
   

 
e. Norheim Faksen u. Spik Tara 

 

«ET INDIVID UTENOM DET VANLIGE» 

Nå har du muligheten til å være med på en veldig spennende 2-års kaldblods hoppe: Lesja Tara. 
Det er bare å legge navnet på minnet, dette er en traver med de rette forutsetningene! 

 

Stall Årgangstopp 

 
Lesja Tara er et individ utenom det vanlige. 
Hun er både velbygd, langbeint og har et 
jordvinnende trav. Pågangsmotet er solid 
og hun trenes for å være god tidlig med 
tanke på at det er 3- og 4-årsløpene som 
gjelder. 
 
 
 

 

– Lesja Tara er ei hoppe jeg har store 
forventninger til etter det hun viser i 
trening. Hun går allerede ned mot to 
minutter på treningsbanen her hjemme de 
gangene jeg slipper henne til. Vi prioriterer 
grunntrening de neste månedene, før vi 
kommer til å ha mer fokus på fartstrening 
over sommeren. 

Geir Kihle 

 
 
Spørsmål om hesten eller avtale om besiktigelse: kontakt Geir Kihle: 995 00 866  
Spørsmål om andelslaget: kontakt Henrik Bjørndalen: 900 87 517 | henrik.bjorndalen@online.no 



   

 

 
 
 

Nå som hoppene får like mye i premie som 
hingstene i de klassiske oppgjørene i tillegg til 
evt. dobbel premie i Derby dersom minimum 150 
melder til premiesjansen, er det mer aktuelt å 
satse på kaldblodshopper enn noen gang. Når 
man i tillegg har muligheten til å kjøpe en andel 
i Lesja Tara, er det hyperaktuelt! I tillegg til at 
premier økes i Norge, har man Svensk Kriterie og 
Derby + flere løp forbeholdt hopper på begge 
sider av grensen. Det er enormt med penger å 
kjøre om. Nå gjelder det å benytte muligheten! 
 

Lesja Tara selges ut i 25 andelr a kr 6.000,- som dekker trening og oppstalling ut mars. F.o.m. 1. april er 
kostnaden kr 600,-/måneden. Andelen gjelder løpsrettgheter, Lesja Tara skal tilbake til oppdretter etter 
endt løpskarriere. Se andelsavtale. 
Det vil etableres en egen Facebook-gruppe for eierne hvor det kommer oppdateringer og informasjon. Det 
skal være sosialt å eie hest, så det vil bli arrangert en samling når andelslaget er etablert og alle får hils på 
Lesja Tara – den nye stjerna! 
 
 

    



   

 

 
 
Du skal lete lenge etter en hoppe med de samme genene! Lesja Tara har en av Norges beste stammer på 
morssiden, tilbake til DNT’s Eliteavlshoppe Bleikli Terna.  
 
Moren Spik Tara var selv en veldig god traver med 9 seire og var totalt 15 ganger blant de tre på bare 22 
starter. Hun har et avkom i startklar alder: stortalentet Lesja Odin som har 4 seire på 4 starter. Lesja Odin 
kom til start med sterke rapporter som 3-åring og kunne i følge treneren Geir Vegard Gundersen, gått 26,5 
2100. Han var knusende overlegen der og har vært det i alle sine starter. 

 

                
Biri 26.08.16 (vant på 32,2 –2100m, 2 sek. foran 2. hesten)  Biri 12.01.18 (vant på 30,7 –2100m, 2,8 sek. foran 2. hesten) 
 

              
Biri 25.01.18 (vant på 32,4 2100m – 2,4 sek. foran 2. hesten)  Bjerke 01.02.18 (29,7 – 1609a, 2,4 sek. foran 2. hesten) 

 
Mormoren Alm Tara, vant 11 løp på 51 starter og kjørte inn 532.744 kr. I tillegg til Spik Tara fikk hun V75-
slageren Alm Taragorn som vant 19 av 36 starter med bestetid 22,3 aK/kr 1.252.500  innkjørt, Alm Tarita 
med 12 seire og Alm Nagano med 8 seire på 19 starter så langt. 
 
