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Semb Hovedgård ligger i idylliske omgivelser, og Meridian Stutteri har havnehager 
og beiter som grenser mot Borre Golfbane, Borrevannet og naturreservatet. Det er 
flotte veier for trening av hest i den omkringliggende skogen, og i 2009 ble en 1600-
meters treningsbane ferdigstilt. 
 

    
 
Hovedbygget er over 3 etasjer og huser avlshopper, føll og hester i trening. I tillegg er 
det en hingstefløy og en åringsfløy, samt separat karantenestall. Alt i alt kan Semb 
Hovedgård stalle opp 50 hester i romslige, lyse og luftige bokser. Hos avlshoppene 
er det kameraer slik at de kan overvåkes uten å forstyrres unødig rundt følling. 
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Avlshoppene lever i flokk, og er ute på dagtid vinterhalvåret, og, så sant været tillater, 
hele døgnet i sommerhalvåret. Føll og unghester håndteres og sosialiseres, men 
vokser opp i flokk med alle de fordeler det innebærer for deres fysiske og mentale 
utvikling. Hestene får tilsyn, og eventuelt tilskuddsfôr, minst to ganger daglig. 
 

   
 
Innen fullblodsavl tillates kun naturlig bedekning, og alle hopper undersøkes jevnlig 
av veterinær, og ”teases” av hingst, for at bedekningen skal bli så godt tilrettelagt og 
ukomplisert som mulig. 
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I tillegg til alle utendørsfasiliteter har vi skrittemaskin under tak, og en 25x45 ridehall 
hvor vi har plass til å sette opp rundpaddock. Vi tar imot hester for innridning og 
restitusjon, og i samarbeid med Kvisla Racing har vi kapasitet til 25 hester i trening. 
 

   
 
Bak Kvisla Racing står galopptrener Roy Arne Kvisla. Einar hentet inn Roy for å gjøre 
Semb Hovedgårds servicetilbud komplett. Championjockey og -trener Roy har ridd 
og trent vinnere i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, England og Australia.  
Les mer om Roy og Kvisla Racing på www.kvisla-racing.com 
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Et utvalg av Meridians meritterte hester 
 

 

Arlberg – ubeseiret Skandinavisk 2års champion - tjente over 1,1 million på 12 
starter – eid av Meridian Stutteri og er nå avlshingst på stutteriet 
 
Blue Canary – vinner av Fransk Derby 2004 – oppdrettet av Meridian Stutteri 
 
Deceptor – #20 på Europarangeringen for avlshingster med sin første årgang, 
rangert som #1 i Skandinavia – avlshingst på Meridian Stutteri 
 
Exaltation – tjente over 1,7 millioner – eid av Meridian Stutteri 
 
Final Care – vinner av Svensk Derby 2001 – oppdrettet og eid av Meridian Stutteri 
 
Funny Legend – tjente over 5 millioner – født og oppvokst på Meridian Stutteri 
 
Kill The Crab – tjente over 2,7 millioner – 50% eid av Meridian Stutteri  
 
Kimola – tjente over 2,2 millioner – historisk hoppe-vinner av Norsk Derby 2002 – eid 
av Meridian Stutteri 
 
Misson Possible – vinner av Dansk Derby 2005 – oppdrettet av Meridian Stutteri 
 
Organizer – vinner av Svensk Derby 2003 – oppdrettet og eid av Meridian Stutteri 
 
Pretty Girl – tjente over 3 millioner – eid av Meridian Stutteri 
 
Royal Experiment – tjente over 3,5 millioner – eid av Meridian Stutteri og er nå 
avlshingst på stutteriet 
 
Shaisa – tjente over 2,5 millioner – eid av Meridian Stutteri og er nå avlshoppe på 
stutteriet 
 
Theatrical Award – vinner av Norsk Derby 2008 – født og oppdrettet på Meridian 
Stutteri 
 

 
Se våre nye vinnere i 2009. Vil du også ha en vinner hos oss? Ta kontakt på 

www.meridian.no 
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Meridian Stutteri ligger på idylliske Semb Hovedgård i Horten, bare 1 time fra Oslo. 
Bak fullblodseventyret står Einar C Nagell-Erichsen og hans unike team.  
 
