette var det simulatortrening 
igjen. Deretter hadde vi «pace 

awareness», her skulle vi ha en god 
canter med 15 sekunder per furlong (200 
meter). Dette var ikke like enkelt for hver 
av oss, vi hadde litt forskjellige hester. 
Hestene på skolen er vant med å enten 
gå rolig canter eller en rask jobb, så å få 
dem til å gå en god canter var ikke så 
enkelt. Men vi gjorde så godt vi kunne, og 
dertter møtte vi opp i klasserommet og 
fikk tidene vi hadde brukt.

Fredag, kursdag 5
Kursets siste dag startet med simulator-
trening og deretter «performance 
profiling» som gikk ut på at vi skulle bli 
klare over våre svakheter, men også våre 
sterke sider. Vi skulle gi oss selv både ris 
og ros. Vi avsluttet timen med å sette 
opp mål til oss selv. Dette var veldig god 
inspirasjon. Jeg ble i hvert fall veldig 
inspirert til å klare målene jeg satt opp 
for meg selv. Rideøkten var startbokser 
og «pace awareness» sammen. Dette var 
veldig krevende og lærerikt. Vi skulle 
pushe hestene våre ut av startboksene 
og sette et godt tempo, og så ha et godt 
tempo på hestene med 13 sekunder per 
furlong. Dette vil si en kontrollerbar jobb. 
Vi klarte dette veldig bra hele gjengen. 

Vi hadde en fantastisk uke i England, og 
takker NoARK for at fikk dra.

Didrik varmer opp skolehesten før 
«pace awareness».

Du kan støtte NoARK 
gjennom ditt spill

Les mer om Grasrotandelen på
www.grasrotandelen.no
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Tospråklig instruering av Camilla Høvding Blom. Foto: NoARK.
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Gjennom sesongen ble det avholdt åtte 
treninger og seks løpsdager fordelt 
på vår og høst. I år hadde vi i snitt 17 
startende per løpsdag og det er en liten 
nedgang fra foregående år. I forhold 
til i fjor var det færre starterklærte 
hver løpsdag og en løpsdag måtte vi 
også avlyse shettisløpet da det bare 
var én starterklært. Til gjengjeld hadde 
sesongavslutningen i oktober årets klart 
beste deltagelse jevnt over og vi måtte 
avholde to løp for shettisene da det var 
hele 14 påmeldte ekvipasjer.

47 forskjellige ryttere har vært med 
oss i løpssammenheng gjennom året, noe 
som er en økning fra i fjor. Mange nye 
fjes, deriblant to gutter, og det gleder oss 
jo alltid! Franskkunnskapene hos enkelte 
av trenerne har også kommet godt med 
og dermed har vi fått loset Sarah Linn 
trygt igjennom både trening og løp i 
sin første sesong. Derimot har nok ikke 
danskkunnskapen vært helt til å skryte 
av, men Sofie har ikke gitt oss helt opp så 
familien Bager har stilt trofast opp til løp.

Oppmøtet på treningene har dessverre 
vært synkende i år igjen. Vi vet at de 
fleste har en travel hverdag og ikke 
kan få tid til alt, men det er liten tvil 
om at øvelse gjør mester og at det på 
uformelle treninger sklir mer inn enn på 
kjempespente og halvnervøse løpsdager. 
Om det er ting på treningene dere ønsker 
å gjøre annerledes så snakk med oss. Det 
er ofte en grunn til at det samme blir 
terpet på gang etter gang, men det betyr 
ikke at ikke også vi kan bli flinkere til å 
endre på hva vi gjør. Men det vi ikke vet 
får vi iallfall ikke gjort noe med…

I fjor tok vi farvel med flere av våre 

ponniryttere og i år har vi sett noen 
av dem igjen som amatørryttere. Nora 
Haglund Holm har hatt en knallstart på 
sin karriere og har vært med helt i toppen 
gjennom hele året. Dina Heggum har ridd 
som amatørrytter i flere år nå, men har 
i år både blitt Europamester og vunnet 
løp i Kina. Ponniløp gir helt tydelig et 
godt grunnlag for de som går videre og 
at vi ser gamle ponniryttere igjen som 
suksessfulle amatørryttere tar vi som et 
bevis på at vi gjør noe riktig i vårt arbeid. 
Flertallet av de som er med oss går ikke 
videre som galoppryttere, men vi er 
trygge på at de har fått et hyggelig bilde 
av galoppsporten og vil fortsette å finne 
veien tilbake til Øvrevoll også i fremtiden.

Som følge av stor utskiftning på 
rytterfronten ble det i år ikke noen tur 
til British Racing School i Newmarket. 
På British Racing School stilles det tøffe 

krav til rideferdighetene og for at de 
som reiser skal få best mulig utbytte 
av oppholdet må de ha noe erfaring fra 
løpsridning. Vi satser derfor heller på at 
det blir en ny tur i til neste år.

Det ble dessverre ikke noe Skandinavisk 
ponnimesterskap i år. Det er et stort 
arrangement og med årets lave deltagelse 
på trening og i løp kunne vi ikke 
prioritere det. Vi får også her se hva neste 
år byr på av muligheter. Nå ser det ut 
som danskene begynner å få sving på sin 
ponnigalopp så om vi er tilbake til tre 
land hadde jo det vært veldig gøy om det 
ble et Skandinavisk mesterskap til neste år.

Ponni- og 
ridehestsesongen 

Tekst: Anne Petterøe
Foto: Marthe Edvardsen

Har du spørsmål vedrørende ponni- og 
ridehesttrening/løp kan du sende en 

e-post til NoARK@NoARK.info
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Kategori 3-vinner Magnus med Tanggårds Shadow.

Hedda med Brown Stone Flash.

Synne og Merlyn.  
Foto: Kristin Wallin.

Amalie med Vintage Lindy og Madelen med Mr 
Legolas.

Kategori 1-vinner Edvard med Znick Znack og  
4. plass Sofie med Payback. 

Kategori 2-vinner Oda med Naom og 2. plass 
Sandra med Maurud's Lord.

Mari med Huldre Arthur, Amalie med Welldone G.T og Karoline med Royal Rebellion. Foto Heidi Ødegård.

Sandra med David.

Ridehestvinner Vilde med Vengerprins.

Hedda med Brown Stone Flash og Jannicke med 
Harley IV.
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Alle er velkommen på NoARKs 
ponnitreninger – uansett 

hesterase, erfaring eller alder. 
Trening er gratis, for å starte i 
løp må rytter være medlem av 

NoARK. 

INNDELING PONNI- OG RIDEHESTLØP

Kategori Høyde på hest/ponni Distanse Alder på rytter
Kategori 4 Opptil 107 cm 350–450 meter Alder 7–12 år

Kategori 3 107,1–130 cm 700–900 meter Alder 7–14 år

Kategori 2 130,1–140 cm 800–1100 meter Alder 10–18 år

Kategori 1 140,1–148 cm 900–1600 meter Alder 12–18 år

Ridehester Fra 148,1 cm 1000–1600 meter Alder fra 12 år



PONNI- OG RIDEHESTSESONGEN

Victoria med Village Lucy.Marie med Ashfield Hawk.

Sandra med Maurud's Lord.

Vinner
Kategori 1/

Ridehest

Vinner
Kategori 2
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Halloweengaloppen
Årets siste løpsdag var som vanlig 
Halloweengaloppen og fullt med fint 
utkledde ryttere og ponnier. Vi satte klar 
rekord i løpsdeltagelse denne dagen, 
så tydelig at Halloweengaloppen er 
et populært innslag. Med så mange 
deltagere går det fort litt i surr for 
ponnisjefen, men vi tror det hele gikk 
uten de store tabbene. Vår kostymejury 
sto som vanlig overfor en vanskelig jobb, 
men klarte etter en del diskusjon å kåre 
beste kostyme per løp. 

Etter løpene var det samling i 
«Newmarket Lounge» i tribunen og i år 
var det så mange at en del trakk ut. Etter 
brus og hjemmebakte kaker (takk for 
hjelpen til kokkene) ble det utdeling av 
premier for Halloweenløpene, årets serie 
og beste kostyme. Så gjensto det bare å si 
takk for i år. Ponni- og ridehestgaloppen 

har nå vinterferie frem til april, men husk 
at Øvrevoll er åpen for trening av ponnier 
og ridehester lørdager fra kl. 16-18. Med 
tanke på «føreforholdene» om vinteren er 
vel et lite tips at besøkene bør utsettes til 
solen har snudd.

Selv om du ikke har tenkt å være 
med på ponni- eller ridehestløp kan 
det å delta på en trening være både 
lærerikt og gøy. Mange bruker Øvrevoll 
til kondisjonstrening av sine firbente, 
og da er det ingen ulempe å kunne litt 
baneregler. Det er gode grunner for 
hvorfor vi oppfører oss som vi gjør og 
det meste dreier seg om sikkerhet, både 
egen og andres. På treningene forklares 
og gjennomgås de grunnleggende reglene 
før læringen skal settes ut i live. Det er 
gøy å ri på banen, så kom på en trening 
og lær regler før du så benytter deg av 
ridehesttiden!

Da gjenstår det bare å takke så mye for 
nok en hyggelig og morsom sesong og 
ønske alle en god vinter. Håper å se både 
to- og firbente igjen i 2015! 

KOSTYMEVINNERE HALLOWEEN-GALOPP

Kategori 4 Helene Molteberg Eriksen / Orkan og Andrea Sedivy-Kristiansen / Ymer

Kategori 3 Victoria Hestad / Risegårds Pegasus

Kategori 2 Sandra Håkonsen / Maurud's Lord

Kategori 1/Ridehest Victoria Dilling / Village Lucy og Marie Røed Løkken / Ashfield Hawk

Er du forsikret? 
Som medlem i NoARK er du 
forsikret når du rir, leier eller 
holder på med galopphester. 
For ponnimedlemmer gjelder 
den ved deltagelse på 
ponnitrening eller løp i regi 
av NoARK. 
 
Det er en ulykkesforsikring og i 
henhold til forsikrings vilkårene 
dekkes «behandlingsutgifter etter 
ulykkesskade» f.eks:

 › lege/tannlege
 › behandling på sykehus
 › fysikalsk behandling som 
foreskrevet av lege

 › forbindingssaker, medisin osv
 › reise til og fra hjemstedet til 
behandling

 › Egenandelen er 500 kroner for 
hvert skadetilfelle.

Om ulykken er ute kontakt 
Gjensidige på telefon 03100. 
Skadeskjema kan også lastes ned 
fra www.gjensidige.no.  
NoARKs polisenummer er 
0835553. Ta kontakt med 
NoARK for å få en bekreftelse på 
medlemsskap.

Medlemskontingent 2015
 › Fullt medlemsskap m/forsikring 
500 kroner

 › Ponnimedlemskap m/forsikring 
350 kroner

Betales til NoARK, Pb 95, 
1332 Østerås. Kontonummer 
6228.05.52858

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

Tekst: Anne Petterøe
Foto: Thea Hofossæter
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Victoria med Risegårds Pegasus og Regine med Kålmans Madicken.

Andrea med Ymer.

Helene med Orkan og Thea med L.A. Wildflower.

Vinner
Kategori 4

Vinner
Kategori 3
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Edvard med Znick Znack.

Magnus med Tanggårds Shadow.

Oda med Naomi. Sarah med Cæsar.Emma med Benjamin.

Eira med Arthur.

Regine med Kålmans Madicken.

Just med Musse fra Idasletten.

Jannicke med Harlei IV.

Amanda med Windows Morning.

Hanna med Gimir.
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Sunniva med Sotlugg.

Synne med Merlyn.

Lotta med Sirius.

Vilde med Avita.

Kirsten med Moflos Munter.

Stine-Lise med Briefie Bows A.B. Marthe med Moonlight Star.

Nora med Mupp.

Lotta med Impi.

 Henriette med Finette’s Alice.

Kristina med Lille My.
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Resultater fra ponni- og ridehestsesongen
Der flere kategorier starter sammen er faktisk rekkefølge i mål vist i parentes.

1. MAI

Løp 1 – Kategori 1 + hest ca. 1100 meter

1 (1) Znick Znack Edvard Øverlier (15 år)

2 (3) Chanell Sandra Håkonsen (15 år)

1 (2) Royal Rebellion (hest) Karoline Pedersen (15 år)

2 (4) Vengerprins (hest) Vilde S. Wickmann (13 år)

Løp 2 – Kategori 2 + 3 ca. 800 meter

1 (1) Maurud's Lord Sandra Håkonsen (15 år)

2 (2) Anne Karoline Pedersen (15 år)

3 (4) Moonlight Star Marthe Krekling Mathisen (13 år)

1 (3) Piggybank (kat 3) Kajsa Viken (13 år)

2 (5) Risegårds Pegasus (kat 3) Victoria Hestad (11 år)

Løp 4 – Kategori 4 ca. 350 meter

1 Karneol Eva C. Brandt Andersen (11 år)

2 David Sandra Haugen (11 år)

3 Liss Amalie Marthe Andrea Kristofferstuen (9 år)

4 Stenstugu Rally Harry Thea Elise Kristofferstuen (12 år)

29. MAI

Løp 1 – Kategori 1 + hest ca. 1100 meter

1 (1) Znick Znack Edvard Øverlier (15 år)

2 (2) Chanell Sandra Håkonsen (14 år)

1 (3) Vengerprins (hest) Vilde S. Wickmann (13 år)

2 (4) Ragtime High Sierra (hest) Ann-Magrit Drivenes

Løp 2 – Kategori 2 + 3 ca. 900/700 meter

1 (1) Maurud’s Lord Sandra Håkonsen (14 år)

2 (2) Anne Amalie Ødegård (13 år)

3 (3) Naomi Synne Sjaavik (16 år)

4 (4) Moonlight Star Regine Buurskov (12 år)

1 (5) Malte (kat 3) Amalie Ødegård (13 år)

12. JUNI

Løp 1 – Kategori 1 + hest ca. 1600 meter

1 (1) Znick Znack Edvard Øverlier (15 år)

2 (2) Chanell Sandra Håkonsen (14 år)

3 (3) Payback Sofie Bager (12 år)

1 (4) Vengerprins (hest) Vilde Wickmann (13 år)

Ragtime High Sierra (hest) Ann-Magrit Drivernes

Løp 3 – Kategori 2 + 3 ca. 900/700 meter

1 (1) Naomi Oda Mathea Sjaavik (12 år)

2 (3) Merlyn Synne Sjaavik (16 år)

3 (4) Moonlight Star Marthe Krekling Marheisen (13 år)

4 (5) Maurud’s Lord Sandra Håkonsen (14 år)

1 (2) Ljungens Julius (kat 3) Eva C. Brandt Andersen (11 år)

Løp 4 – Kategori 4 ca. 350 meter

1 David Sandra Haugen (11 år)

2 Karneol Eva C. Brandt Andersen (11 år)

3 Lille My Kristina C. Wallin (8 år)

4 Stenstugu Rally Harry Thea Elise Kristofferstuen (12 år)

5 Liss Amalie Marthe A. Kristofferstuen (9 år)

11. SEPTEMBER

Løp 1 – Kategori 1 + hest ca. 1100 meter

1 (1) Harley IV Jannicke Pedersen Kårstad (15 år)

2 (2) Brown Stone Flash Hedda Edvardsen (13 år)

3 (3) Payback Sofie Bager (12 år)

4 (5) Znick Znack Edvard Øverlier (16 år)

1 (4) Vengerprins (hest) Vilde Wickmann (14 år)

Aston Hedegaard (hest) Simen Saug Lie (16 år)

Løp 2 – Kategori 2 ca. 950 meter

1 Naomi Oda Mathea Sjaavik (12 år)

2 Maurud’s Lord Sandra Hånkonsen (14 år)

3 Merlyn Synne Sjaavik (16 år)

4 Moonlight Star Regine Buurskov 

Løp 3 – Kategori 4 og 3 ca. 350 meter

1 (1) David Sandra Haugen (11 år)

2 (2) Karneol Eva C. Brandt Andersen (11 år)

3 (4) Lille My Kristina C. Wallin (8 år)

4 (5) Moflos Munter Kirsten Juliane Audensen (10 år)

5 (6) Cæsar Sarah Linn Fougerand (8 år)

1 (3) Tanggårds Shadow (kat 3) Magnus K. Malmin Sæter (11 år)
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5. OKTOBER

Løp 1 – Kategori 1 + hest ca. 900/1100 meter

1 (1) Harley IV Jannicke Pedersen Kårstad (15 år)

2 (2) Brown Stone Flash Hedda Edvardsen (13 år)

3 (3) Payback Sofie Bager (12 år)

4 (5) Mr Legolas Madelen Lian Søstrand (12 år)

1 (4) Vintage Lindy (hest) Amalie Ødegård (13 år)

2 (6) Avita (hest) Vilde S. Wickmann (14 år)