Stammoren Bleikli Terna er mor til unikumet Alm Rau Jo som gikk bort så alt for tidlig som 4-åring 
(april 2002). Han vant 24 av 25 løp og kjørte inn nærmere 2,1 millioner og vant Kriteriet. Hun fikk også 
Alm Viktor som har avlet frem den klassiske vinnere i form av Dotterud Teddy (vant Kriteriet i 2010 og er 
igjen far til den doble klassisk vinneren Ingbest – Kriteriet 2015/Derby 2016) og de tre elite hestene Solør 
stegg, Kleppe Fanden og Sylv Spika. 
 
Far er Järvsöfaks-sønnen Norheim Faksen som selv vant Derby. Moren Norheim Elle er utnevnt til DNT’S 
Eliteavlshoppe og er også mor til Kriterievinneren Norheim Sven og dobbelt millionæren Norheim Jærv.  
 
 

Lesja Tara er fra en hoppelinje som avler topptravere. 
Hun har en stamme av blått blod med en rekke klassiske vinnere! 



   

 

 

Team Kihle flyttet fra Vestfold til Vevla gård på Stange 

sommeren 2015. Gården er på 650 mål med dyrket mark og 

det produseres grovfôr til eget bruk i tillegg til korn. Det har 

bestandig vært hest på Vevla, og travet har vært i fokus 

siden gården ble drevet av Kristines bestefar Jon Ilseng. Da 

Geir flyttet treningsvirksomheten sin til Hedmarken ble 

stallene oppgradert med seks store bokser og tilhørende 

vaskeboks og selerom. Noe som betyr at det er gode 

fasiliteter for både to- og firebeinte på gården.

Totalt er det plass til 18 hester, fordelt 

på to avdelinger. Det er lagt til rette 

med store luftegårder og beiter på 

bruket. Noe som gjør at hestene får 

mye utetid, i tillegg til at de har hver 

sin boks i stallen. Treningsløypene 

ligger på eiendommen. Det er både 

rettstrekke og bakker i løypenettet på 

tre kilometer som slynger seg rundt 

beiteområdet. Den nærmeste banen 

blir Biri som ligger 45 kilometer 

nordover. Det tar ikke mer enn en 

times tid å kjøre til Bjerke. 

 

 

   

 

Rettbanen er 800 meter, med to slakke svinger. En til høyre og en til venstre. Dette fordi Geir mener at de 

blir jobbet gjennom svingene og treningen ikke blir så «statisk» som på en lang rettstrekke. Psykisk ligger 

det kanskje også en gevinst i at man ikke ser hvor langt det er til enden? Denne modellen oppdaget Geir i 

Frankrike hos mester-trener Sebastien Guarato for noen år siden. Da alt lå til rette for å kunne lage noe 

lignende på Vevla bestemte han seg for å bruke samme tankegang når treningsløypen skulle lages. Ved å 

kjøre hestene på både høyre og venstre hånd i stor fart styrkes begge sidene til hestene. De er akkurat som 

oss, høyre eller venstrehendt. Geir har tro på at denne type trening vil gi en sterkere hest. 

      

      



   

 
ANDELSAVTALE FOR STALL ÅRGANGSTOPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESJA TARA 
(e. Norheim Faksen/u. Spik Tara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

§1. 
Andelslaget Stall Årgangstopp har som formål å drive konkurransevirksomhet med travhesten:  
Lesja Tara, reg.nr: 578001020160072.  
 

§2. 
Andelslagets adresse er: 
Stall Årgangstopp 
v/Henrik Bjørndalen 
Meierisvingen 2 
1383 ASKER 
 

§3. 
Andelslaget skal registreres hos Det Norske Travselskap. Andelslagets leder følger opp de økonomiske, 
administrative og juridiske forhold rundt hesten. Andelslagets ansvarshavende (leder), har ansvaret for 
driften av andelslaget.  Andelslagets leder er: Henrik Bjørndalen. 
Driften inkluderer informasjon og administrasjon av andelslaget, samt regnskapsføring for andelslaget. 
 