Einar brenner for galoppsporten, og Meridian Stutteri er et resultat av hans visjon om 
”det komplette fullblodsanlegg” med avl og trening av topphester. Han er 
fullblodsentusiast til fingerspissene, og har hatt suksess både som oppdretter og eier. 
Med seg på laget har han hatt mange dyktige mennesker siden stutteriet sto ferdig i 
1997, og nå står Eva Kvisla, Patrick Murphy, Jannicke Sjuls Thoresen og Elisabeth 
Christensen for den daglige driften. 
 
Daglig leder Eva har mangeårig erfaring fra avl og galoppsport i Skandinavia og 
England. At hun i tillegg er utdannet sykepleier gir henne en ekstra trygghet som 
”hestejordmor”. Eva er gift med galopptrener Roy Kvisla, som har trenerstall på Semb 
Hovedgård, og familien bor på gården. 
 
Patrick har mangeårig og allsidig bakgrunn med hest, blant annet fra hjemlandet 
Irland, Australia og galoppsportens vugge; Newmarket i England. Han har et 
fantastisk håndlag med hest, og er ansvarlig for innridning av unghestene, og har i 
tillegg hovedansvar for den daglige håndteringen av avlshingstene.   
 
Jannicke har kompetanse og erfaring fra alle aspekter innenfor fullblodsavl- og 
trening. Hun er ansvarlig for hopper som kommer på besøk til våre flotte avlshingster, 
og samarbeider tett med veterinær for å tilrettelegge bedekninger optimalt. Jannicke 
har ”laget” og tatt imot flere kommende vinnere på Meridian Stutteri. 
 
Elisabeth har erfaring som arbeidsrytter og jockey i Italia, Australia, England og USA 
i tillegg til Norge. På Meridian er hun naturligvis ofte på hesteryggen, i forbindelse 
med innridning og trening av unghester, men hun brenner også for avlen, og spesielt 
for håndtering og sosialisering av føll og unghester. 

 

    

 

Meridian Stutteri, Semb Hovedgård, 3186 Horten – tel 33 02 04 60/41 91 50 16 
 

Se www.meridian.no for veianvisning 
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Recession Racing er Einar C Nagell-Erichsen og Morten Christian Mo’s nye initiativ. I 
nedgangstider som nå kan innkjøp av hest være din beste investering. Ikke bare kan 
man vinne penger ved å spille på hest, eie hest eller avle hest – det å eie og følge en 
løpshest er spennende og sosialt. Premiepotten er større enn noen gang, og fordeles 
på færre hester. 
 
Med til sammen over 30 års erfaring med galopphester, har Mo og Nagell-Erichsen 
begge hatt suksess, og stor glede av, sine investeringer i sporten og hesten. De 
mener at timingen er perfekt for å investere i topphester til bunnpriser, og har dannet 
et konsortium med det mål for øyet å kjøpe og avle vinnere! 
 
Hester innkjøpt av Recession Racing har tilgang på de fasiliteter ærverdige Semb 
Hovedgård i Vestfold og nyoppussede Rossmo Gard, en tidligere prestegård på 
Hadeland, kan tilby. Heri inkluderes trenerkompetansen i Kvisla Racing, samt Mo og 
Nagell-Erichsens omfattende kontaktnett. 
 
Recession Racing har allerede investert i en to år gammel udøpt hoppe etter Kheleyf, 
hingsten som hadde flest vinnere blant sin første årgang i England og Irland i 2008. 
Hoppen er tiltenkt navnet Kredit Krunch, og hun er allerede påmeldt flere klassiske 
hovedløp i Skandinavia. I tillegg er hun berettiget til bonuser for opp til 150.000 NOK 
dersom hun vinner løp i inneværende sesong. I så fall kan hun dekke eget innkjøp; 
en gratis hest! 
 