3 (7) Ragtime High Sierra (hest) Ann-Magrit Drivenes

Løp 2 – Kategori 2 ca. 950 meter

1 Naomi Oda Mathea Sjaavik (12 år)

2 Merlyn Synne Sjaavik (16 år)

3 Forbrigds Sirius Lotta Daler (11 år)

Løp 3 – Kategori 4 + 3 ca. 350/400 meter

1 (1) David Sandra Haugen (11 år)

2 (2) Lille My Kristina C Wallin (8 år)

3 (4) Cæsar Sarah Linn Fougerand (8 år)

4 (5) Ymer Andrea Sedivy-Kristiansen (7 år)

5 (6) Impi Lotta Daler (11 år)

6 (7) Benjamin Emma Horten (12 år)

1 (3) Tanggårds Shadows (kat 3) Magnus K Malmin Sæther (11 år)

24. OKTOBER

Løp 1 – Kategori 1 + hest ca. 1100 meter

1 (1) Znick Znack Edvard Øverlier (16 år)

2 (2) Harley IV Jannicke Pedersen Kårstad (15 år)

3 (3) Brown Stone Flash Hedda Edvardsen (13 år)

4 (5) Payback Sofie Bager (12 år)

5 (6) Julius II Synnøve Bjervig (11 år)

6 (7) Village Lucy Victoria Dilling (14 år)

7 (9) Chanell Sandra Håkonsen (14 )

8 (10) Ashfield Hawk Marie Røed Løkken (14 år)

1 (4) Vintage Lindy (hest) Amalie Ødegård (13 år)

2 (8) Briefie Bows A.B. (hest) Stine-Lise Bivollen (? År)

3 (11) Avita (hest) Vilde S. Wickmann (14 år)

Løp 2 – Kategori 2 ca. 950 meter

1 Naomi Oda Mathea Sjaavik (12 år)

2 Maurud’s Lord Sandra Håkonsen (14 år)

3 Merlyn Synne Sjaavik (16 år)

4 Forbrigds Sirius Lotta Daler (11 år)

5 Moonlight Star Marthe Krekling Mathiesen (13 år)

Løp 3 – Kategori 3 ca. 750 meter

1 Mupp Nora Helene Jystad (15 år)

2 Tanggårds Shadow Magnus K. Malmin Sæther (11 år)

3 Musse fra Idasletten Just Møller (9 år)

4 Risegårds Pegasus Victoria Hestad (11 år)

5 Kålmans Madicken Regine Buurskov (13 år)

6 Gimir Hanna Hegstad (14 år)

7 Windows Morning Amanda Mælum Engevold (9 år)

Ljungens Julius Eva C. Brandt Andersen (11 år)

Trigger Iman Bellemkhannate (12 år)

Løp 4 – Kategori 4 ca. 350 meter

1 Lille My Kristina C Wallin (8 år)

2 Cæsar Sarah Linn Fougerand (9 år)

3 Moflos Munter Kirsten Juliane Audensen (10 år)

4 Impi Lotta Daler (11 år)

5 Ymer Andrea Sedivy-Kristiansen (7 år)

David Sandra Haugen (11 år)

Karneol Eva C. Brandt Andersen (11 år)

Løp 5 – Kategori 4 ca. 350 meter

1 Finette’s Alice Henriette Berg (10 år)

2 Arthur Eira Eveline Solberg (10 år)

3 Sotlugg Sunniva Reese (10 år)

4 Benjamin Emma Horten (12 år)

5 Emmeros Bästa Kaia Buurskov (7 år)

6 Orkan Helene Molteberg Eriksen (10 år)

7 L.A. Wildflower Thea Buurskov (7 år)
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Resultater ponni- og ridehestserien

Ponni- og ridehestserien
Tekst: Anne Petterøe
Foto: Marthe Edvardsen

NoARK har som vanlig hatt en serie 
gående gjennom året. Alle årets seks 
løp var tellende og kravet for å vinne 
sammenlagt var at rytteren hadde deltatt 
minst to ganger i aktuell kategori (spiller 
ingen rolle om det var på forskjellige 
ponnier). Alle fikk to poeng for å 
delta i løpet og så fikk 1. til 4. plassen 
henholdsvis 18-14-12-8 poeng i hvert 
løp.

Siste ponniløpsdag var det utdeling 
av fint dekken til vinnerne i serien og 
premier til de som kom på 2. og 3. 
plassene. 

Blant de minste var det Sandra Haugen 
og David som stakk av med seieren etter 
tre 1. plasser. På 2. plass kom Kristina 
Wallin og Lille My, mens Eva C. Brandt 
Andersen og Karneol tok 3. plassen. 

I kategori 3 har det ikke vært så mange 
deltagere før siste løpsdag, og vi har hatt 
hele fem forskjellige vinnere. Magnus 
Kornelius Malmin Sæter og Tanggårds 
Shadow har flest starter i år og gikk 
dermed av med seieren i serien. Victoria 
Hestad og Risgårdens Pegasus ble 
nummer to. Så var det fire ryttere som 
hadde startet en gang hver.

For kategori 2 ble det kamp til døren 
og siste løp ble avgjørende. Oda Mathea 
Sjaavik og Naomi vant med fire seiere. 
Med lik poengsum, men kun to seiere 
kom Sandra Håkonsen og Maurud’s Lord 

på 2. plass. 3. plassen gikk til Synne 
Sjaavik på Merlyn. 

For kategori 1 ble det en klar seier 
til Edvard Øverlier og Znick Znack etter 
fire seiere. 2. plassen gikk til Jannicke 
Pedersen Kårstad og Harley IV. Sandra 
Håkonsen og Chanell snek seg akkurat 
inn på 3. plassen på bedre plassering, 
men lik poengsum som nestemann.

Blant ridehestene ble det en soleklar 
seier til Vilde Svenkerud Wickmann som 
sammen med Avita og Vengerprins har 
startet hver løpsdag. 2. plassen gikk til 
Amalie Ødegård som i år har rykket rett 
opp fra shettis til hesten Vintage Lindy.  
3. plassen gikk til Ann-Margrit Drivenes 
og Ragtime High Sierra. 

KATEGORI 4

Plass Navn 1 2 3 4 Upl. Sum Starter
1 Sandra Haugen / David 3 1 68 4

2 Kristina C Wallin / Lille My 1 1 2 56 4

3 Eva C. Brandt Andersen / Karneol 1 2 46 3

4 Sarah Linn Fougerand / Cæsar 1 1 1 28 3

5 Kirsten Juliane Audensen / Moflos Munter 1 1 20 2

6 Henriette Berg / Finette’s Alice 1 18 1

7 Thea Elise Kristofferstuen / Stenstugu Rally Harry 2 16 2

8 Marthe Andrea Kristofferstuen / Liss Amalie 1 1 14 2

8 Eira Eveline Solberg / Arthur 1 14 1

10 Sunniva Reese / Sotlugg 1 12 1

11 Andrea Sedivy-Kristiansen / Ymer 1 1 10 2

11 Lotta Daler / Impi 1 1 10 2

11 Emma Horten / Benjamin 1 1 10 2

14 Helene Molteberg Eriksen / Orkan 1 2 1

14 Thea Buurskov / L.A. Wildflower 1 2 1

14 Kaia Buurskov / Emmeros Bästa 1 2 1

KATEGORI 3

Plass Navn 1 2 3 4 Upl. Sum Starter
1 Magnus Kornelius Malmin Sæter / Tanggårds Shadow 2 1 50 3

2 Victoria Hestad / Risegårds Pegasus 1 1 22 2

3 Eva C. Brandt Andersen / Ljungens Julius 1 18 1

3 Kajsa Viken / Piggybank 1 18 1

3 Amalie Ødegård / Malte 1 18 1

3 Nora Helene Jystad / Mupp 1 18 1

7 Just Møller / Musse fra Idasletten 1 12 1

8 Amanda Mælum Engevold / Windows Morning 1 2 1

8 Regine Buurskov / Kålmans Madicken 1 2 1

8 Hanna Hegstad / Gimir 1 2 1



Kategori 4 vinner Sandra med David, 2. plass Kristina med Lille My og 5. plass Sarah med Cæsar. 
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NoARK på Facebook - www.facebook.com/NoARK.info

KATEGORI 2

Plass Navn 1 2 3 4 Upl. Sum Starter
1 Oda Mathea Sjaavik / Naomi 4 72 4

2 Sandra Håkonsen / Maurud's Lord 2 2 1 72 5

3 Synne Sjaavik / Naomi / Merlyn 2 3 64 5

4 Karoline Pedersen / Anne 2 28 2

5 Marthe Krekling Mathisen / Moonlight Star 2 1 26 3

6 Lotta Daler / Forbrigds Sirius 1 1 20 2

7 Regine Buurskov / Moonlight Star 2 16 2

KATEGORI 1

Plass Navn 1 2 3 4 Upl. Sum Starter
1 Edvard Øverlier / Znick Znack 4 1 80 5

2 Jannicke Pedersen Kårstad / Harley IV 2 1 50 3

3 Sandra Håkonsen / Chanell 3 1 44 4

4 Sofie Bager / Payback 3 1 44 4

5 Hedda Edvardsen / Brown Stone Flash 2 1 40 3

6 Madelen Lian Søstrand / Mr Legolas 1 8 1

7 Victoria Dilling / Village Lucy 1 2 1

7 Marie Røed Løkken / Ashfield Hawk 1 2 1

7 Synnøve Bjervig / Julius II 1 2 1

RIDEHEST

Plass Navn 1 2 3 4 Upl. Sum Starter
1 Vilde Svenkerud Wickmann / Vengerprins / Avita 3 2 1 94 6

2 Amalie Ødegård / Vintage Lindy 2 36 2

3 Ann-Magrit Drivenes / Ragtime High Sierra 1 1 26 2

4 Karoline Pedersen / Royal Rebellion 1 18 1

5 Stine-Lise Bivollen / Briefie Bows A.B 1 14 1
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De siste sesongene er det blitt stadig mer 
galopp, med den ene flotte plasseringen 
etter den andre, i både Norge og Sverige, 
på ryggen til kategori 1 ponnien Znick 
Znack. Nå er Edvard blitt 1.90 høy og 
innser at ponnigaloppkarrieren er over. 
Men han har hatt mye moro på veien og 
oppfordrer flere gutter til å være med på 
ponnigalopp. 

Edvard forteller at han er oppvokst med 
hest, og de har bestandig hatt hester og 
ponnier i stallen hjemme. Bestefar Ole 
har alltid vært skikkelig hesteinteressert, 
så det smittet nok over på Edvard og 
storebroren Fredrik i ung alder. De første 
årene drev han med ponni hjemme, men 
etter hvert tok brødrene ponnitravlisens 
på Biri. De kjørte mye løp rundt om 
på Østlandet i starten, så senere på 
Sørlandet og i Stavanger. 

Ble «hektet» på galopp
I travmiljøet så var det også et par andre 
unger som drev med galopp ved siden 
av. Dette virket kjempespennende, og 
etter at han deltok i Skandinavisk Finale 
i ponnitrav i Danmark, ble det til at 
han ble med på en ponnitrening høsten 
2009. Dette ga så mersmak at Edvard ble 
«hektet» på galoppsporten. Siden har det 
gått kast i kast. Det totale antallet timer 
Edvard og bestefar Ole har tilbrakt i bil 
sammen, på vei opp og ned til Lygna ved 
Gjøvik til forskjellige baner rundt om, tør 
vi ikke tenke på.

Galoppkarrieren startet med en 
gotlandsruss, Dunga, før han gikk over til 
quarterhesten Znick Znack på høsten 
2012. – Znick Znack er en god hest. Som 
en typisk quarterhest har han god 

akselerasjon og eksplosive muskler. I 
tillegg har han god utholdenhet. Men det 
som gjør han helt spesiell er vinner-
skallen. Jeg har aldri sett en hest med så 
mye vinnervilje, han har en god psyke. 
Det er viktig å huske at i denne sporten 
er målet å komme til start, selv om du 
ikke har den beste hesten. Etter hvert 
lærer hesten seg hva dette går ut på, og 
da ser man som regel en frem gang for 
både hest og rytter, forteller Edvard.

Lang merittliste 
Edvard har vært med på mye i 
ponnigaloppverden. Han har startet 
Skandinavisk Mesterskap i Norge og 
Sverige, og på 17. mai fikk Norge være 
Norge – Edvard dro til Sverige og vant 
galoppløp på Tæby 18. mai.

Vi spør Edvard om hva det 
morsomste han har vært med på innen 
ponnigaloppen er?

- Det morsomste var nok sesongfinalen 

i Sverige 2013, da jeg var på Tæby og 
red finalen i den svenske cupen, Dalva 
de Oliveira. Jeg tok en 2. plass med Znick 
Znack, bare én lengde bak en ponni 
som hadde vunnet 18 strake med mer 
enn 75 meter i alle løpene. Det var en 
seier i seg selv og en kjempeopplevelse. 
Ekstra moro var det at Znick Znack sine 
tidligere svenske eiere heiet oss fram 
til mål. Så mye adrenalin og spenning 
har jeg ikke opplevd hverken før eller 
senere på galoppbanen. I tillegg fikk 
jeg prisen som beste jockey den dagen. 
Det var ganske stort, da det var over 40 
ponnijockeyer som deltok. Ellers så var 
sesongavslutningen på Øvrevoll i år veldig 
moro. Det betød veldig mye for meg at 
Znick Znack og jeg fikk en god avslutning 
på ponnigaloppkarrieren, og – ingenting 
er bedre enn å vinne.

Fremtiden 
- Hva jeg gjør fremover er jeg usikker 

Ponnijockeyen som 
ble 1.90

Tekst: Camilla Høvding Blom
Foto: Elina Björklund/Svensk Galopp

Edvard Øverlier har vært en ivrig ponnirytter i mange år. Som så mange av ponnigalopp-
rytterne begynte også Edvard opprinnelig med ponnitrav – med bestefar Oles hester.

Edvard Øverlier og Znick Znack i vinnerpaddocken etter løpet 18. mai. Det var den profesjonelle svenske 
jockey’en Per Anders Gråberg som delte ut premien etter løpet. Til høyre står Gøran Schillström, Znick 
Znacks tidligere svenske eier og «leiegutt» for anledningen.
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på, men jeg vet at ponnigaloppkarrieren 
er over. Så det blir ingen flere 
galoppstarter på Znick Znack og meg. 
Jeg trener han fremdeles jevnlig, og vi 
har mange timer sammen på tur. Han 
er en fantastisk hest som jeg har blitt 
veldig glad i. Det eneste jeg vet er at jeg 
kommer til å drive med hest som hobby 
ved siden av skolen. Det er en fin form 
for avveksling, og det gir meg mye å være 
sammen med hester, sier Edvard.

På spørsmål om han har tenkt seg over 
på «store» galopphester, svarer Edvard at 
det blir kun i trening. I løpet av høsten 
har han blitt 1,90 høy, så det å holde en 
lav nok vekt til å ri løp vil være en altfor 
stor utfordring. Selv om han innrømmer 
at han innerst inne skulle han ønske at 
han kunne ri galoppløp.

- Ingenting kan slå det å ri en hest som 
går som en maskin under deg, og som 
bare «toger» på. Det er frihetsfølelse og 
team work, sier Edvard.

Edvard går nå første året på 
studiespesialisering på Hadeland 
videregående, og skal videre på 
universitet eller høyskole – men vet ikke 
ennå hva han velger. Utenom skolen og 
hest har han alltid drevet med forskjellige 
sport- og fritidsaktiviteter, og går fortsatt 
en del på langrenn om vinteren, men 
ikke aktivt lenger. Han spiller innebandy 
for moro skyld, og liker å holde kroppen 
i form. 

- Det er viktig med fysisk aktivitet 

både for kropp og sjel ved siden av 
skolehverdagen, understreker Edvard. 

Men det blir vel noe hest inne i bildet 
fortsatt, om vi kjenner Edvard rett!

Gode venner og flotte opplevelser
Vi lurer på om Edvard kan anbefale barn 
og ungdommer å drive med hest? 

- Hestesporten har gitt meg mye! 
Jeg har fått gode venner, mange flotte 
opplevelser og nærhet med hester. Det 
eneste er at de voksne rundt må være 
med og bidra. Mange unge blir etterlatt 
til seg selv, og ikke alle barn og unge er 
ansvarsfulle nok til å ta seg av en hest 

eller ponni på egenhånd. Jeg har alltid 
fått god støtte av de rundt meg, noe jeg 
er veldig takknemlig for. Spesielt min 
hesteinteresserte bestefar som alltid har 
stilt opp, sier Edvard.

Og med det er en av de suksessfulle 
ponnigalopprytterhistoriene over – vi 
takker Edvard og familien for innsatsen. 
Vi ser frem til å fortsatt se dem som 
ivrige hesteeiere og galoppentusiaster på 
Øvrevoll. For tiden har familien tre hester: 
Pretty Perfect, en 2-åring som heter 
Oui Je Peux og en åring som heter Oui 
Je Veux, som alle står hos trener Jacob 
Fretheim.