§4. 
En andel i Lesja Tara innebærer kun løpsrettigheter. Lesja Tara skal tilbakeføres til oppdretter Trond 
Erik Utgård etter endt karriere. Andelslaget består av 25 andeler. Undertegnet andelsbekreftelse innebærer 
aksept av denne avtale og gjelder som andelsbevis. 
 

§5. 
Lesja Tara vil bli livsforsikret og veterinærforsikring. 
 

§6. 
Andelslaget har bankkonto nr: 1201.04.66243 i DnB. 
 

§7. 
Travhesten Lesja Tara skal bestyres av trener og leder i fellesskap. Med mindre leder ikke ytrer spesifikke 
ønsker, har den som til enhver tid er trener for Lesja Tara fullmakt til å melde hesten til løp han/hun 
mener er optimalt for hestens utvikling og andelslagets økonomi. Det samme gjelder behov for 
veterinærundersøkelser, behandling, balansering, utstyrsvalg o.l. Andelslaget avgjør i felleskap alle saker 
utover den daglige driften (f.eks, årlig eierbidrag, vedtektsendringer, m.v.). Saker som dette tas opp på 
Årsmøte eller Ekstraordinært Årsmøte (se § 12 og 13), alternativt ved skriftlig korrespondanse per e-post 
dersom det er nødvendig med hasteavgjørelser. 
 

§8. 
Ordinær oppstalling betales f.o.m. 01.04.18. Budsjettert månedsbeløp per andel fra 01.04.18 er kr 600,- og 
skal innbetales forskuddsvis til andelslagets bankkontonummer med automatisk trekk. 
Det presiseres at månedsbeløpet per andel på kr 600,- er budsjettert kostnad og inkluderer: 
trening/oppstalling, hovslager, transport, innmelding til klasseløp og forsikring. Skulle man komme i den 
situasjon at det har vært påkrevet med en høy veterinærutgift eller andre uforutsette endringer i 
hesteholdet, kan de faktiske kostnadene komme til å overstige de budsjetterte. Således vil det bli sendt ut 
ekstra faktura for å dekke underskuddet som da har oppstått.  
 

§9. 
Ajourført regnskap blir sendt ut per e-post til andelseierne hvert kvartal. Første gang i juli 2018. Det 
publiseres informasjon på Stall Årgangstopp sin Facebook-gruppe og umiddelbart hver gang hesten skal til 
start, alternativt per e-post til eiere som ikke er på Facebook. 
 

§10. 
Gevinstutdeling skjer på årsbasis etter at hesten har begynt å gå løp. Utbetaling skjer hvis beløpet 
overstiger kr 8.000,- per andel ved årets slutt. De respektive andelseiere får utbetalt prispenger til 
bankkonto. For øvrig avregnes gevinst mot innbetaling. 
 

§11. 
Ved mer enn kr 500.000,- innkjørt i løpet av en sesong, utløses en bonus på totalt 5% til fordeling mellom 
trener og oppasser med 4% og andelsleder 1% (ellers ingen administrasjons kostnader). 



   

§12. 
Årsmøte for andelslaget skal avholdes i løpet av første kvartal hvert år, hvis ikke senere avtales med 
enstemmighet per mail (f. eks i forbindelse med løp). Innkallelse til årsmøtet blir sendt ut senest 3 uker før  
 
møtet. Ved årsmøtet har hver andel en stemme. På årsmøtet tas beslutninger i.h.h.t. de oppsatte saker 
som står på dagsorden. Ved votering gjelder simpelt flertall. Ved liketall, teller andelsleder stemme 
dobbelt. Dersom eiere i Stall Årgangstopp bor med stor geografisk spredning, kan det med simpelt flertfall 
enes om at årsmøte avholdes på mail. 
 

§13. 
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte hvis leder eller minst 50 % av andelsbrøken krever det. Leder 
fastsetter tid og sted. Innkallelse til ekstraordinært årsmøte gis det varsel om minst 1 uke, og maksimalt 3 
uker før møtet, senest 14 dager etter at leder har mottatt krav fra minst 50 % av andelsbrøken. 
På ekstraordinært årsmøte gjelder, ved votering, simpelt flertall. Ved liketall, teller andelsleder stemme 
dobbelt. 
 