Høres dette spennende ut? Vil du være med på eventyr? Kunne du tenke deg å stå i 
vinnerpaddocken sammen med Morten, Einar og resten av Recession Racing? For 
en engangssum – det er ingen oppfølgingsinvesteringer - på 50.000 får du en andel i 
Kredit Krunch. Dersom det frister å investere i noe som garantert gir både glede og 
spenning i hverdagen, og kanskje også økonomisk avkastning både på kort og lang 
sikt, kan du lese mer om Kredit Krunch og Recession Racing på Meridian Stutteris 
hjemmeside.  
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Arlberg (GER)  
2000 

Second Set – Aughamore Beauty e Dara Monarch 
 

 
 

Skandinavisk 2-års Champion og ubeseiret fram til han ble skadet under Svenskt 
Derby i 2003. Gikk inn over 1.150.000 på 12 starter. Vant blant annet Tattersalls 
Norsk Kriterium, The Heatherworld Cup, Vinterfavoritarnas Pris, Dansk 2000 

Guineas, Norsk 2000 Guineas, Svenskt 2000 Guineas og Jockeyklubbens 
Jubileumsløpning. Bror til Albany Hall, vinner av Svenskt Derby 2005.  

3.000 i sprangavgift, og 6.000 ved bekreftet drektighet 1. oktober 2009 
 

www.meridian.no 
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Deceptor (USA)   

1999 
Machiavellian – Satin Flower e Shadeed  

 

 
 

 

Deceptor vant sin første start, men ble skadet i sitt andre løp og kom aldri 

tilbake til banen. Bror av Darleys sprinter-hingst Lujain, Listed vinner Satin 
Kiss og Gruppe 1 plasserte Botanical. Beste hingst i Skandinavia med sin første 
årgang på banen. Nummer 20 på oversikten over Leading First Crop Sires in 

Europe in 2008, hvor hingstene over ham på rankingen har et snitt på 33 
startende avkom i fjor, mot Deceptors fire.  
 

4.000 i sprangavgift, og 10.000 ved bekreftet drektighet 1. oktober 2009 
 

www.meridian.no 
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Royal Experiment (USA)   

1999 
Royal Acedemy – Morning Games e Grey Dawn  

 

 
 

 
Royal Experiment ansees som Skandinavias beste miler. Har tjent over 3,5 

millioner, og blant annet vunnet Marit Sveaas Minneløp (GR 3), Norsk 2000 
Guineas, Jockeyklubbens Jubileumsløpning, 3-åringernas Elitløpning og Dansk 
Jockey Club Cup (Listed). Pensjonert skadefri etter 35 løp. 

 
4.000 i sprangavgift, og 8.000 ved bekreftet drektighet 1. oktober 2009 

 

www.meridian.no 
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Galopptrener Roy Arne Kvisla har gjort Semb Hovedgård i Vestfold sin permanente 
base etter flere års opphold i Sverige og England. Her har han tilgang på stedets 
unikt flotte fasiliteter med ridehall, milelange turveier, paddocker, skrittemaskin under 
tak og, sist, men ikke minst en 1600 meters treningsbane. 
 
I samarbeid med Einar C Nagell-Erichsen og teamet bak Meridian Stutteri kan Kvisla 
Racing tilby en komplett pakke for fullblodshest-entusiasten enten det gjelder hjelp til 
å finne den rette hesten, innridning eller løpstrening. 
 
Roy var en av Skandinavias ledende hinderjockeyer, med seire i blant annet Norsk 
og Svenskt Grand National. Han vant eller var plassert i hele 148 av de 218 løpene 
han startet og red inn over 1,3 millioner i premiepenger i Norge, Sverige, Tyskland, 
Frankrike og Australia. 
 
Som trener har han fortsatt suksessen, blant annet med å vinne trenerchampionatet i 
Sverige, før han flyttet til England. Etter tre år med spennende utfordringer og 
uvurderlige erfaringer ga Nagell-Erichsen ham et tilbud han ikke kunne si nei til og 
hentet ham hjem til Norge.  
 

 

 

Roy med teamet på Semb Hovedgård 
 

 

Les mer om Roy og Kvisla Racing på www.kvisla-racing.com 
 