Edvard har alltid vært en stilrytter, og har vunnet premie for det i Sverige

Ingen løpsdag uten bestefar Ole på plass. Foto: Privat
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Tekst: Thea Hofossæter
Foto: Thea Hofossæter

Steinar har fattet 
galoppen
I 1968 vant Steinar Holm sitt første totalisatorløp som stallmann på travbanen, og det 
ble mange seiere som kusk og trener i årene som kom. I 2014 vant han sitt første løp i 
galopp - uten å bli diskvalifisert for feil gangart.

På Eid gård i Blaker holder Steinar Holm 
til. Mange i hestemiljøet ville ha sagt 
«travtrener Steinar Holm», men nå er det 
bare halve sannheten. Med fire seiere, 
syv 2. plasser og to 3. plasser på Øvrevoll 
på litt over én sesong, skal han definitivt 
også regnes som galopptrener.

Aktiv karriere
- Jeg har drevet med hest så lenge jeg 
kan huske, og kjørte hest før jeg begynte 
på skolen, forteller Steinar.

Han flyttet til Blaker og gården til sin 
kone Torill Hagelund i 1995. Et par år 
senere flyttet hestene etter fra Bjerke, 
hvor han hadde startet sin trenerkarriere 
i 1981. En rolig pensjonisttilværelse med 
noen hester på stallen var planen, men i 
løpet av årene har Steinar på det meste 
hatt rundt 50 hester i trening på gården, 
samt en egen filial i Litauen. 

Høydepunktene i karrieren har vært 
mange, og han nevner i fleng: Superina 
Land som satt verdensrekord for treårige 
hopper og som også vant Hoppederby 
i 1996, Giant Ferguson som vant 
Sølvdivisjonsfinalen på Solvalla, samt 
NM-tittel med Oddsen Toft, og han 
husker godt dager som da han reiste til 
Biri med fire starthester og alle vant. 

Nå, snaue 20 år senere, er det 
fremdeles høy aktivitet på Eid gård. Det 
er ikke 50 hester i trening lenger, men 
storløpsvinnere trener han fremdeles. 
Senest i år ble det seier med hesten Duke 
i Prinsesse Märthas pokalløp på Biri. 

Ponni og NoARK
Steinar og Torills datter, Nora, er nær sagt 
oppvokst i stallen.

- Nora var liten og fløy rundt i 
den store stallen mellom beina på 
hingstene. Da var det bare å få satt opp 
en ponnistall, ganske så kjapt, forteller 
Steinar, og viser frem den røde stallen 
med to bokser og små luftegårder like 
ved hovedhuset.

Senere konkurrerte Nora i ponnitrav, 
og Steinar har reist nesten hele landet 
rundt sammen med datteren for å kjøre 
løp. Hun har flere NM-titler med ponnien 
Piggybank, senest fra 2014.

Men Nora holdt seg ikke bare i trav. 
Det ble også starter i ponnigalopp på 
Øvrevoll, og hun har til og med deltatt 
i Skandinavisk ponnigaloppmesterskap 
flere ganger. Steinar har bare godord å 
si om NoARK og damene som holder i 
ponnigaloppen:

- Anne og Camilla (Petterøe og Blom, 
red.anm.) har skapt et fenomenalt 
miljø rundt ponnigaloppen. De er alltid 

positive, blide og fornøyde, uansett. Jeg 
begynte med galopp takket være dem.

Galopptrener
Høsten 2013 skulle Steinars svenske 
venn, Anders Adler, flytte. Han hadde 
to galopphester som ikke fikk være med 
på flyttelasset, og dermed ble Steinar 
galopptrener. Possibly og Oaksana flyttet 
inn på Eid gård.

- Nora begynte å bli for stor for 

Etter 32 år som travtrener ble det også full galopp for Steinar Holm. Her med galopphestene Possibly og 
Elusive Thought.

STEINAR HOLM

 › Fra Halden
 › Bor på Eid gård i Blaker, Sørum
 › Gift med Torill Hagelund
 › Far til Nora Hagelund Holm
 › Stallmann på Bjerke i 1967
 › Travtrener fra 1981
 › Galopptrener fra 2013
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ponnigalopp, jeg fikk tak i et par 
galopphester, og så ble det sånn, sier 
Steinar, men innrømmer samtidig at det 
alltid har vært en drøm: - Galopphestene 
har alltid fascinert meg, og de er flotte 
dyr – de er rett og slett Formel 1 blant 
hestene. Jeg har hatt lyst på galopphest 
helt fra jeg var liten.

På Øvrevoll har han blitt tatt vel imot 
og har fått god hjelp.

- Hans Holt og Nina Bakstad har vært 
gode støttespillere. Espen Ski begynte å 
ri hos meg som unggutt da jeg trente på 
Bjerke, og han hjalp til da Nora skulle ri 
opp for å ta amatørrytterlisens, forteller 
Steinar. Han berømmer også Øvrevoll og 
Liv Kristiansen på sportsavdelingen for å 
være flinke til å informere de aktive på 
e-post. Så mye og god informasjon får 
han ikke fra de mange travforeningene 
han er medlem av – informasjonen derfra 
heller fraværende.

I november 2013 hadde Steinar sin 
første starthest på Øvrevoll, og det ble 
noen starter for både Oaksana og Possibly 
på tampen av året. 
Oaksana fikk med 
seg en 3. plass før 
sesongslutt. 

22. mai i år red 
Nora sitt første 
løp på Oaksana, og 
det resulterte i en 
fin 4. plass. Utover 
sommeren ble det flere plasseringer på 
trippelen for både Possibly og Oaksana, 
ofte med Nora på ryggen. Den første 
trenerseieren kom i juli, på Noras 
bursdag, da Oaksana vant løp med Rafael 
Schistl på ryggen.

Nora vant sitt første løp i slutten 
av juli. Det var ikke på en av familiens 
hester, men på svensktrente Celtic. Uken 
etter vant hun igjen, denne gangen var 
det med Possibly. Men det er Noras tredje 

seier som var størst for Steinar.
- Det har vært gøy å vinne på Øvrevoll. 

Den beste seieren må være da Nora vant 
Ladies cup med Oaksana på Derby-dagen. 
Hun red som en drøm, sier han så stolt 
som bare en pappa kan være.

Galopp vs. trav
På Eid gård er det store utearealer. 
Galopphestene går ute i en stor luftegård 
hele dagen, på sommeren ofte ute hele 
døgnet. De har godt selskap i hverandre.

- Godt humør og god trivsel er viktig 
for hestene, presiserer Steinar.

Når det gjelder trening av 
galopphestene kan han dra erfaring fra 
sine mange år som trener av travhester.

- Jeg har ingen erfaring med å trene 
galopphester og kan lite om det. Men 
jeg kan mye om hest, og tar det litt 
på magefølelsen. Når man driver med 
hest lærer man noe nytt hver dag. De er 
forskjellige individer, og man må lese den 
enkelte hest. Det er ikke noe en kan lese 
seg til ved hjelp av bøker – det kommer 

av erfaring, ingenting annet.
Selve treningen av hestene har han 

satt bort til Nora og de andre jentene på 
stallen. Nora går nå på travgymnas på 
Wången i Sverige, og dit har hun med 
seg Oaksana. Hjemme på gården har Oda 
ansvaret for Possibly, og Kajsa tar seg 
av nyankomne Elusive Thought. Oda har 
mye erfaring med travhester og har kjørt 
ponnitrav. Kajsa har vi tidligere sett i 
aksjon i ponnigaloppen på Øvrevoll.

- Jentene styrer treningen. Hestene 
ris annenhver dag, og da trener de på 
treningssporet vårt eller på jordene. De 
blåser opp bakken her før start. Jeg vil at 
de skal trene hestene hardere, men de er 
for fislete, mener Steinar, mens Nora bare 
fnyser av ham.

Steinar er nøye med å måle 
temperaturen til hestene før trening, 
og han trener ikke om de har høy 
temperatur.

- Da kan det ofte være et virus på 
gang, og trener man da kan det sette 
hesten tilbake i noen måneder, sier han.

I tillegg tar han alltid blodprøver før 
start, og her ser han forskjell på trav- og 
galopphestene.

- Galopphestene har høyere 
hemoglobinverdier enn traverne, og det 
har overrasket meg litt.

Når det gjelder løp, har Steinar 
observert forskjeller mellom trav og 
galopp.

- I travet er det mye mindre marginer. 
Det er mer romslig i galopp, da man ikke 

blir diskvalifisert for 
feil gangart og det 
ikke er like lett å bli 
sittende fast bak 
andre hester som det 
er i travløp. Jeg har 
også reagert på at 
det ikke er så mye 
taktikk i løpene – det 

er mer bånn gass og ofte vide svinger, og 
jeg vet ikke hvor flinke jockeyene er til å 
få informasjon om hesten de skal ri før 
løp. 

Samarbeid innen hestesporten
Steinar setter fingeren på at problemer 
innad i grenene er negativt for hele 
hestesporten.

- Som nylig avdøde Hans Petter 
Tholfsen sa: «En av nøklene til suksess, 

Oaksana vant Ladies cup på 
Derby-dagen med Nora i salen. 

En stolt trener og pappa tok 
dem imot i vinnerpaddocken. 

Ponnirytter Kajsa leide.
Foto: Hesteguiden.com 

«Galopphestene har alltid fascinert meg, og de er flotte 
dyr – de er rett og slett Formel 1 blant hestene. Jeg har 

hatt lyst på galopphest helt fra jeg var liten.»
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er å unne andre suksess». Negative 
skriverier, som det har vært om Øvrevoll 
den siste tiden, ødelegger både for 
sporten og for omsetningen. Det bør man 
tenke litt på, mener han.

Steinar ser også på fremtiden for 
hestesporten som helhet, og på Noras 
fremtid innen bransjen.

- Hele hestebransjen er tøff, og skal 
Nora drive selv er det greit å ha flere 
ben å stå på. Nora kan komme langt, 
men hun må trene mer. Nå har hun 
amatørrytterlisens, og har nylig også 
tatt montélisens og lisens for å kjøre 
travløp. Det er så vidt jeg vet bare Nora 
og Philip Scott Sønsteby som har disse 
tre lisensene.

Trav og galopp lar seg kombinere, det 
er både Steinar, Nora og Philip gode 
eksempler på. Steinar ønsker et større 
samarbeid i hele hestesporten.

 - Vi kommer ikke lenger med 
hestesporten her i landet om vi ikke 
jobber sammen. Det nytter ikke å være 
konge på hver sin haug. Kan vi lage 
fellesanlegg for både trav, galopp og 

ridesport, for eksempel på nye Leangen? 
Står vi sammen er det lettere å få 
igjennom saker hos departementet, som 
blant annet kan føre til avgiftskutt og 
gjøre hestehold mer lønnsomt.

Nedtrapping
På midten av 90-tallet snakket Steinar 
om å trappe ned. I 2014 var han 
fremdeles aktiv som travtrener og hadde 

nylig tatt ut lisens for galopp. Så når skjer 
denne nedtrappingen egentlig?

- Ned på trav, opp med galopp, ler Nora 
fra den andre siden av spisestuebordet, 
mens Steinar plutselig må forte seg inn 
på stua for å se et V75-løp på TV.

Vi satser på at nedtrappingen går i 
samme takt som de siste 20 årene, og at 
Steinar fortsetter å stille med starthester 
på Øvrevoll i årene som kommer. 

På Eid gård er det ikke lenger bare travhester – 
Steinar får god hjelp av Oda og datteren Nora 

med treningen av galopphestene. 
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Tekst: Anneli Simonsen
Foto: Privat

Livet etter endt tid 
som løpshest
Cool Hill er en svenskfødt engelsk fullblods som ble avlet med formålet å løpe fort. De 
færreste løpshester hevder seg helt i toppen på banen, men mange finner alternative 
karrierer etter endt løpskarriere. 

Jeg kom tilfeldig over Cool Hill en 
oktoberdag for omtrent to år siden via 
en samtale på Facebook. Jeg hadde 
allerede en hest på den tiden som jeg 
ikke hadde videre kjemi med. Beskrivelsen 
av Cool Hill var «svart, kraftig hingst med 
hvitt bles, skadefri og snill som et lam». 
Umiddelbart tok jeg kontakt med Silja 
Støren, som er amatørrytter på Øvrevoll, 
og avtalte å få prøve hesten få dager 
etter. I regn og blåst med galoppsal fikk 
jeg prøve Cool Hill inne på Øvrevoll. 
Hans vakre ytre og veldig tillitsfulle sjel 
tok hjertet mitt med det samme. Jeg 
visste egentlig ikke hva jeg kjøpte, men 
tre dager etterpå var Cool Hill min. Fire 
år gammel, med en lite givende sesong 
på banen bak seg. Nå begynte livet som 
ridehest. Engelsk fullblods er en utrolig 
allsidig rase, og variasjonen innen rasen 
er enorm. Hestene i verdenstoppen innen 
for eksempel feltritt er ofte rene eller 
delvis fullblods. Disse lettlærte, atletiske 
dyrene innehar ofte det lille ekstra giret 
som trengs i ekstremsport som dette.

Cool Hill er positiv, lærevillig, tøff og 
rolig. Han har alt jeg ser etter i en god 
hest. Han viste etter to dager tegn på at 
han er en tøff kar. Som nykastert med 
store smertefulle sår, på nytt sted, i sludd 
og regn, galopperte han på med krummet 
nakke, med en ukjent person på ryggen, 
på ukjent vei som kun ble lyst opp av 
hodelykten jeg hadde på hjelmen. For en 
hest. Jeg ble så imponert. Jeg gråt etter 
endt økt. 

Store fremganger
Ukene gikk, og Cool Hill var en tur i 
Sverige for å lære grunnleggende dressur 

av dyktige læremestere. Etter åtte uker 
kom han tilbake en dag i mars. Nå kunne 
Cool Hill galoppere i holdning på begge 
hender på volter. Han ble sterkere dag 
for dag, og vi begynte på sprangtimer. 
Han fikk skryt av alle – både dressur- og 
sprangtrenere. Han har gode gangarter, 
hopper med fin teknikk, og er smart. 
Første sommeren jeg hadde han startet vi 
80 cm og én meter i Arendal. Tredagers 
stevne. Hesten hadde aldri vært på 
sprangstevne før, og likevel lå hesten og 
sov i boksen på natten og oppførte seg 
som en skolert og rutinert spranghest 
på banen. Hoppet alt med rolig, fin flyt. 
Han hadde nettopp blitt fem år og vært 
ridehest i et halvt. Etter dette har det 
gått bare en vei – opp og frem!

Mange muligheter videre
I dag er Cool Hill 6 år, skadefri, har 
kapasitet til å gå 1.30-baner, er blitt 
premieplukker i LA dressur og har 

påbegynt øvelser til MB. Vi har debutert 
i feltritt, som gikk strålende. Feilfritt på 
sprang og en helt i terrenget. Gjennom 
vann og grøft. 

Jeg har funnet den perfekte hest. Cool 
Hill har det i seg, han vil kunne nå helt 
til toppen som feltrittshest bare han får 
tiden på seg. Hesten er verdt sin vekt i 
gull, han er en stjerne. Så livet endte ikke 
for Cool Hill etter han ble tatt av banen. 
Det var da det begynte. 

COOL HILL

 › Seks år gammel mørk brun valakk
 › Eier Anneli Simonsen
 › Gikk bare ti løp og tjente kun penger i 
én start der han kom på 4. plass.

 › Gikk amatørløp med Dina Heggum, 
Sergio Pacheco og Veronika Aske.

 › Går sprang, dressur og feltritt

Cool Hill og Anneli i stort svev.
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Min far, Arnfinn Lund, fikk Mayreau i 
trening på høsten 1995. Hun ble kjøpt 
i Newmarket og startet på Øvrevoll fra 
1996 til 1998. Hun vant fire løp i karrieren 
sin, men ble ingen stor stjerne. Etter endt 
løpskarriere ble hun sendt til Frankrike til 
avl, og i 2003 ble Omoto Sando født. 

Han kom til Øvrevoll og i Arnfinns 
varetekt høsten 2004. Han var sent 
utviklet og startet kun to ganger på 
høsten som 2-åring. Da ble det to 
2. plasser. Deretter vant han Norsk St. 
Leger og fikk 2. plass i den svenske 
utgaven som 3-åring. Som 4-åring fant 
man ut at Omoto Sando var en god hest, 
men kanskje ikke helt blant toppene, 
så derfor ble det tatt en avgjørelse om 
å hoppe ham inn. Det viste seg å være 
et riktig valg. Omoto Sando har hatt en 
fantastisk hinderkarriere. Han har 23 
seiere, 16 2. plasser og tre 3. plasser over 
hinder.

En stor stjerne i hele Skandinavia
Jeg husker veldig godt 12. september 
2010, vi hadde tre hester til start på 
Tæby, pappa fylte 75 år tre dager etterpå, 
og alle tre vant storløp. Det var litt av en 
dag, og Omoto Sando startet med å vinne 
HM Drottningen Pris. Jeg ble ganske 
overveldet når jeg hørte svenskene, de 
simpelthen bare elsker den hesten, og jeg 
husker jeg bare sto der og nøt øyeblikket. 
Jeg var så ufattelig stolt av å være den 
som salet ham til løpene og red ham 
hver lørdag. Jeg hadde bare lyst til å si at 
«Hei, han der er litt min». Alle ville vite 
hvordan han er å ri, og hvordan han er 
på stallen, og jeg fortalte om en lykkelig 
gutt som har mange fans. 

