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Årsmelding 2017
Enda et aktivt år er over for Villingur sin del.
Vi har hatt 11 styremøter og 10 møter i komiteen til Villingurstevnet 2017. Vi arrangerte
ridetur rundt Ereviksvannet, 3 vintercuper, 2 på Forsand (Fossanmoen) og 1 på Jåttå
(Vikinghest). Instruktørseminar, halltreninger, dugnader og dugnadsmøter, 3
kvalifiseringsstevner, klubbmesterskapet, Villingurstevnet, avlsutstilling, ungdomshelg
og lokallagsdommerkurs – i anledning lokallagsdommerkurset hadde vi flere
medlemmer som deltok. Det har vært 2 kurs med Nils-Christian, 2 kurs med Agnar og
flere kursdager med Ingeborg.
I år har vi også fått to gædinga dommere, Bjarne Fossan og Jofrid Aasland.
Vi har hatt utsendinger til årsmøte i Nihf og Lokallagsmøtet.
Vi vil gratulere alle som har deltatt under årets stevnesesong både med innsats og
resultater.
Med dette vil vi trekke frem årets klubbmestere:
Firgang junior – Michelle Monique Åkerlund/Krafla fra Suldal,
firgang ungrytter – Hannah Johannesen/Smyrill fra Hamraendum,
firgang senior – Ingeborg Steinnes Ivesdal/Rektor fra Fossanmoen.
femgang junior Lotte Thoresen/Skundi fra Fossanmoen,
femgang ungrytter – Miriam Fossan Knudsen/Dagdís fra Suldal,
femgang senior – Perly Anett Fossan/Sikill fra Fossanmoen.
fritidsklasse junior – Mille Fløtre Hagen/Blesa fra Mangela,
fritidsklasse ungrytter – Amalie Ekrheim/Ida fra Storebø og
fritidsklasse senior – Kari Egelandsdal/Goliat fra Midgaard.
Vi hadde også flere deltagere under årets Pinsestevne, St.Hans stevne, NM og ikke minst
Villingurstevnet.
Under årets NM må vi trekke frem junioren i klubben Lotte Thoresen som tok rent bort i
junior klassen og kom hjem med 5 gullmedaljer.
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Stevnesesongen vart avslutta med Sydvestmesterskapet som ble arrangert på
Fossanmoen i Isafold sin regi. Kombinasjonsvinnerne ble følgende: Maria Bosvik og
Djass fra Røysland i firgang junior, Lotte Thoresen og Skundi fra Fossanmoen i femgang
junior, Martine Søllesvik og Akkilles fra Teland i firgang ungrytter, Miriam Fossan
Knudsen og Dagdís fra Suldal i femgang ungrytter og Lena V. Tjelta og Tritill fra StoraHofi i femgang senior.
Verdt å nevne er prisen for ”Årets ambassadør”, som deles ut av NIHF. Dette året gikk
prisen til et medlem i vår klubb, Åsmund Bryn.
Vi i styret vil gratulere alle som har deltatt på stevner og avlsvisninger med god innsats
og gode resultater.
Dette året var et VM-år, og VM ble arrangert i Nederland denne gang. Flere Villingurer
tok turen og heiet det norske laget frem.
Vi arrangerte avlsutstilling i år også, der hadde vi godt over 30 påmeldt. Her kan vi
trekke frem de 2. premierte hingstene: Aron fra Sørbråten som fikk 7,84 og Rektor fra
Fossanmoen med 7,80. Tindur fra Fossan fekk 7,88. Av hopper ble Dagdís fra Suldal vist
til 7,82, Næpa fra Fossanmoen fikk 7,74, Næla fra Fossanmoen 7,54 og Alfa fra
Fossanmoen 7,52. Det ble også vist en del hester i bygning som fikk flotte resultater.
Styret har bestått av Sven Håvard Seldal, nestleder, Brit Marit Fossan Knudsen, kasserer,
Marianne Tufteland Bryn, sekræter, Hannah Moen, styremedlem og Elise Tjomsland,
ungdomsrepresentant. Våre varamedlemmer Arne Utbjoa og Olav Matre har begge
vært med på de fleste styremøtene.
Som leder har det vært et kjekt og aktivt år i Villingur, vi har fått flere nye medlemmer
(ca 125) og hatt stor deltakelse på arrangementene våre. Jeg takker med dette for meg
og ønsker ny leder lykke til.
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