§14. 
Leder kan ikke flytte travhesten Lesja Tara til en annen travtrener, kjøpe nye hester på andelslagets vegne 
eller oppløse andelslaget uten tillatelse fra flertallet av de øvrige andelseierne, etter avstemming. En slik 
avstemming vil bli holdt under årsmøte, ved ekstraordinært årsmøte, eller etter fullmakt av simpelt 
flertall. Oppdretter Trond Erik Utgård er forpliktet til å overta Lesja Tara når andelslaget har besluttet 
avvikling. 
 

§15. 
Andelseier plikter seg til å ha ansvar for sin(e) andeler i andelslaget Stall Årgangstopp helt til et eventuelt 
opphør av andelslaget. Opphør av andelslaget kan finne sted under årsmøte eller ved ekstraordinært 
årsmøte, som følge av avstemming. 
Andelseier kan overdra sin(e) andel såfremt dette tillates av andelslaget.  
Andelen(e) som blir til overs hvis en andelseier ønsker å trekke seg ut, skal først tilbys til øvrige 
medlemmer av andelslaget som ikke eier mer enn 50 % i Stall Årgangstopp, deretter via offentlig 
annonsering. Leder ivaretar arbeidet med nødvendig orientering om salg til øvrige andelseiere i 
forbindelse med andelsrapportene. 
Hvis ingen ønsker å kjøpe andel(er) som er lagt ut til salg etter at andelseier har meldt fra om ønsket om å 
trekke seg ut, hefter andelseier likevel for andelen(ene).  
 

§16. 
Månedsavgiften og evt. ekstra innbetalinger må betales innen gitt betalingsfrist. Betalingsfrist vil normalt 
være 10. dager etter mottatt faktura. Hvis ikke andelseier betaler innen gitt frist, vil det bli sendt ut purring 
ca. 10 dager etter opprinnelig betalingsfrist. 
Hvis andelseier ikke har betalt kvartalsavgiften innen 10 dager etter mottatt purring, kan leder bestemme 
rettslige innkreving av det utestående beløpet.  
 

§17. 
Hederspriser, pokaler etc. tas hånd om av andelslagets leder, og fordeles deretter gjennom loddtrekning 
blant andelseierne (en andel = ett lodd). En andel som vinner en trekning deltar ikke i flere trekninger før 
alle andeler har vunnet én trekning. Loddtrekning vil finne sted ved årsmøtet. 
 

§18. 
Etter endt sesong vil årsmøte vurdere andelslagets fremtid.  
 

§19. 
Stall Årgangstopp har som formål å drive konkurransevirksomhet med travhest. Således vil travhesten 
Lesja Tara etter endt løpskarriere bli tilbakeført til oppdretter. 
 

§20. 
Der ovennevnte punkter ikke er dekkende nok, skal Sameieloven benyttes. 

 

 



   

 

Andelsbekreftelse og aksept av andelsavtale for Stall Årgangstopp 
 

Undertegnede ønsker: 

         andele(r) i travhesten Lesja Tara 

Betales fult ut med kr 6.000,- per andel ved signering.     

  

Kjøper/andelseiers navn og adresse: 

NAVN:  FØDT:  

ADRESSE:  

POSTNUMMER:  STED:  

MAIL:  

MOBIL:  

KONTONR:  

 

       Andel(er) er kjøpt i gave og skal registreres på: 

NAVN:  FØDT:  

ADRESSE:  

POSTNUMMER:  STED:  

MAIL:  

MOBIL:  

KONTONR:  

 

Undertegnede har gjort seg kjent med Stall Årgangstopps andelsavtale, og bekrefter ved sin 

underskrift aksept av denne avtale: 

 

 

Sted/dato: ____________________ Signatur: ___________________________ 

(Kopi av gyldig legitimasjon vedlegges) 