En hest med mye egen vilje
En annen morsom historie er da Pascolina 
da Costa hadde ridd ham i trening over 
en tid, og Steven Hamblett pleide å ri 
ham en del. Pascolina er jo en dyktig 
rytter og hestene må gjøre som de blir 
«fortalt». Dette gjaldt også for Omoto 
Sando, men han liker å gjøre sine egne 
saker, så dette passet dårlig. Han gikk 
ikke veldig bra i løp, for som sagt, Omoto 
Sando liker å gjøre ting på sin måte. 
Pappa byttet ut Pascolina, og inn kom 
lille Steven igjen. Det gjorde susen, for nå 
kunne Omoto Sando selv bestemme hva 
han skulle gjøre. Steven hadde jo ingen 
mulighet til å holde igjen Omoto Sando 
de gangene han selv ønsket å gå fort, 
det syntes Omoto Sando var veldig fint. 
Etter en kort periode, der Omoto Sando 
hadde fått trent som han selv ville, var 
humøret tilbake, og det var kort vei til 
vinnersirkelen, og en meget fornøyd hest. 
Dette gjentok seg flere ganger, hvert 
år. Men, det var viktig å bytte over til 
Pascolina igjen, for ellers så hadde han 
fått gjøre litt vel mye egentrening, og det 
hadde nok ikke vært lurt i lengden det 
heller.

Omoto Sando er en helt spesiell hest 
for oss som har fulgt ham og jobbet med 
ham. Han har alltid vært en skøyer med 
glimt i øyet. Hvis jeg skulle sammenligne 
ham med et menneske måtte det bli 
«Emil i Lønneberget». Omoto Sando liker 
å lage litt liv og krøll rundt seg, spesielt 
når man minst venter det. Ikke sjelden 
har jeg nesten falt av på grunn av en 
liten stein i grøftekanten (fordi Omoto 
Sando mente den var «kjempestor» eller 
«aldri» hadde vært der før), eller et lite 
vindkast, særlig på høsten når det blåser 
løv og det var fryktelig skummelt. 

Elsker turer i skogen
Jeg fikk gleden av å ri Omoto Sando hver 

Skandinavias 
hinderstjerne
Omoto Sando har vært Skandinavias hinderstjerne i mange år, og er det fortsatt. Han er 
stort sett på tripplen i de løp han starter, om han ikke vinner. Han har vært på trippelen 
i alle hekkeløp han har startet, bortsett fra tre ganger der han har mistet rytteren – en 
uslåelig rekord?

Tekst: Anita Lund
Foto: Hesteguiden.com

OMOTO SANDO

 › 11 år gammel brun vallak
 › Trent av Arnfinn Lund (2004–2012) og 
Are Hyldmo (2013–2014).

 › 85 starter, 27 seiere, 27 andre, 13 
tredje, 7 andre plasseringer.

 › Inntjent kr 2 575 164
 › Storløpseire: Norsk St Leger (2006), 
Bærum Kommunes Hekkeløp (2008, 
2011 og 2013), HM Drottningens Pris 
(2009, 2010 og 2011) Norsk Champion 
Hurdle (2009 og 2014), Svensk 
Champion Hurdle (2007, 2010, 2012 og 
2013)

I treningsarbeidet liker Omoto Sando gjerne å 
springe av fort (egentlig før vi er kommet ut på 
banen), så tar han seg en liten pause første gang 
på oppløpet før han gjerne øker litt siste trekvart 
runde, forteller Silja Støren som rir ham i trening 
hos Are Hyldmo. – Om banen er dårlig, passer han 
på seg selv og om han føler seg ekstra bra blir det 
en frisk canter. Foto: Nina Ratama Sjaavik
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lørdag morgen på tur i skogen sammen 
med en trofast gjeng amatører fra høsten 
2007 til høsten 2012. Disse skogsturene 
elsket Omoto Sando, da koste han seg, og 
når han var i riktig godlaget «marsjerte» 
han også. Ikke sjelden lå han rett ut i 
boksen før turen, da var det bare å kose 
og klø til han fant det for godt å stå opp.

Alvorlig syk
På høsten 2011 ble det veldig dramatisk 
for Omoto Sando, han sluttet å spise 
og skrantet veldig, kinnet hans hovnet 
veldig opp. Veterinær ble tilkalt og han 
ble undersøkt i munnen, men det var ikke 
enkelt å komme til. Han fikk antibiotika 
og smertestillende, og heldigvis så det 
ut til å bli litt bedring. Men han fikk 
tilbakefall, og i januar ble han fraktet 
til Veterinærhøgskolen. Der ble det tatt 
røntgen og tennene ble undersøkt, men 
de fant ikke noe galt. Ny pillekur, men 
fortsatt ingen bedring. I februar bar det 
nok en gang inn til Veterinærhøgskolen 
og denne gangen måtte de operere, da 
fant de endelig ut hva det var. Den ene 
jekselen var skikkelig betent og ødelagt så 
den måtte opereres ut. Dette ville bli en 
tøff operasjon, og veterinærene mente at 
han ikke ville klare det i den forfatningen 
han var i, men vi hadde ikke noe å tape 
på å få det gjort heller. På denne tiden 
hadde Omoto Sando tapt godt over 
100–150 kilo, så det var skikkelig krise. 
17. februar ble han operert. Mot alle odds 
var operasjonen vellykket, men han ville 
ikke spise, og veterinærene mente han 
måtte avlives. Pappa ga klar beskjed om 
at dette er et familiemedlem, jeg kommer 
og henter ham. Som sagt, så gjort, og så 
fort Omoto Sando var hjemme, begynte 
han å spise igjen. Nå var han mager, men 
mye mat, god pleie og etter hvert, turer 
i skogen, kom han seg tilbake på beina 

igjen. Han startet 17. mai (tre måneder 
på dagen etter operasjonen) og ble 
tredje i et hekkeløp. Jeg har aldri vært så 
lykkelig over en 3. plass i hele mitt liv. 
Tårene bare rant da jeg så ham passere 
målstreken. Hadde folk ant hvilke lidelser 
og prøvelser den hesten hadde vært 
gjennom det året, hadde han blitt Årets 
Hinderhest også i 2012. Hadde det ikke 
vært for Arnfinn Lund så hadde Omoto 
Sando vært historie den 17. februar 2012!

Da Arnfinn gikk over i pensjonistenes 
rekker i 2012 ble Omoto Sando flyttet til 
Are Hyldmo og jeg har ikke hatt kontakt 
med ham siden. Omoto Sando har blitt 
11 år, og er fortsatt Skandinavias beste 
hinderhest. Jeg følger ham fra sidelinjen 
og er så ufattelig stolt hver gang han gjør 
et godt løp, og det gjør han hver eneste 
gang.

Øvrevoll Champion Hurdle 2014, med sin faste makker Henrik Engblom på ryggen.
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En overlegen tøffing

Tekst: Caroline Sommerfelt
Foto: Hesteguiden.com/Race Pictures

Vi har vel aldri hatt en så overlegen vinner i «Årets Tøffing» før. Allerede halvveis i 
sesongen var ledelsen klar, og da det fortsatt gjenstod to måneder ledet Cold Fact med 
nesten hundre poeng. En overlegen seier ble det til slutt med 181 poeng.

«ÅRETS TØFFING» COLD FACT

 › Fire år gammel brun hoppe
 › Formtall 66 (maks 66)
 › 24 starter, 4 seiere, 5 annen, 4 tredje.
 › Inntjent 206 300 kroner
 › Eier psevd. Cold Fact
 › Trent av Arne O. Karlsen, som er faren 
til Caroline Sommerfelt

Konkurransen «Årets Tøffing» som er 
for hester registrert som eiet, helt eller 
delvis, av foreningens medlemmer, der 
vinneren mottar sjekk på 10 000 kroner 
og to av de neste blant topp ti får en 
sjekk på 5 000 kroner etter loddtrekning.

Cold Fact er en kjempefin fire år gammel 
hoppe som familien min kjøpte fra 
Juddmonte Farms i Irland, «Tattersalls 
Horses in Training sales». Hun hadde aldri 
vært i trening før, og var lite ridd på da 
vi fikk henne hjem som 2-åring høsten i 
2012. 

Det var ikke før i midten av september 
som 3-åring at hun kom til start, etter 
mange måneder med «shore shines». 
Cold Fact gikk seks løp på dirt det året. 

Hun var ganske uerfaren og i tillegg likte 
hun ikke så godt å ligge i spruten. Hun 
innledet karrieren sin med to 5. plasser 
og avsluttet med fire uplasserte starter 
den sesongen. Vi prøvde oss frem over 
forskjellige distanser og posisjoner.

Først i år, som 4-åring, begynte vi å 
finne ut litt mer om henne, etter å ha 
studert tidligere løp og blitt enda bedre 
kjent med henne og hvilke distanser 
og posisjoner hun trives best med. Hun 
åpnet sesongen med en fin 4. plass med 
Elione Chaves, etterfulgt av en flott 
seier med Jan Erik Neuroth, der hun kom 
utvendig bakfra på dirten over 2400 
meter, etter et løp der hun fikk mye sprut. 

Ladies Cup-feltet rundt svingen på Derby-dagen. Caroline leder an med Cold Fact utvendig og det endte med en fin 2. plass.
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Siden det har det for det meste bare 
gått oppover. Cold Fact har kun hatt 
tre litt uheldige løp, hvor hun har blitt 
uplassert denne sesongen. Tre løp på 
dirten som har gitt oss et enda bedre 
innblikk i hvordan hun ikke liker det. Det 
viser seg at hun kan gå både på god og 
tung bane og både på gress og på dirt.

Med 20 starter denne sesongen har 
Cold Fact fått hele 15 plasseringer, 
hvorav 13 av disse er på trippelen! Hun 
har fire 3. plasser, fem 2. plasser og har 
vunnet hele fire ganger! Hun startet 
med å vinne med Jan Erik Neuroth, og så 
vant Fanny Olsson to ganger med henne 
over både 2400 meter dirt og 1600 
meter gress. Men den beste seieren var 
den jeg vant selv med henne, min første 
seier noensinne. Det var en etterlengtet 
seier etter nesten å lykkes i fire av syv 
løp i år. Etter 2. plassen i Ladies Cup på 
Derby-dagen sa jeg til meg selv at neste 
gang skal jeg vinne, og det lyktes jeg 
heldigvis med. Det var veldig moro for 
både familien og meg selv, ettersom jeg 
også er datteren til treneren av Cold Fact, 
Arne O. Karlsen.

Seieren kom på en måte litt som et 
sjokk for meg, ettersom det plutselig var 
så enkelt å ri et løp. Cold Fact var veldig 
flink den dagen, og det var nesten bare 
å sitte der. Jeg kom til front like etter 
start, og etter det var det bare å passe på 
å holde fronten igjennom svingen og ut 
på oppløpet. Det gikk som planlagt, og 
jeg ble litt overrasket over at jeg ikke fikk 
noe særlig konkurranse bakfra. Jeg hadde 
fått beskjed om å vente så lenge som 
mulig, men det ble overraskende lett den 
dagen. Det var nesten bare å sitte der og 
styre. Det var en herlig følelse å kjenne at 
man endelig kom til å vinne.

Cold Fact er en utrolig snill og grei 
hest å ha med å gjøre, og er en super 
lærehest for meg å ri amatørløp på. Hun 
har gitt meg mange fine plasseringer i 
amatørløp i år. I tillegg til seieren har det 
blitt to 2. plasser og to 3. plasser for oss 
sammen, og dette på bare fem starter! 
Disse løpene har hjulpet meg med å 
bygge opp selvtillit, og i tillegg har hun 
gitt oss mange gode minner og gleder  
for hele familien. 

Med så mange gode resultater 
dette året, ble det en overlegen seier i 
konkurransen «Årets Tøffing». En ekstra 
bonus på 10 000 kroner som går til 
eieren av hesten er vi selvfølgelig veldig 
glade for å kunne få med oss i tillegg. 

ØVREVOLL HESTEEIERFORENING

Øvrevoll Hesteeierforening arbeider 
for deg som hesteeier. Foreningen er 
representert i Norsk Jockeyklubs styre, 
Løpskomiteen og Lisenskomiteen.

Foreningen arrangerer Øvrevoll 
Hesteeierforenings Hoppeløp for 
3-årige og eldre hopper og Øvrevoll 
Hesteeierforenings Vandresverd for 
2-åringer. Også konkurransen «Årets 
Tøffing» som er for hester registrert som 
eiet, helt eller delvis, av foreningens 
medlemmer der vinneren mottar sjekk 
på 10 000 kroner og to av de neste 
blant topp ti får en sjekk på 5 000 
kroner etter loddtrekning. Foreningen 
støtter hindersporten og utbetaler 
debutantstøtte til medlemmenes 
hinderdebutanter på Øvrevoll med 
2 000 kroner ved første start på 
hinder. Foreningen arrangerer også 
Hindersjekken, en konkurranse der 
hinderhester registrert som eiet, helt eller 
delvis, av foreningens medlemmer får 
ett lodd for hver start på hekk gjennom 
sesongen. Tre sjekker à 5 000 kroner 
trekkes ved loddtrekning. Foreningen 
arrangerer Øvrevoll Hesteeierforening 
Klokkeserie, en serie over fem løp 
for amatørryttere i samarbeid med 
NoARK og deler ut et armbåndsur til 
sammenlagtvinnende amatørrytter og 
seiersdekken i hvert løp i serien.

Vi er opptatt av å legge forholdene til 
rette for deg som hesteeier ved å arbeide 
for: Bedre økonomi i hestehold. Et bredt 
løpstilbud. Bedre treningsforhold. Bra 
tidspunkt for løpene. Et sosialt tilbud.

Besøk oss på www.hesteeierforeningen.no

SILJA STØREN VANT KLOKKESERIEN

Klokkeløp I
Bosun's Whistle med Philip Scott 
Sønsteby vant lett foran Silja Støren på 
Tricky Tree. Didrik Finnbråten kom på 3. 
plass med Heavenly Spiced.

Klokkeløp II
Caroline Sommerfelt fikk sin første seier 
i det andre klokkeløpet med Cold Fact. 
Sabine Langvad fikk en fin 2. plass med 
Priceless. Kjetil Kjær kom på 3. plass med 
Barnum. Silja var uplassert i dette løpet.

Klokkeløp III
Silja Støren vant med French Fantasy. 
Svenske Tobias Hellgren kom på 2. plass 
med Mellon og Didrik Finnbråten kom på 
3. plass med Caribbean Line.

Klokkeløp IV
Favorittseier til Jhanna Stolt. På 2. plass 
kom Thea Hofossæter med Golden Gin 
Tric og Susanne Lyseng kom på 3. plass 
med Hope and Glory. Silja var uplassert i 
dette løpet.

Klokkeløp V
Susanne Lyseng kom lynraskt på slutten 
med Storm Chase og sikret sin første 
seier i det spennende finaleløpet i 
Klokkeserien. Nesten like raskt kom 
Sabine Langvad på Priceless, som holdt 
til 2. plass foran Nora Hagelund Holm på 
Aylar på 3. plass.

Silja Støren var uplassert i dette løpet 
også, men det samme var de tre som 

kunne true seieren 
i serien; Didrik 
Finnbråten, Philip 
Scoptt Sønsteby og 
Thea Hofossæter. 
Dermed ble det 
Silja som fikk ny 
klokke fra Øvrevoll 
Hesteeierforening. 

Caroline passerer mål for første gang som vinner.
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En god start på 
galopplivet
Ønsket om å produsere velstammede, holdbare og korrekte unghester krever tid, omsorg 
og ressurser. Til tross for utfordringene som står i kø, er oppdrett av fullblodshesten en 
enorm industri ute i verden. 

Den norske oppdretteren har også noen 
klima og geografiske aspekter å ta hensyn 
til. Det er således ekstra viktig for vår 
«oppdretterrase» å satse målbevisst, 
pasjonert, og med evnen til å se de små 
og store gledene i hvert nyfødt liv. 

Valget av avlshoppe er minst like viktig 
som hingstevalget. Det er flott hvis hun 
har gode løpsresultater eller kommer fra 
en bra løpsfamilie hvor de gode genene 
er til stede. Det kreves også et grundig 
forarbeid ved valg av hingst. Prosessen 
har som oftest noen geografiske og 
økonomiske begrensninger, slik at det 
alltid er lurt å få hjelp av noen som er 
flinke på området. Vær nøye med hvilket 
stutteri du bruker, for å være sikker på 
at hoppen din blir godt tatt være på. 
Alle ledd er viktige. Erfarent personale, 
god fôring, stell og ekstra lysterapi for å 
få i gang brunstsyklusen tidlig er oftest 
suksessoppskriften til drektighet. 

