
ÅRSBERETNING FOR NFFF 2011 

Etter ordinær generalforsamling har styret hatt følgende sammensetning. 

Styreleder:  Maria Robertz 

Nestleder:  Søren Pedersen 

Styremedlem:  Camilla Skotvedt 

Styremedlem:  Morten Buck 

Styremedlem:  Knut O.Arnesen 

Varamedlem:  Sissel Tangen 

Varamedlem : Janicke Due 

Varamedlem:  Einar Nagell-Erichsen 

 

Revisor:  Jan Prydz Mathisen 

 

Styret har i beretningsperioden hatt 8 styremøter og mye kontakt via e-post og telefon. 

Foreningens sekretær har fortsatt med kontortid på Øvrevoll nesten hver onsdag. Antall betalende 

medlemmer har nå passert 50 stk. og det arbeides for å verve flere. 

 

Foreningens aktiviteter 2011. 

Vi har avholdt kurs om håndtering/temming av unghest med John Ricketts på Meridian med over 20 

deltagere og arrangert en meget vellykket studietur til Irland med 30 deltagere.  

I samarbeid med NJ har vi fått hevet oppdretterprosenten fra 15% til 20%, opprettholdt premienivået 

på norskoppdrettede hester og fått forbedret tilskuddsordningene. I tillegg har vi delt ut pedigree 

wheels til oppdrettere i noen øremerkede storløp for norskoppdrettede hester samt bidratt til at 

oppdrettere av norskoppdrettede vinnere i vanlige løp har fått minnepremie.  

Medlemmer av NFFF har også fått tilsendt Øvrevoll programmet gratis og månedens oppdretter har 

fått omtale i programmet. (Vi har fått beskjed om at programmet ikke vil bli gratis i 2012.) 

Vår web side som ligger under NJs side er blitt fortløpende oppdatert og vår informasjon, tips og råd 

blir lest og vi har opprettet egen Facebook-side. 

Sist, men ikke minst har NFFF, i samarbeid med gode samarbeidspartnere, gått til innkjøp av 

avlshingsten Crocker Road. Et stort løft som vi forventer oss mye av. 

 



Foreningen har vært representert følgende steder: 

Øvrevoll Galopp: C.Skotvedt 

NJ styre:  M.Robertz, S.Pedersen, C.Skotvedt 

Løpskomiteen:  K.O.Arnesen 

Norsk Hestesenter: C.Skotvedt  (ordførerposisjon) 

Kåringsnemnden: I-L.Reese 

EFTBA:   C.Skotvedt 

Kåring av fullblodshingster 2011 ble utsatt til januar 2012.  

Auksjon. 

Denne ble også i år avholdt i samarbeid med travet på Bjerke. 30 åringer var påmeldt, 2 var strøket 

og kun 5 ble reelt solgt på auksjonen. Selv om flere ble solgt etterpå, er dette et skuffende resultat 

etter fjorårets suksess. For 2012 skal NFFF være ansvarlig for fullblodshestene og det er en del ting vi 

ønsker forbedret. 

Antall bedekte hopper i Norge 2011: 21 

Antall bedekte hopper i utlandet 2011: 30 

Antall fødte føll 2011:   43 

Antall norskstasjonerte avlshingster 2011: 4 

Norskoppdrettede hester som har utmerket seg i 2011. 

Cassano, 4 seire inkl.Svensk Kriterium, NM for 2 åringer, NR Oppdrettsløp. Kåret til ”Årets unge, 
lovende ”på Hestegallaen. 

Theatrical Award, 1 seier samt 3. Valley Chapel Memorium(L), 3. Walter Nilsens Minneløp(Gr3), 4.  
Stockholm Stora Pris(Gr3)  Kåret til ”Årets norskoppdrettede” på Hestegallaen. 

Royal Games, 3 seire inkl. NM for 3 åringer. 

Wattan, 4 seire. 

Red Eishin, 3 seire, inkl. Forsommerløpet og NR Grand Prix. 

Ariann, vinner av E.Lyches Minneløp. 

Cincinnatus, Lord Rossmo, Zen Cat, Northern Pal, Cool Match alle med 2 seire hver. 

 

Når det gjelder foreningens økonomi, henvises det til regnskapet. 

Oslo, 31.12.11 

 



 

 

 