Føllingstider
Der er viktig at hoppa står i den boksen 
hun skal følle minimum seks uker før 
fødsel. På den måten opparbeider hun 
immunstoffer mot bakteriefloraen som 
finnes i miljøet. Disse immunstoffene blir 
så overført til føllet gjennom råmelka.

Når føllingen nærmer seg, er det 
lurt å overvåke hoppen døgnet rundt, 
fortrinnsvis med kamera og gjerne 
kombinert med føllvarsler. Hesten er som 
kjent et fluktdyr og klarer fint å holde 
tilbake en følling en periode hvis det er 
uro i stallen. Alt du måtte trenge til en 
hestefødsel er forberedt i «føllpakka». 
Dette skal være klart: halebandasje, 
bøtte med rent, mildt såpevann, jodsprit, 

glidemiddel, håndkle, engangshansker, 
tåteflaske, miniklyx, sekkebånd til 
etterbyrden og vakthavende veterinærs 
telefonnummer lagret på mobilen. Det 
er alltid smart å lese faglitteratur før 
forventet følling, slik at det er enklere 
å kunne se unormalheter hvis vi må 
hjelpe hoppen eller føllet. I tillegg bør 
man alltid være to personer til stede 
i tilfelle komplikasjoner skulle oppstå. 
Ingen følling er lik, men felles for de 
enkle fødslene er at alt skjer veldig fort 
fra fødselen starter til føllet er ute. 
Fallgropene er mange de første døgnene, 
hvor både mor og føll er i en ømfintlig 
fase. En følling er en stor opplevelse for 
eier og stallpersonal, som vanligvis sitter 
igjen med mange sterke inntrykk. 

Her er det liv!
Rett etter fødsel må mor og avkom 
binde sine livsviktige bånd uten at vi 

blander oss alt for mye. Dog er råmelken 
livsviktig, og føllet må få noe i seg 
innen de første par timene. Hopper som 
stoler på eieren sin lar vedkommende bli 
fortrolig med føllet i de første levetimene. 
Vi tar på hele føllet, inn i ører og munn, 
under høver osv. Den pregingen gir en 
videre trygghetsfølelse for føllet, som 
kommer til å huske all berøring, lukter 
og stemmer videre inn i sitt voksne liv. 
Vi må også følge med på at etterbyrden 
til hoppa kommer ut hel og at føllet får 
i gang avføringen (tarmbeken). I kalde 
Norge pleier føllene få på seg bitte små 
tepper, først i boksen og deretter ute i 
luftegården. Den første lille luftegården 
skal ha trygge gjerder med strøm eller 
solide og tette planker, hvor vi først leier 
føllet rundt før vi slipper det. Sterkt lys 
kan det være skummelt å gå ut i, akkurat 
som mørke staller er skumle for føllene. 
Føllet har på grime så vi kan styre hodet, 

Tekst: Maria Robertz
Foto: Privat

Maria med to åringer; Footstepsinthesand/August Moon (fuks hoppe) og Thewayyouare/Alight (mørk 
brun hingst).
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men man holder godt rundt skulder/ 
bakpart på de minste for å støtte dem 
ut i sin nye verden. Normalt legger føll 
på seg en halv kilo per dag, og morsmelk 
er livsviktig frem til føllet kan drikke 
og tygge egen føde. Ikke få panikk hvis 
benene står og spriker en eller annen vei 
de første døgnene. Etter elleve måneder 
i mors liv trenger sener å bli styrket opp 
på fast underlag i korte treningsøkter. 
Vedvarende feilstillinger fra kodeledd 
og nedover har vi noen måneder på 
oss å korrigere, og kneledd lukker seg 
enda senere så vi kan her ha noe mer 
tålmodighet. Det er også lurt å jevnlig 
ta bilder som veterinær kan vurdere 
utviklingen med.

Sommer, sol og fluer
Nye venner introduseres først etter én 
måneds tid, når føllet er blitt stabilt nok 
i bentøy for heftig løping med andre 
hester. Gode gjerder, stor plass og tett 
oppfølgning gjelder nå. Utrolige mengder 
ferskt vann går med til den ammende 
hoppen i sommervarmen. Tilgang til 
salt, vitaminer og mineraler, i tillegg 
til riktig regulert kraftfôr, er av stor 
viktighet for utviklingen videre. Både 
føll og hopper smøres med fluekrem 
morgen og ettermiddag, samtidig som 
vi tar på og av fluemasker. Vi følger 
vårt markekurprogram, og hovsjekk skal 
foretas minst én gang i måneden. Hvert 
sekund av positivt samvær vil gi utelling 
når føllet vokser opp. 

Fraskilling med minst mulig trauma
Fra seks måneders alder skiller vi føllene 
fra mødrene. De skilles alltid minst to 
og to, så det finnes en kompis å ty til 
etter at roen har begynt å senke seg. 
Mor blir tatt av kraftfôret i ca. to uker 
for å minske melkeproduksjonen. Farene 
er mange i denne ømfintlige prosessen. 

Ta temperaturen på både føll og hoppa 
morgen og kveld, og følg godt med 
jurene til hoppen. Gi føllene godt med 
vann og gulrøtter som kan kompensere 
for minsket væskeinntak når melken blir 
borte. Det er viktig at føllet er vant med 
kraftfôr før de skilles fra mødrene. Hopper 
og føll stalles opp i ulike avdelinger, så 
de slipper høre hverandres lengtende 
vrinsking. Radio er helt topp nå, gjerne 
med gamle gode klassikere på høyt 
volum. fem-seks døgn etter fraskilling er 
føllene meget søkende etter nye «mødre» 
og er klare for litt «round pen-arbeid» 
i meget korte økter tre til fire dager 
etter hverandre. All oppmerksomhet tas 
takknemlig imot; pussing oppbundet, 
rensing av høver og masse kos blir dagens 
høydepunker for føllet. Utstyr i form av 
en gjord og et bitt i munnen introduseres 
på dette tidspunktet, for å få frem en 
aha-opplevelse når innridningen starter 
opp. Tid og atter tid pluss konsekvente 
handlinger gjør den unge hesten trygg 
på vår kommunikasjon. Ingen snarveier, 
men hardt arbeid må til. Vi pleier å 
laste føllene to og to i hestehenger når 
de er rundt syv måneder gamle, leie 
dem på lengre skogsturer og sette dem 
skrittemaskin i korte økter. 

Auksjonstid og ungdomsklubb
Allerede om våren før sommerbeite 
tømmekjører vi alle åringer og 
introduserer sal, trinse og vår beste venn 
bamsen, Marsipilago, som får prøvesitte 
litt i salen. Denne «herremannen» har ridd 
inn i overkant av 100 åringer. Han er helt 
uredd og klager aldri. Min mest trofaste 
medarbeider gjennom 25 år. Så tar vi 
en velfortjent pause fra treningen noen 
uker før auksjonspreppingen begynner, 
ca. åtte uker før den store dagen. Da 
leier vi åringene daglig, vasker dem 
regelmessig, arbeider noe i «round pen» 

og på skrittemaskin. Viktigheten av å 
både kunne stå stille og å tenke fremover 
når vi spør blir avgjørende for kommende 
visninger. Det å tenke bakover uten å 
ha blitt spurt om det, er den største 
synd på jord for et ungt hesteliv. Der er 
vi diktatoriske! Jentene og guttene har 
for lengst blitt skilt i «syforening» og 
«ungdomsklubb». Det er store forskjeller 
hos de to kjønnene. Hingstene er 
mye hardere i leken, alt av tepper og 
fluejegere skal i tillegg drepes! Det tisses 
i alt av høy frem til toårsalderen og det 
testes jevnlig ut hvor på rangstigen den 
enkelte hører hjemme. Jentene blir fort 
mye mer knyttede til hverandre. Rang 
er ikke like viktig som samvær. Det er 
et fantastisk spill vi får følge hver dag, 
og veldig spennende for å få bedre 
kjennskap til de ulike personlighetene 
som disse vakre dyr har.

Innridning
Når vi tenker innridning, kan unghesten 
alt den trenger for å bli ridd på, men 
treningen blir satt opp i et tettere, 
fast program. Maskin, «round pen», 
tømmekjøring og vekt opp på ryggen 
før vi setter oss opp. Da vet unghesten 
akkurat hva vi forlanger, og mesteparten 
styres kun med stemme og positiv 
forsterking. Unghesten må kunne tenke 
selvstendig fremover på ridebane før 
vi rir ut på tur med en eldre hest. Alt 
grunnarbeid som blitt lagt fra fødsel gir 
nå utelling, og det er aldri noen kamp, 
men en gjensidig forståelse i treningen 
hele veien til start. 

Marsipilago, Marias mest trofaste medarbeider 
gjennom 25 år, har ridd inn i overkant av hundre 

åringer. – Han er helt uredd og klager aldri. 

Du kan lese mer utfyllende på 
Øvrevolls hjemmeside under fanen 
Avl/Foreningens tips og råd januar.
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UNGHESTBIDRAG
Bidraget på 8 000 kr utbetales til eier av 
norskoppdrettet hest ved hestens første 
start som toåring. Starter ikke hesten som 
toåring kommer beløpet til utbetaling ved 
første start som treåring.

LØP FORBEHOLDT NORSK OG 
SKANDINAVISK OPPDRETT (2014)
2-åringer:
 › Norsk Rikstoto Oppdrettsløp (N)  
1170 gress – 180 000 kr

 › Skandinavisk Mesterskap (S)  
1350 gress – 200 000 kr

 › Norsk Mesterskap (N)  
1600 dt – 135 000 kr

 › 5 stk. 2-årsløp (N) – 112 500 kr
 › 1 stk. 2-årsløp (S) – 66 150 kr

3-åringer
 › Norsk Rikstoto 3-årsløp (N)  
1100 dt – 46 800 kr

 › Forsommerløp (N)  
1170 gress – 180 000 kr

 › Eyvind Lyches Minneløp (N)  
2000 gress – 180 000 kr

 › Skandinavisk Mesterskap (S)  
1800 gress – 200 000 kr

 › Norsk Mesterskap (N)  
1600 dt – 135 000 kr

 › Norsk Derby: Bonus til de fire beste 
plasserte. Minimum 200 000 kr 
(100 000–50 000–30 000–20 000). 
25 % av etteranmeldelsesgebyr 
legges til eksisterende bonus til 
norskoppdrettede i Scandic Norsk Derby 
2014. 25 % utbetales som bonus til 
norskoppdrettede i Derby Milen 2014.

3-årige og eldre
 › Fearnleyløpet (N)  
1800 gress – 200 000 kr

 › 2 stk. NFFF-løp (N) – 120 000 kr

OPPDRETTERPREMIER
Oppdretter av norskoppdrettet hest vil fra 
og med 2012 få 20 % i oppdretterpremier 
fra hesten er to år til og med det 
året hesten er seks år. For syvårige og 
eldre hester vil satsen være 10 %. For 
hester født i 2009 og tidligere gjelder 
forhenværende ordning med 15 % 
oppdretterpremie. Oppdretterpremier 
regnes av det hesten løper inn i 
Skandinavia. Stimulerende tiltak for 
oppdrett av norske fullblodshester

REGISTRERINGSREGLEMENT OG 
STØTTEORDNINGER
Styret i Norsk Jockeyklub (NJ) 
vedtok f.o.m. 01.01.2011 å endre 
registreringsreglementet når det gjelder 
definisjon av norskoppdrettet hest (ref. 
Pkt. 8.1 c). Samtidig ble det innført et 
bidrag ved import av drektig hoppe 
samt et følltilskudd. Det nåværende 
bedekningstilskuddet opprettholdes.

1. Kjøp av avlshoppe
Man kan kjøpe en drektig hoppe i 
utlandet. Søknad om fremtidig import 
(Intensjonsavtale) www.ovrevoll.no/
skjemaer, innsendes og godkjennes av NJ 
før hoppen føller. Når føllet er født, skal 
det umiddelbart registreres i gjeldende 
organisasjon i fødselslandet. Hoppen 
skal være importert og innregistrert i NJ 
på vanlig måte innen ni måneder etter 
godkjent intensjonsavtale. Føllet skal 
være importert og registrert i NJ senest 
innen 31.12 i fødselsåret og forblitt i 
Norge inntil 01.06 påfølgende år. 

2. Importtilskudd drektig hoppe
Ved import av drektig hoppe fra 
land utenfor Skandinavia gis et 
transporttilskudd på 20 000 kr. For 
drektig hoppe fra Danmark eller Sverige 
gis et tilskudd på 10 000 kr. Tilskuddet 
utbetales når den drektige hoppen er 
registrert i NJ og drektighet er konstatert 
ved ankomst Norge.

3. bedekningstilskudd
Norsk Jockeyklub støtter norsk 
oppdrett av galopphester ved å gi 
bedekningstilskudd:
 › Det utbetales et bedekningstilskudd 
på 10 000 kr til eier av norskregistrert 
fullblodshoppe. Det er registrert 
eier på bedekningstidspunktet som 
er berettiget til tilskuddet. Hoppen 
skal være registrert i Norge på 
bedekningstidspunktet og fremdeles 
være norskregistrert per 01.10.

 › Hoppen skal være bedekket med 
fullblodshingst godkjent for avl.

 › Drektigheten skal være konstatert 
av veterinær ved minst 90 dagers 
drektighet. 

 › Før utbetaling kan finne sted, skal 
bedekningen være registrert i NJ.

 › Hopper bedekket i utlandet, må legge 
ved springseddel.

NB! Hopper som har tre eller flere avkom 
(i startklar alder) hvorav ingen har vunnet 
løp, er utelukket fra ordningen.

4. Følltilskudd
Det utbetales følltilskudd til eier av føll 
født i utlandet som tilfredsstiller kravene 
til å bli norskoppdrettet, og som ikke får 
utbetalt bedekningstilskudd (se punkt 1).

Beløpet 10 000 kr utbetales tidligst 15.06 
i året etter fødselsåret. Beløpet utbetales 
til den som er registrert eier av føllet 
på fødselstidspunktet og først når føllet 
tilfredsstiller de til en hver tid gjeldende 
bestemmelser for å få status som 
norskoppdrettet. Føllet må være registrert 
i NJ og beløpet utbetales først når hesten 
er definert som norsk oppdrettet per den 
01.06 året etter fødselsåret.

Sammendrag
Dette betyr i praksis at man kan kjøpe 
en drektig hoppe i for eksempel Irland, 
la henne følle der, bedekke på nytt og 
ta den drektige hoppen med føll ved 
foten hjem innen gitte frister og få 
følgende tilskudd: Importtilskudd 20 000 
kr og følltilskudd 10 000 kr for føllet 
født i utlandet. Begge disse føllene 
vil altså kvalifisere til betegnelsen 
norskoppdrettede, forutsatt at gjeldende 
regler er fulgt, de kan delta i løp for 
norskoppdrettede samt alle åpne løp.

For mer info, gå inn på øvrevolls 
hjemmeside: www.ovrevoll.no/avl.

Fordeler ved å kjøpe norskoppdrettet

NORSK FORENING FOR FULLBLODSAVL

 › Representert i Norsk Jockeyklubs styre, 
kåringsnemnda, Norsk Hestesenter 
(ordførerposisjon) og EFTBA (European 
Federation of Thoroughbred Breeders).

 › Foreningen har som formål å fremme 
interessen for og kunnskap om avl av 
fullblodshest i Norge.

 › Avholder kurs, sosiale samlinger og 
studieturer og være et rådgivende og 
opplysende organ for medlemmene. 

 › www.ovrevoll.no/avl/nfff/



Hingstestasjon: 
Ekra Gård 
v/ veterinær Per Martens
og Turid Hammer, 
1920 Sørumsand
918 53 443
ekra@frisurf.no
www.ekra-gaard.no

Sprangavgift:
Kr 3 000,– ved bedekning 
Kr 9 000,– ved konstatert drektighet 
1. oktober

Det gis kr 1 000,- i rabatt på siste avgift 
til eier som har flere hopper hos samme 
hingst.

Begge hingster er tilsluttet den 
Skandinaviske Breeders ordningen.

CROCKER ROAD (USA)
2001 e. A.P. INDY u. GALLANTA (e. NUREYEV)

• CROCKER ROAD er vinner av 2 løp i California med internasjonal rating 
112 (tilsvarer Hcp 96).

• CROCKER ROAD kommer fra samme familie som SECRETARIAT og 
SIR GAYLORD med kryss over SOMETHINGROYAL. 

• Bror til 8 vinnere hvorav samtlige har avlet vinnere, inkudert 4 avlshingster. 
• Fullbror til ASHOKA, ledende avlshingst i Mexico.
• Halvbror til GAY GALLANTA, champion 2 års hoppe i GB 1994 vinner av 

Chevely Park Stks (Gr 1) og mor til BYRON, avlshingst i GB.
 
Faren A.P INDY var championhingst i USA i 2006. Han er far til 135 stakes 
vinnere inkludert 25 (Gr 1) vinnere. 
1. mor GALLANTA, vinner av 3 løp i Frankrike inkludert (Gr 3) og nr. 2 i  
Prix Morny (Gr 1).
2. mor GAY MISSILE, vinner av 10 løp i USA, inkl stks. Mor til 7 vinnere, inkl. 
GAY MECENE, fransk champion i 1979 og vinner av 5 løp, inkludert (Gr 1), 
avlshingst. Annen mor til (Gr 1) vinnerne SUMMER SQUALL, A.P. INDY, 
WOLFHOUND og FOXHOUND alle avlshingster. 
CROCKER ROAD er far til 98 føll på 5 årganger i Chile. Av disse har 83 
startet (84,7 %) og 64 vunnet (65,3 %) av tilsammen 270 løp, inkludert 
DIVINA PRECIOSA, vinner av Mill Guineas (Gr 1) og Tanteo de Potrancas 
(Gr 1), samt 2 andre gruppevinnere MUY AMIGA og ANGELITA MIA, 
6 gruppeløpsplasserte inkludert Makarena nr. 2 i (Gr 1) og Maria de 
Colombres nr. 3 i (Gr 1) samt 6 stakes vinnere inkludert LEON REY, vinner 
av 9 stakes og QUE TE HACE vinner av 4 stakes. 

SIR LANDO (GB)
2007 e. LANDO u. BURQA (e. NASHWAN)

• SIR LANDO har 27 starter over 6 sesonger: 3-5-5-7. 
• Totalt innridd kr 2 763 630. Hcp 97. De største meritter er på distanser 

på 2000 - 2400 m inkl.: 
• Nr. 1: Stockholms Stora Pris (Gr 3), Walter Nilsens Minneløp (Gr 3) 
• Nr. 2: Gerling-Preis (Gr 2), Stockholms Stora Pris (Gr 3),  

Marit Sveaas Minnelop (Gr 3), Norsk Derby (L)
• Nr. 3: Grosser Preis von LOTTO (Gr 2), Gerling-Preis (Gr 2),  

Preis von Dahlwitz (L), Svensk Derby (L)
• Nr. 4: Deutsches Derby (Gr 1) (diskvalifisert fra 3. til 4. plass)

Faren LANDO e. ACATENANGO er vinner av 7 (Gr 1) løp i Tyskland, Italia 
og Japan. Lando var årgangschampion i Tyskland 4 år på rad og Årets 
Galopphest 2 ganger. Far til 31 ”black-type” vinnere inkl. 7 (Gr 1) vinnere.
1. mor Burqa er ustartet. 4 føll, 1 plassert og 3 vinnere inkl. MULAQEN (L) 
som har 7 seire totalt og SIR LANDO (Gr 3), se over.
2. mor BARBOUKH er vinner i listet løp. Mor til 4 vinnere inkl. BARBOLA 
dobbel (Gr 3) vinner og (Gr 1/Gr 2) plassert. 
3. mor TURBAN vinner 2 løp, plassert 2 ganger. Mor til 8 vinnere deriblant 2 
”black-type”-vinnere. Søster til trippel (Gr 1) vinner, Champion Older Horse in 
Europe og ledende hinderløp produsent OLD VIC.
4. mor Cockade, mor til 7 vinnere. Helsøster til (Gr 1) vinner og i sin tid 
ledende avlshingst HIGH TOP og (Gr 3) Jersey Stakes vinner CAMDEN 
TOWN. 

Foto: Lojofoto.com

Foto: Svensk Galopp

Kvalitet avler kvalitet

Norskstasjonert 
gruppeløpsvinner
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Hvilken rase er galopphester og hvor 
gamle er de?
Hestene som går galoppløp er av rasen 
engelsk fullblods. Fullblodshestene kan 
begynne å gå løp fra de er to år gamle, 
og som regel går de løp frem til seks-
syvårsalderen. Men mange unntak finnes, 
noen er 12 år når de legger løpsskoene på 
hylla mens andre avslutter karrieren som 
tre-fireåring. Veldig mange galopphester 
blir flotte ride-/feltritts hester etter endt 
karriere. Mange av hoppene blir bedekket 
for å prøve å få frem en fremtidig vinner!

Hvor mange galoppbaner er det i 
Norge?
I Norge finnes det kun én galoppbane. 
Øvrevoll Galoppbane ligger i Bærum 
kommune utenfor Oslo. Det arrangeres 
ca. 32 løpsdager i året med løp på både 
gressbanen og sandbanen (dirttrack). I 
Skandinavia er distansen mellom 
galopp banene relativt sett liten, derfor 
starter mange svenske og danske hester i 
Norge, og mange norske hester starter i 
Sverige og Danmark. 

Hva betyr formtall?
Formtall er galoppens måte å rangere 
hestene på. Alle hester som går løp får et 
tall mellom 40 og 100 som indikerer hvor 
god hesten er. Jo nærmere 100 hesten 
kommer, desto bedre er den. I 
Skandinavia er det en person ansatt til å 
bestemme hvilket formtall en hest skal 
ha. Hesten flyttes både opp og ned i 
formtall etter hvert som den gjør gode 
eller dårlige løp. I de løpene som heter 
handicapløp bestemmes vekten hesten 
skal bære utifra formtallet og hvordan 
løpet er skrevet ut. Har løpet f.eks. 
proposisjon «formtall minus 10 kilo» skal 
hesten bære den vekten man får ved å 
trekke 10 kilo fra formtallet. Dermed har 
hester med lavere formtall like stor 
mulighet til å vinne som en hest som har 
bedre formtall. 

Hva slags baner går galopphester på?
På Øvrevoll har vi en gressbane og en 
sandbane (dirttrack). Hvilket underlag 
løpet går på avhenger av årstid, klasse på 
løpet og distanse. Noen hester foretrekker 
gressbane mens andre foretrekker 
sandbane – dette på samme måte som at 
løpere og tennisspillere er best på 
forskjellige distanser og underlag. Mange 
lurer på hvorfor ikke det kan gå galoppløp 
på travbanene. Dette er fordi galopp-
hestene trenger mye løsere underlag enn 
travhestene. Dette har med gangarten å 
gjøre, en galopphest treffer bakken med 
et ben av gangen mens i travet treffer de 
bakken med to ben av gangen. Dessuten 
er travbanenes svinger for krappe for 
galoppløp og banen er mye kortere, dvs. 
det blir for mange svinger for påkjen-
nelsen på hestebena. Det hender at man 

har oppvisningsløp på travbaner – men 
da er travbanen harvet opp for å være 
løsere og bedre tilpasset galopphestenes 
gangart. 

Hva er forskjellen på handicapløp og 
løp med faste vekter/aldersvektløp?
I handicapløp bærer hesten vekt etter 
hvilket formtall den har, dvs. etter hvor 
god hesten er. Dermed skal teoretisk sett 
alle hestene ha like stor sjanse til å vinne. 
I løp med faste vekter bærer alle hestene 
samme vekt, bortsett fra hoppene som 
bærer 1,5 kilo mindre. I aldersvektløp 
bestemmes vektene av hestenes alder.

Hvorfor går hestene med forskjellig vekt?
Hestene går med vekt i løp etter hvordan 
formtall de har. Det vil si at de får vekt 
etter hvor gode de er. Dermed har mindre 
gode hester like stor sjanse til å vinne 
løpet som en bedre hest, fordi den 
dårligste av hestene har mindre vekt. Det 
blir litt som om du skulle gått skirenn 
mot Petter Northug – han må bære 
tyngre sekk på ryggen for at dere i 
teorien skal komme likt i mål.

Hvordan klarer en jockey å ri mange 
vekter på en løpsdag?
En jockey har som regel flere ritt på en 
løpsdag med flere forskjellige vekter. For 
å klare dette bruker jockeyene bly for å 
legge til vekt i salen. Alle jockeyer har 
satt en minstevekt de kan ri, f.eks. 54 
kilo. For å klare å ri 60 kilo legges det til 
den mengden bly som må til for at 
jockeyen med sal, gjorter, klær og 
sikkerhets vest skal komme opp i 60 kilo. 
Noen ganger bruker de en tung sal, andre 
løp må de bruke den letteste de har. 
Salen og jockeyen kontrollveies før og 
etter hvert løp.

Amatørløp
Et løp der alle hestene rides av ryttere 
med amatørrytterlisens. Hestene er de 
samme som går i vanlige galoppløp. For å 
ri amatørløp må man ha amatør-
rytterlisens. Amatørløp er ikke det samme 
som ponni-/ridehestgalopp som rides av 
ryttere uten lisens. Ridevektene i 
amatørløp er høyere enn i vanlige løp. 
Dette gjør at også de som driver med 
galopp på hobbybasis, eller som ikke er 
bygd som små jockeys har en mulighet til 
å ri løp. I amatørløp er minimumsvekten 
60 kg, mens i vanlige løp er den 52 kg. 
Fra minimumsvekten trekkes rytterens 
vektlettelse. Når en amatørrytter rir sitt 
første løp har han/hun 4 kg lettelse på 
hestens programvekt (f.eks. 60 minus 4 
kilo i lettelse = 56 kg). Øverste vekt 
avhenger av proposisjonene i løpet men 
er generelt 72 kilo minus fire, dvs. 68 kilo. 
Ved 3 seire mister man 2 kg lettelse, og 
etter 10 seire rir rytterne uten 
vektlettelse.

Amatørrytter
En rytter som rir i trening og har det som 
hobby. Mange amatører rir i trening og 
eventuelt i løp bare for moro skyld ved 
siden av skole og jobb. Andre arbeider 
med hester, men vil ikke satse på en 
proffkarriere, eller er for tunge til å bli 
jockey. Amatørryttere kan kun ri 
amatørløp frem til de har 10 seire, etter 
det kan de også ri profesjonelle løp. Alle 
med godkjent amatørrytterlisens kan ri 
hinderløp.

Amatørtrener
En amatørtrener trener kun sine egne 
hester. Som oftest holder de til hjemme 
på gårder eller i småstaller. Naturligvis 
får hestene deres komme inn og trenes 
på banen. Mange profftrenere har startet 
sin karriere som amatørtrenere.

Hva slags utstyr bruker man i galopp til 
trening og til løp?
Hester i trening blir som oftest ridd i 
treningssal og med vanlig hodelag med 
trinsebitt. I tillegg brukes det en halsring, 
eller vanlig martingal. I løp brukes den 
løpssal som jockey trenger avhengig av 
vekt. Jockeyen bruker sin egen sal, 
blyteppe, gjorter og pad. Dette for at 
rytteren skal kunne kontrollere vekten 
som han/hun skal ri. Hesten går med 
vanlig hodelag i løp, mange bruker lette 
tøy-hodelag i forskjellige farger. Det er 
vanlig med halsring og/eller fortøy som 
forhindrer at salen sklir bakover. Jockeyen 
har på seg hesteeierens drakt. Hver eier 
har sine farger i motsetning til i travløp 
der kusken rir med sin egen drakt i hvert 
løp. Sikkerhetsvest og godkjent hjelm er 
påbudt. Lette støvler og bukser hører 
også til en jockeys utrustning.

Hvor gammel må jeg være for å bli 
treningsrytter?
Det finnes ingen øvre eller nedre grense 
for å bli treningsrytter. Det eneste kravet 
er at treneren finner deg god nok til å ri 
galopphester, fordi hvis det skjer noe er 
det han/hun som har ansvaret. De fleste 
begynner å ri galopphester når de er ca 
15 år gamle – dette avhenger selvfølgelig 
av størrelse, erfaring og styrke. 

Hva må jeg gjøre for å kunne ri 
amatørløp?
For å kunne ri løp må man være over 15 
år, og bli funnet tilstrekkelig dyktig nok 
av en galopptrener. I tillegg må man 
gjennomføre et kurs, en fysisk prøve og ri 
et prøveløp der en komité skal vurdere 
om du er skikket til å ri løp. Informasjon 
om prøvene legges ut på Jockeyklubbens 
og NoARKs nettsider hvert år. Galopp-
treneren må attestere at en rytter er 
skikket til å gå gjennom prøvene.

Spørsmål og svar



SPØRSM
ÅL OG SVAR

Norsk Amatørrytterklubb – Veddeløperen 2014 – Side 73 

Hvem kan være med på ponni-/
ridehestgalopp?
Alle hester og ryttere kan være med på 
ponni-/ridehestgalopp! NoARK arrangerer 
treninger på våren og høsten. Ta med 
vanlig utstyr (inkl halsring/martingal) og 
husk at det må vises vaksinasjonskort for 
å være med på trening. For å starte i løp 
må ekvipasjen ha vært på minst én 
trening og godkjennes av NoARKs 
instruktører. I tillegg må rytteren være 
medlem av NoARK.

Blinkers
«Skylapper» som brukes for å få hestene 
til å konsentrere seg om sin egen 
oppgave. De hindrer hesten i å følge med 
på alt annet som skjer rundt den. De kan 
være store eller små, og det finnes 
forskjellige varianter slik at man bestem-
mer akkurat hvor mye hesten skal se.

Canter
En samlet galopp som brukes i hestenes 
hverdagstrening. Ikke for fort og ikke for 
sakte. Når hestene galopperer til start i et 
løp, sier man at de «cantrer til start». 
Kommer fra det engelske «to canter» som 
betyr å galoppere.

Dirttrack (dt)
Et baneunderlag basert på sand og grus. 
En av de to banene på Øvrevoll 
galoppbane. Kommer opprinnelig fra USA, 
der de fleste løp rides på dirttrack.

Distanse
Vanligvis ligger distansene på mellom 
900 meter og 2830 meter, men det finnes 
både kortere og lengre løp. Opp till 1370 
meter regnes som sprinterdistanse, ellers 
snakker man om milerdistanse opp til ca. 
2000 meter, og alt over regnes som 
stayerdistanse. En del hester er 
spesialisert på én distanse, mens andre 
greier å løpe på alle. Hvilken distanse en 
hest kan løpe over avhenger av hestens 
fysikk og av treningen den har hatt.

Drakt
Alle hesteeiere har en egen drakt 
registrert hos Norsk Jockeyklub. Denne 
består av skjorte og trekk til hjelmen. 
Jockeyene benytter drakten når de rir en 
hest eid av en gitt hesteeier. Dette i 
motsetning til i travet der kuskene 
benytter sin egen drakt.
 
Favoritt
Den mest spilte hesten i et løp, dvs. den 
hesten som spillerne og anmelderne tror 
skal vinne løpet.

Flatløp
Løp som går på en bane uten hinder. 
Hestene og jockeyene må kun 
konsentrere seg om å legge opp løpet på 
en bra måte (tempomessig), og komme 
først i mål. 

Formtall eller handicap
Et tall som vurderer hestens prestasjoner. 
Det blir satt av banens «handicapper» for 
hver hest etter at den har gått sine første 

tre løp, eller har vunnet et av de to første. 
Formtallet justeres etter hver start hesten 
har. Jo høyere formtall jo bedre hest. De 
beste hestene i Skandinavia ligger på 
omkring 90, og det laveste tallet som blir 
satt er 40.

Gressbane (gr)
En bane der hestene løper på gress. Kan 
variere i hvor hard eller myk den er, og 
dette er basert på hvor vått eller tørt 
været har vært. De fleste baner i Europa 
er gressbaner, forutenom noen få. 
Øvrevoll har både dirttrack- og gressbane.

Hekkeløp
Løp som går på en bane med hinder. 
Hindrene eller «hekkene» er løse og gir 
etter dersom hestene treffer dem. Kun 
hester som er trent til å hoppe går 
hinderløp. I steeplechase, som er en form 
for hekkeløp, er hindrene faste og høyere 
enn de vanlige hekkene. For tiden har 
man ikke steeplechase i Norge.

Jockey
Det engelske ordet for profesjonell rytter 
som også brukes i Norge. Jockeyene har 
lisens fra Norsk Jockeyklub. Før man blir 
jockey er man lærling. Både lærlinger og 
jockeyer får betalt for å ri løp. Dette er 
dels en fast sum per ritt og dels en 
prosentsats av premiebeløpet hesten 
løper inn. 

Klassiske løp
Det er 5 klassiske løp hvert år. De er for 
3-årige hester og rides over hele verden 
etter modell fra England. De er 1000 
Guineas (kun for hopper) og 2000 
Guineas over 1600 meter. Norsk Oaks 
(kun for hopper) og Norsk Derby over 
2400 meter og St.Leger over 2830 meter.

Leie
Å leie er å presentere hesten til løp. Man 
leier hesten i visningspaddocken før 
løpet, tar den i mot etter løpet og gjør 
den klar for kvelden. Rutinen er forskjellig 
fra stall til stall. 

Lærling
En lærling er en rytter som er i 
utdanningsprosessen til å bli en 
proffjockey. Før man kan få profflisens 
må man ha gjennomgått 4 år som 
lærling. Lærlinger får betalt for å ri løp, 
og de får også enkelte fordeler i løp, som 
en vektlettelse fra den ordinære 
ridevekten. Etter 70 seire mister lærlingen 
vektlettelsen og kan s;ke om jockeylisens 
selv om ikke de 4 årene er gått. 
Jockeylærling er noe annet enn 
hestefaglærling.

Maiden/Novise
Maiden er en hest som aldri har vunnet 
løp. En novise er en hest som bare har 
vunnet et løp.

Miler
En hest som har sin beste distanse over 
mellomlang distanse (egentlig en engelsk 
mile dvs. 1609 meter). 

Proffløp
Et løp som rides av profesjonelle jockeyer. 
Her er minstevektene lavere enn i 
amatørløp, dvs. 52 kg. De fleste proff-
jockeyene drar rundt til forskjellige 
galopp baner i forskjellige land og rir løp 
hele uken. Mange av proffrytterne har en 
hovedtrener eller hesteeier som de rir løp 
for.

Profesjonell trener
En «profftrener» trener egne og andres 
hester. Antallet hester en profftrener er 
ansvarlige for varierer veldig. En 
profftrener har gjerne forskjellige 
hesteeiere som har én eller flere hester 
oppstallet hos seg.

Proposisjoner
Bestemmelsene for hvert enkelt løp. I en 
løpsproposisjon står betingelsene for 
løpet, dvs. hvilken type hest som får 
starte i løpet; alder, kjønn, formtall, antall 
seire og/eller inntjente penger. Den angir 
også distansen, om det er et amatør-, 
proff- eller hinderløp.

Pulle
Kommer fra det engelske ordet «pull», 
dvs. å dra. De fleste galopphester liker å 
løpe fort, og de har noen ganger veldig 
godt tak i bittet for å få springe fortere. 
Dette kalles å pulle. En hest som puller 
mye kalles en «puller».

Sprinter
En hest som løper best på korte distanser. 
Opp til ca. 1370 meter regner som 
sprinterdistanser. 

Startbokser
Hestene lastes i «boksene» i bredden, side 
ved side, etter nummerordning, med det 
laveste nummeret på innerspor. Boks-
dørene åpnes samtidig når starten går. 
Startbokser brukes i flatløp, men ikke i 
hinderløp eller i ponniløp.

Stayer
En hest som løper best på lange distanser, 
dvs. omtrent 2000 meter og lenger. 

Vektlettelse
For at urutinerte ryttere skal få mulighet 
til å ri og skaffe seg erfaring, får de 
utnytte en vektlettelse som trekkes ifra 
hestens opprinnelige ridevekt i et løp. 
Frem til amatørryttere har vunnet tre løp, 
har de en vektlettelse på fire kilo.

Visningspaddock
Det er plassen der hestene leies rundt og 
vises frem før løpene. I visningspaddocken 
setter jockeyene seg opp før hestene 
cantres til start.

Har du spørsmål om 
galopp? Send en epost til 

NoARK@NoARK.info - vi 
svarer på alle spørsmål.
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Resultater amatørsesongen

1 01. MAI 2014 GAZELLE AMATØRLØP 1100 DIRT

1 Swallow Forest (GB) 63 Silja Støren C. Sjøgren

2 Storm Chase (USA) 62 Susanne Lyseng (62/58) T. Nilsson

3 Brat Camp 67 Kjetil Kjær C. Slettemark

4 Aventurin (IRE) 58 Hanna Mårtensson (57/55) L. Natt och Dag

5 Loire (DEN) 68 Russell Masset A. Hyldmo

6 Aylar 61 Philip Scott Sønsteby (63) K. Arnesen

7 Mellon (SWE) 61 Gabi Bourke (65) H. Engblom

8 None Shall Sleep (IRE) 75 Caroline Sommerfelt (79) A. Karlsen

9 Schoolgirl (SWE) 58 Erika Edvardsson (60) Å. Edvardsson

2 08. MAI 2014 PA MINIBUSS CUP AMATØRLØP I 2400 DIRT

1 Big Red (SWE) 61 Gabi Bourke (65) H. Engblom

2 Flying Falk (IRE) 64 Philip Scott Sønsteby (66) K. Arnesen

3 Jobim (SWE) 60 Dina Heggum (62/58) S. Sivrup-Rosenqvist

4 Wood Top (GB) 62 Silja Støren A. Hyldmo

5 Little Jazz (GB) 56 Helena Berlin (58/54) H. Engblom

6 Nandura (GB) 61 Thea Hofossæter J. Sørensen

s Jouye (SWE) J. Hansen

3 22. MAI 2014 ØVREVOLL HESTESPORT CUP AMATØRLØP I 1750 DIRT

1 Ifannic Sacc (SWE) 59 Jhannah Stolt (61) T. Nilsson

2 Soul Of Gold (IRE) 66 Silja Støren C. Sjøgren

3 Cold Fact (GB) 66 Caroline Sommerfelt (70) A. Karlsen

4 Oaksana (SWE) 60 Nora Hagelund Holm (64) S. Holm

5 Lista Lightning (IRE) 62 Dina Heggum (66) L. Jarvén

6 Pecoiquen (CHI) 66 Hanna Mårtensson (68) L. Jarvén

7 Cicinho 63 Victoria Allers D. Smith

8 Indian Drive 60 Siri Kolflaath Auen (55/51) S. Auen

9 Fairy Boj (SWE) 57 Gabi Bourke (56/52) H. Engblom

10 Hermano Mio 60 Thea Hofossæter (55/51) S. Auen

s Talwanda K. Arnesen

4 29. MAI 2014 PA MINIBUSS CUP AMATØRLØP II 1370 GRESS

1 Loire (DEN) 61 Camilla Graver (65) A. Hyldmo

2 Possibly (GB) 56 Nora Hagelund Holm (56/52) S. Holm

3 Elusive Thought (IRE) 66 Philip Scott Sønsteby (68) K. Arnesen

4 Barnum (USA) 65 Lea Olsen L. Bager

5 Eddwina (SWE) 65 Russell Masset A. Hansen

6 Dandy's Hero (IRE) 63 Helena Berlin (67) H. Engblom

7 Lady Dylan (IRE) 60 Cathrine Fortune A. Hansen

8 Brat Camp 60 Dina Heggum (64) C. Slettemark

9 Saturday Gift (SWE) 69 Jose Lopera H. Engblom

10 Sweet as Candy 62 Jannicke Eilertsen (66) J. Hansen

11 Aaron's Way (GB) 65 Silja Støren J. Sørensen

12 The Phantom Blot 62 Helene Smit (64) H. Soma

s None Shall Sleep A. Karlsen
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5 05. JUNI 2014 PA MINIBUSS CUP AMATØRLØP III 1980 GRESS

1 Bridget Jones 65,5 Lea Olsen (62) K. Swartling

2 Cold Fact (GB) 71 Caroline Sommerfelt (75) A. Karlsen

3 Oaksana (SWE) 65 Nora Hagelund Holm (69) S. Holm

4 Findus Zaid (SWE) 58 Jhannah Stolt (60) A. Sjøkvist

5 Linda Lovelace 66 Didrik Finnbråten (70) H. Soma

6 Magic Morning (SWE) 65 Kjetil Kjær (64) W. Torgersen

7 Send an Invitation (SWE) 70 Philip Scott Sønsteby (72) M. Robertz

8 Zafir Zaid (SWE) 63 Erika Edvardsson (65) Å. Edvardsson

9 Blixen (DEN) 64 Camilla Graver (66) H. Soma

10 Golden Gin Tric (SWE) 61 Helena Andersson (60/56) L. Adolfsson

11 Quick Brazilera 58 Hanna Mårtensson (60) J. Lindstøl

12 Russian Roulette (SWE) 63 Karolin Pettersson (67) P. Hallqvist

13 Check Raise (GB) 72 Russell Masset D. Smith

14 Hope And Glory (SWE) 62 Susanne Lyseng (65/61) T. Nilsson

15 Rafa (DEN) 61 Cecilia Persson (65) C. Persson

6 19. JUNI 2014 EQMACH AMATØRLØP 900 GRESS

1 Japonica (SWE) 58 Cecilia Persson (62) C. Persson

2 Sir Silk (SWE) 64 Karolin Pettersson (68) B. Blomqvist

3 Like A Charm (IRE) 61 Camilla Graver (63) H. Engblom

4 Kanzee Gold (SWE) 56 Gabi Bourke (60) H. Engblom

5 Young Prince (IRE) 58 Stina Vedberg (62) A. Lejon Mattsson

6 Aaron's Way (GB) 60 Silja Støren (59) J. Sørensen

7 Fredde 58 Helene Smit (59/57) H. Soma

8 Nelina (GB) 62 Thea Hofossæter (66) J. Sørensen

9 Woodland Music (USA) 63 Philip Scott Sønsteby (65) P. Nordbye

10 You Go Girl (DEN) 60 Cathrine Fortune (59,5) A. Hansen

s Chimmy (IRE) K. Brekstad

7 26. JUNI 2014 ARIAT FEGENTRI LADIES WORLD CUP 900 GRESS

1 French Fantasy (GB) 65 Silja Støren (NOR) J. Sørensen

2 Mr Timberlake (SWE) 65 Lea Olsen (DEN) K. Tedesund

3 Fun Pearl (SWE) 60 Barbara Guenet (FR) H. Engblom

4 Elpida (SWE) 61 Cristina Buesa (ESP) Ø. Gren

5 Easy Sweetie (DEN) 64 Alice Mills (GB) L. Bager

6 El Grandioso (SWE) 74 Josephine Kelly (SWE) M. Lustig

7 Rapanui 62 Michelle Blumenauer (GER) I. Vergara

8 Schoolgirl (SWE) 70 Dina Heggum (NOR) Å. Edvardsson

9 Aventurin (IRE) 69 Alexandra Bihari (HUN) L. Natt och Dag

10 Fairy Boj (SWE) 62,5 Cathrine Fortune (NOR) H. Engblom

11 Clauses Polly (DEN) 68 Hanna Mårtensson (SWE) M. Lustig

12 Bobs Hope (SWE) 68 Nicole Schlatter (CH) L. Natt och Dag

13 Bridget Jones 67 Elizabeth Lalor (IRE) K. Swartling

14 Cichino 67 Anna Lupinacci (ITY) D. Smith

15 Fastada 60 Thea Hofossæter (NOR) J. Sørensen
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8 26. JUNI 2014 ARIAT FEGENTRI LADIES WORLD CUP 1730 GRESS

1 Messi (DEN) 63 Alice Mills (GB) H. Soma 

2 Royal Games 65 Silja Støren (NOR) A. Hyldmo

3 Zaphir (GB) 61 Cristina Buesa (ESP) L. Natt och Dag

4 Ciincinnatus 67 Barbara Guenet (FR) D. Smith

5 Artie Bucco (DEN) 65 Michelle Blumenauer (GER) D. Smith

6 Saturday Gift (SWE) 61 Elizabeth Lalor (IRE) H. Engblom

7 Mamaloca (DEN) 68 Josephine Kelly (SWE) B. Slot

8 Riverline (SWE) 61 Cathrine Fortune (NOR) M. Håkansson

9 Luckyreno (GB) 60 Anna Lupinacci (ITY) P. Strømberg

10 Magic Cloud (GB) 64 Nicole Schlatter (CH) L. Natt och Dag

11 Energia Princess (FR) 60 Alexandra Bihari (HUN) H. Engblom

9 30. JUNI 2014 NOARK AMATØRLØP 1750 DIRT

1 Lista Lightning (IRE) 67 Dina Heggum (71) L. Jarvén

2 Oaksana (SWE) 66 Nora Hagelund Holm (70) S. Holm

3 Speedy Decision (USA) 69 Philip Scott Sønsteby (71) M. Lustig

4 Russian Roulette (SWE) 65 Silja Støren P. Hallqvist

5 Pecoiquen (CHI) 69 Hanna Mårtensson (71) L. Jarvén

6 Ifannic Sacc (SWE) 66 Jhannah Stolt (68) T. Nilsson

7 Zafir Zaid (SWE) 68 Erika Edvardsson (70) Å. Edvardsson

8 Blixen (DEN) 63 Camilla Graver (65) H. Soma

9 Kenza (IRE) 66 Kjetil Kjær (65) M. Fruergård

10 Merlot (SWE) 66 Thea Hofossæter (70) L. Jarven

11 Golden Gin Tric (SWE) 60 Helena Andersson (60/56) L. Adolfsson

12 Hope And Glory (SWE) 62 Helene Smit (64) T. Nilsson

10 17. JULI 2014 ØVREVOLL HESTESPORT CUP AMATØRLØP II 1370 GRESS

1 Sarepta (IRE) 67 Dina Heggum (69) C. Slettemark

2 Loire (DEN) 60 Silja Støren A. Hyldmo

3 Pilgrim (SWE) 61 Philip Scott Sønsteby (63) E. Rud

4 Royal Power (IRE) 67 Russell Masset J. Lindstøl

5 Azincourt (IRE) 68 Lea Olsen P. Hallqvist

6 Dundee (SWE) 64 Josefin Landgren H. Engblom

7 Velldone (SWE) 56 Karolin Pettersson (59/55) U. Wiklund-Turen

8 Zaphir (GB) 58 Hanna Mårtensson (60) L. Natt och Dag

9 Japonica (SWE 61 Cecilia Persson (63) C. Persson

10 Elusive Thought (IRE) 56 Nora Hgelund Holm (59/55) K. Arnesen

11 Macbeth 66 Caroline Sommerfelt (70) C. Sommerfelt

12 Woodland Music (USA) 60 Cathrine Fortune P. Nordbye

s Bosworth Field (USA) T. Christensen

11 24. JULI 2014 AGRIA AMATØRLØP 2160 GRESS

1 Hidden Fairytale (GB) 66 Mikaela Jahreskog (68) M. Jahreskog

2 Hakuna Matata (FR) 62 Dina Heggum (64) J. Hansen

3 Wings Of Thunder (IRE) 64 Gabi Bourke (68) A. Sjøkvist

4 Flying Falk (IRE) 62 Philip Scott Sønsteby (64) K. Arnesen

5 Ares (FR) 64 Silja Støren J. Fretheim

6 Prince Field (IRE) 58 Nora Hagelund Holm (62) K. Swartling

7 Rossmos Tyson 58 Didrik Finnbråten (62) R. Haugen

8 Proud Cash Flow (USA) 62 Russell Masset N. Petersen

9 Maraboux Javilex (FR) 63 Cathrine Fortune C. Fortune
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12 31. JULI 2014 PETITE FRISØRENE NOARK VANDREPOKAL 2160 GRESS

1 Celtic (SWE) 62 Nora Hagelund Holm (66) L. Ryden

2 Fraank (SWE) 60 Dina Heggum (62) S. Sivrup-Rosenqvist

3 Cold Fact (GB) 60 Caroline Sommerfelt (64) A. Karlsen

4 Rakel (IRE) 60 Josefin Landgren M. Lamm

5 Alicia Island (SWE) 65 Silja Støren B. Paulsson

6 Mr Melodyclub (SWE) 68 Yasmin Nilsson V. Nilsson

7 Jouye (SWE) 69 Philip Scott Sønsteby (71) J. Hansen

8 Tumblin' Dice (SWE) 60 Thea Hofossæter (62/58) M. Nilsson

9 Rock Of Kildare (IRE) 62 Russell Masset E. Sarløv

10 Russian Roulette (SWE) 58 Erika Edvardsson (52/50) P. Hallqvist

11 In The Kab (IRE) 66 Camilla Graver (68) H. Soma

12 Riverline (SWE) 69 Cathrine Fortune M. Håkansson

13 07. AUGUST 2014 FINISHLINE AMATØRLØP 1600 GRESS

1 Possibly (GB) 56 Nora Hagelund Holm (60) S. Holm

2 Marvelous View (IRE) 69 Lea Olsen K. Swartling

3 Lucky Lucioni (IRE) 60 Hanna Mårtensson (58) L. Jarvén

4 Red Hearts (IRE) 58 Silje Strand (61/57) I. Vergara

5 Lista Lightning (IRE) 59 Dina Heggum (60/58) L. Jarvén

6 Mellon (SWE) 64 Josefin Landgren H. Engblom

7 Zavann Zaid (SWE) 64 Silja Støren P. Hallqvist

8 Power Of Dreams (IRE) 64 Julia Presits (68) J. Presits

9 Merlot (SWE) 60 Cathrine Fortune (58) L. Jarvén

10 Zafir Zaid (SWE) 58 Erika Edvardsson (57/55) Å. Edvardsson

11 Walnut Lodge (SWE) 63 Yasmine Nilsson V. Nilsson

12 Bello Secondo (POL) 62 Russell Masset (59) D. Smith

13 Sweet as Candy 64 Jannicke Eilertsen (68) J. Hansen

14 Speedy Decision (USA) 60,5 Philip Scott Sønsteby (58/56) M. Lustig

15 Fredde 68 Camilla Graver (70) H. Soma

14 14. AUGUST 2014 DINDYRLEGE.COM AMATØRLØP 1600 GRESS

1 Prince Field (IRE) 61 Dina Heggum (63) K. Swartling

2 Azincourt (IRE) 68 Silja Støren P. Hallqvist

3 Darjeeling (GER) 62 Josephine Chini P. Høiom

4 Dandy's Hero (IRE) 56 Helena Berlin (60) H. Engblom

5 Winterzeit (GER) 60 Josefin Landgren (59) P. Høiom

6 Elusive Thought (IRE) 60 Cathrine Fortune (58) K. Arnesen

7 Wings Of Thunder (IRE) 65 Susanne Lyseng (69) A. Sjøkvist

8 Zaphir (GB) 60 Hanna Mårtensson (59) L. Natt och Dag

9 Magic Cloud (GB) 60 Philip Scott Sønsteby (62) L. Natt och Dag

10 Sweety (DEN) 68 Jason McKeown C. Erichsen

15 21. AUGUST 2014 ØVREVOLL HESTESPORT CUP AMATØRLØP III 1100 DIRT

1 Luckyreno (GB) 65 Philip Scott Sønsteby (67) P. Strømberg

2 Swallow Forest (GB) 63 Silja Støren C. Sjøgren

3 Zaphir (GB) 67 Hanna Mårtensson L. Natt och Dag

4 Zavann Zaid (SWE) 60 Josephine Chini P. Hallqvist

5 Loire (DEN) 68 Dina Heggum (70) A. Hyldmo

6 River Landing (GB) 62 Russell Masset (60) P. Nordbye

7 Ronaldo 65 Cathrine Fortune G. Tønnessen

8 Mellon (SWE) 60 Camilla Graver (59) H. Engblom

9 Philosofical (SWE) 58,5 Helena Berlin (62,5) H. Engblom

10 Aaron's Way (GB) 60 Silje Strand (64) J. Sørensen

11 Nelina (GB) 65 Thea Hofossæter (69) J. Sørensen
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16 24. AUGUST 2014 LONGINES LADIES CUP SPONSET AV URMAKER BJERKE 1980 GRESS

1 Oaksana (SWE) 58 Nora Hagelund Holm (62) S. Holm

2 Cold Fact (GB) 60 Caroline Sommerfelt (64) A. Karlsen

3 Marvelous View (IRE) 69 Hanna Mårtensson K. Swartling

4 Fraank (SWE) 63 Cathrine Fortune S. Sivrup-Rosenqvist

5 Prince Field (IRE) 70 Silje Strand (74) K. Swartling

6 Rambo's Cinderella (SWE) 62 Josephine Kelly B. Blomqvist

7 Possibly (GB) 60 Thea Hofossæter (62/58) S. Holm

8 Little Jazz (GB) 56 Helena Berlin (54/50) H. Engblom

9 Power Of Dreams (IRE) 62 Julia Presits (66) J. Presits

10 Razello (DEN) 64 Emma Olsson (66) A. Thelix

11 Lady Dylan (IRE) 62 Dina Heggum (64) A. Hyldmo

12 In The Kab (IRE) 65,5 Camilla Graver (67,5) H. Soma

13 Jobim (SWE) 64 Josephine Chini S. Sivrup-Rosenqvist

14 Mr Melodyclub (SWE) 66 Yasmine Nilsson V. Nilsson

s Rossmos Secret R. Haugen

17 04. SEPTEMBER 2014 AGRIA AMATØRLØP 1750 DIRT

1 Tenango (FR) 64,5 Thea Hofossæter (68,5) A. Hyldmo

2 Golden Globe 58,5 Nora Hagelund Holm (60,5) C. Erichsen

3 Lista Lightning (IRE) 60 Dina Heggum (62) L. Jarvén

4 Holiday Reading (USA) 68 Russell Masset A. Hyldmo

5 Blooming Meadows (SWE) 60 Helena Andersson (57,5/53,5) L. Adolfsson

6 Red Herts (IRE) 64 Silja Støren I. Vergara

7 Minas Tirith 58 Silje Strand (56/52) T. Langvad

8 Most Wanted (SWE) 64 Philip Scott Sønsteby (66) J. Fretheim

9 Ifannic Sacc (SWE) 58 Jhannah Stolt (58/56) T. Nilsson

10 Lucky Lucioni (IRE) 63 Camilla Graver L. Jarven

11 Golden Gin Tric (SWE) 59 Cecilia Persson (51/49) L. Adolfsson

12 Pecoiquen (CHI) 61 Cathrine Fortune L. Jarvén

18 11. SEPTEMBER 2014 ØVREVOLL HESTEEIERFORENING KLOKKELØP I 2400 DIRT

1 Bosun's Whistle (SWE) 61 Philip Scott Sønsteby (63) A. Delinder

2 Tricky Tree (IRE) 60 Silja Støren P. Hallqvist

3 Heavenly Spiced (IRE) 69 Didrik Finnbråten (73) H. Soma

4 Vivere Cosi (IRE) 58 Willa Synøve Schou (62) T. Ellefsen

5 Downbeat (GB) 61 Hanna Mårtensson M. Lustig

6 Magica von Tryll (GER) 68 Cathrine Fortune A. Hansen

7 Zimon (GB) 67 Emma Körner (71) C. Erichsen

8 Jouye (SWE) 60 Thea Hofossæter (61/59) J. Hansen

s Nelina (GB) J. Sørensen

s Fanchory (SWE) J. Larsson

19 18. SEPTEMBER 2014 FINISHLINE AMATØRLØP 1100 DIRT

1 Priceless 59 Sabine Langvad (63) P. Nordbye

2 Asaks Vincent 56 Ina Veronika Toverud (59/55) J. Tønnessen

3 Kanzee Gold (SWE) 67 Silja Støren H. Engblom

4 Caribbean Line (DEN) 58 Didrik Finnbråten (57/55) M. Carlstedt

5 Mellon (SWE) 62 Philip Scott Sønsteby (64) H. Engblom

6 El Grandioso (SWE) 66 Cathrine Fortune M. Lustig

7 Clauses Angola (DEN) 56 Emma Korner (58/54) M. Lustig

8 Aylar 59 Dina Heggum (61) K. Arnesen

9 Home Straigt (USA) 74 Thea Hofossæter (76) A. Hyldmo

10 Bits and Pieces 62 Russell Masset (59) W. Forsth
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20 24. SEPTEMBER 2014 ØVREVOLL HESTEEIERFORENING KLOKKELØP II 1600 GRESS

1 Cold Fact (GB) 64 Caroline Sommerfelt (68) A. Karlsen

2 Priceless 57 Sabine Langvad (61) P. Nordbye

3 Barnum (USA) 69 Kjetil Kjær L. Bager

4 Marvelous Wiev (IRE) 71 Lea Olsen K. Swartling

5 Nataniel (POL) 72 Dina Heggum (74) K. Swartling

6 Mellon (SWE) 61 Philip Sott Sønsteby (63) H. Engblom

7 Red Hearts (IRE) 60 Silja Støren (58) I. Vergara

8 In The Kab (IRE) 63 Didrik Finnbråten (67) H. Soma

9 Dust Is Loose (SWE) 63 Silje Strand (67) N. Petersen

10 Possibly (GB) 62 Nora Hagelund Holm (64) S. Holm

11 Fairplay 67 Cathrine Fortune W. Torgersen

12 Bushfighter (IRE) 63 Thea Hofossæter (65) H. Soma

13 Clauses Angola (DEN) 62 Russell Masset (57) M. Lustig

14 Bello Secondo (POL) 56 Ina Veronika Toverud (57/53) D. Smith

u Clauses Andorra (DEN) 65 Emma Körner (69) M. Lustig

21 03. OKTOBER 2014 HESTEGUIDEN.COM AMATØRLØP 1750 DIRT

1 Tenango (FR) 62,5 Silja Støren A. Hyldmo

2 Mr Melodyclub (SWE) 59 Dina Heggum (60/58) V. Nilsson

3 Dust Is Loose (SWE) 58 Silje Strand (58/54) N. Petersen

4 Court Circular (GB) 60 Philip Scott Sønsteby (60/58) R. Haugen

5 Fredde 60 Helene Smit (61/59) H. Soma

6 Artie Bucco (DEN) 64 Russell Masset D. Smith

7 The Sin 56 Ina Veronika Toverud (58,5/54,5) A. Hyldmo

8 Redlorryellowlorry (IRE) 62,5 Nora Hagelund Holm (64,5) K. Arnesen

9 Fighting Spirit 63 Camilla Graver (65) H. Soma

10 Qaswa Alqardabiyah (FR) 62 Josefin Landgren P. Høiom

11 Clauses Andorra (DEN) 56 Emma Körner (59/55) M. Lustig

22 05. OKTOBER 2014 ØVREVOLL HESTEEIERFORENING KLOKKELØP III 1370 GRESS

1 French Fantasy (GB) 68 Silja Støren J. Sørensen

2 Mellon (SWE) 73 Tobias Hellgren H. Engblom

3 Caribbean Line (DEN) 64 Didrik Finnbråten (68) M. Carlstedt

4 Clauses Angola (DEN) 63 Emma Körner (67) M. Lustig

5 Lucky Lucioni (IRE) 67 Thea Hofossæter (69) L. Jarvén

6 Aventurin (IRE) 66 Hanna Mårtensson L. Natt och Dag

7 Clauses Polly (DEN) 63 Josefin Landgren M. Lustig

8 Easy Sweetie (DEN) 61 Cathrine Fortune L. Bager

9 Bridget Jones 61 Silje Strand (65) K. Swartling

10 Pecoiquen (CHI) 69 Russell Masset L. Jarvén

11 Maximillion (SWE) 60 Charlotta Ericsson (62) S. Sivrup-Rosenqvist

12 Blixen (DEN) 58 Camilla Graver (60) H. Soma

13 Lista Lightning (IRE) 68 Dina Heggum (70) L. Jarvén

14 Bobs Hope (SWE) 64 Nora Hagelund Holm (66) L. Natt och Dag

15 Fastada (IRE) 56 Ina Veronika Toverud (60) J. Sørensen
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23 10. OKTOBER 2014 ØVREVOLL HESTEEIERFORENING KLOKKELØP IV 2400 DIRT

1 Blooming Meadows (SWE) 66,5 Jhannah Stolt (68,5) L. Adolfsson

2 Golden Gin Tric (SWE) 60 Thea Hofossæter (60/58) L. Adolfsson

3 Hope And Glory (SWE) 62 Susanne Lyseng (63/59) T. Nilsson

4 Findus Zaid (SWE) 60 Philip Scott Sønsteby (60/58) A. Sjøkvist

5 Indian Drive 60 Siri Kolflaath Auen (60/56) S. Auen

6 Fanchory (SWE) 74 Jonna Larsson (76) J. Larsson

7 Minas Tirith 59 Sabine Langvad (63) T. Langvad

8 Clauses Monsieur (DEN) 58,5 Didrik Finnbråten (62,5) M. Lustig

9 Wrams Pandora (SWE) 68 Emma Olsson (70) M. Olsson

10 Russian Roulette (SWE) 63 Silja Støren P. Hallqvist

11 Blixen (DEN) 58 Camilla Graver (60) H. Soma 

s Rustibus (SWE) L. Natt och Dag

24 24. OKTOBER 2014 ØVREVOLL HESTEEIERFORENING KLOKKELØP V 1100 DIRT

1 Storm Chase (USA) 62 Susanne Lyseng (63/59) T. Nilsson 

2 Priceless 66,5 Sabine Langvad (70,5) P. Nordbye

3 Aylar 58 Nora Hagelund Holm (60) K. Arnesen

4 Mad Lads Romance (IRE) 63 Emma Körner (67) K. Arnesen

5 New Revue (FR) 69,5 Cecilia Persson (71,5) C. Persson

6 Woodland Music (USA) 66 Philip Scott Sønsteby (68) P. Nordbye

7 Schoolgirl (SWE) 58 Erika Edvardsson (58/56) Å. Edvardsson

8 Easy Sweetie (DEN) 60 Cathrine Fortune (53) L. Bager

9 Ponita (DEN) 68,5 Didrik Finnbråten (72,5) H. Soma

10 French Fantasy (GB) 60 Silja Støren (58) J. Sørensen

11 Aaron's Way (GB) 65 Thea Hofossæter (67) J. Sørensen

s Fredde H. Soma

25 31. OKTOBER 2014 ØVREVOLL HESTESPORT CUP AMATØRLØP IV 1100 DIRT

1 Easy Sweetie (DEN) 65 Cathrine Fortune L. Bager 

2 French Fantasy (GB) 70 Silja Støren J. Sørensen

3 Clauses Angola (DEN) 62 Emma Körner (66) M. Lustig

4 Caribbean Line (DEN) 64 Didrik Finnbråten (68) M. Carlstedt

5 Bobs Hope (SWE) 65 Nora Hagelund Holm (67) L. Natt och Dag

6 Cicinho 64 Philip Scott Sønsteby (66) D. Smith

7 Blixen (DEN) 58 Camilla Graver (60) H. Soma

8 Aventurin (IRE) 64 Dina Heggum (66) L. Natt och Dag

9 Maximillion (SWE) 58 Charlotta Ericsson (59,5/57,5) S. Sivrup-Rosenqvist

10 Zlogan Zaid (SWE) 69 Russell Masset Å. Edvardsson

11 Xanthus (SWE) 64,5 Therese Laler Fredriksson (68,5) S. Sivrup-Rosenqvist

12 Hermano Mio 60 Siri Kolflaath Auen (60/56) S. Auen

26 07. NOVEMBER 2014 ØVREVOLL HESTESPORT CUP AMATØRLØP V 2400 DIRT

1 Le Chiffre (DEN) 56 Didrik Finnbråten (60) L. Tandberg

2 Most Wanted (SWE) 56 Sabine Langvad (59/55) J. Fretheim

3 Imperial Skylight (GB) 65 Willa Synøve Schou (69) T. Ellefsen

4 Oaksana (SWE) 64 Nora Hagelund Holm (66) S. Holm

5 Wood Top (GB) 65 Dina Heggum (67) A. Hyldmo

6 Vivere Cosi (IRE) 67 Philip Scott Sønsteby (69) T. Ellefsen

7 Bello Secondo (POL) 58 Camilla Graver (55/53) D. Smith

 s Skylander A. Hyldmo
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BE EXCEPTIONAL.

 

 

ARIAT® COBALT QUANTUM  
DEVON PRO OG   
CLOSE CONTACT CHAP

ARIAT® COBALT QUANTUM  
PREMIUM TECHNOLOGY

 +44 1367 242818   WWW.ARIAT-EUROPE.COM

Når ditt mål er å oppnå de 

beste resultater trenger du sko 

og chaps som møter dine 

behov. Ariats sko og chaps 

passer perfekt sammen og gir 

deg både følelsen og 

utseendet av å ha på en 

ridestøvel. Du får den tekniske 

innovasjonen og utførelsen du 

trenger for å både jobbe, ri og 

konkurrere på ditt beste . Ariat; 

laget for eliterytteren i deg.

Smidig lær gir en 
tettsittende passform, 

elegant utforming gir en 
forlengende silhuett.

for overlegen ytelse, 
komfort og stabilitet 
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RESULTATER
Vi takker våre samarbeidspartnere

Agria Dyreforsikring
Ariat

Dindyrlege.com
EQmach

Finish Line
Gazelle Dekken

Hesteguiden.com
PA Minibuss

Petite Frisørene
Race Pictures

Øvrevoll Hesteeierforening
Øvrevoll Hestesport

boltcommunication.no

27 21. NOVEMBER 2014 ØVREVOLL HESTESPORT CUP AMATØRLØP VI 1750 DIRT

1 Golden Globe 56 Emma Körner (60) C. Erichsen

2 Heavenly Spiced (IRE) 68 Didrik Finnbråten (72) H. Soma

3 Barnum (USA) 63 Cathrine Fortune L. Bager

4 Tenango (FR) 64 Thea Hofossæter (66) A. Hyldmo

5 Nataniel (POL) 63 Philip Scott Sønsteby (65) K. Swartling

6 Imperial Skylight (GB) 56 Willa Synøve Schou (60) T. Ellefsen

7 Priceless 58 Sabine Langvad (62) P. Nordbye

8 New Revue (FR) 60 Cecilia Persson (62) C. Persson

9 Royal Games 67 Silja Støren A. Hyldmo

 s Pilgrim (SWE) E. Rud

28 28. NOVEMBER 2014 RACE PICTURES AMATØRLØP 1750 DIRT

1 Sophies Love 58 Nora Hagelund Holm (60) W. Jegard

2 Augustinian (GB) 62 Thea Hofossæter (64) H. Engblom

3 Imperial Skylight (GB) 64 Willa Synøve Schou (68) T. Ellefsen

4 Linda Lovelace 56 Didrik Finnbråten (58/54) H. Soma

5 Unique Case (SWE) 58 Jonna Larsson (55/53) J. Larsson

6 Priceless 66 Sabine Langvad (70) P. Nordbye

7 Holiday Reading (USA) 65 Silja Støren A. Hyldmo

8 Cichinho 56 Emma Körner (52/48) D. Smith

9 Fredde 65 Helene Smit (67) H. Soma

10 Bushfighter (IRE) 62 Camilla Graver (64) H. Soma

s Hard to Believe (DEN) C. Slettemark

s New Revue (FR) C. Persson
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Debutantene Emilie Finckenhagen, Sabine Langvad og 
Ina Veronika Toverud er klare til oppridning. Foto: Race Pictures


