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NORSK ISLANDSHESTFORENING 
ÅRSMØTE 2013 

 
 
 
Program: 
10:00    Registrering av representantene 

10:30    Åpning av årsmøtet v/leder  

11:30 – 11:45    Kaffepause 

13:00 – 14:00    Lunsj 

15.00 – 15:15    Kaffepause     

Etter at årsmøtesakene er ferdig behandlet vil det bli temadag/medlemsmøte. 

Møtene avsluttes senest kl 18 

 
 
Saksliste for årsmøtet: 
1.Leder ønsker velkommen 

2.Godkjenning av fremmøtte representanter 

3.Godkjenning av saksliste og innkalling 

4.Velge dirigent, 2 sekretærer og 2 til å underskrive protokollen 

5.Lederens tale 

6.Behandle årsmelding fra 

o Styret 

o Utvalg for avl 

o Utvalg for sport 

o Utvalg for barn, ungdom og bredde 

o Utvalg for dommere og utdanning 

7.Behandle revidert regnskap 

8.Revisjonsberetning fra revisor 

9.Beretning fra kontrollkomité 

10.Fastsette kontingent. Se vedlagte forslag. 

11.Vedta budsjett for 2014 

12.Valg 

13.Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte representanter etter innstilling fra valgkomitéen.  

 

Møtet heves. 
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  ÅRSRAPPORT 2013 
    NORSK ISLANDSHESTFORENING - STYRET 
 

 

Styret har i perioden bestått av: 
    Leder, Margrethe Esaiassen 
    Nestleder, Jenny Lindheim 
    Sekretær, Per Oddvar Riise 
    Leder i Utvalg for dommere og utdanning, Hanne Hestevik 
    Leder i Utvalg for sport, Kristin C. Hauge 
    Leder i Utvalg for avl, Torgeir Strøm 
    Leder i Utvalg for barn, ungdom og bredde, Morten Sæterhaug 
    Varamedlem, Ole Martin Roland. 
 
I desember 2013 trakk Per Oddvar Riise seg fra vervet som sekretær. Varamedlem Ole 
Martin Roland trer inn i styret i hans fravær.  
Organisasjonssekretærer, Bente Skoie (til sept.) og Anine Lundh (fra sept.), og 
regnskapsfører, Hilde Karin Skogli, har møtt fast på styremøtene.  
 
Antall medlemmer 
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2294 medlemmer, hvorav 845 
familiemedlemmer, fordelt på 32 lokallag. I 2012 var medlemstallet 2493 fordelt på 32 
lokallag. 
 
Møter 
Styret har i driftsåret 2013 hatt 5 styremøter og behandlet 89 saker. 
 
 
HOVEDSAKER 
Styret har i perioden arbeidet med følgende hovedsaker: 
 
Ny organisasjonssekretær 
Bente Skoie sa opp sin stilling som organisasjonssekretær i slutten av mai. Stillingen ble 
utlyst og Anine Lundh ble ansatt etter intervjurunde. Anine startet opp 1.september. 
 
Ny webredaktør 
Forum-redaktør Mette Sattrup tok over ansvaret for nettsidene da ny 
organisasjonssekretær tok over. 
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Overgang til nytt medlemssystem, Sporti 
Nytt medlemssystem ble innført fra januar og alle utenom tre klubber var med på 
ordningen med sentral kontingentinnkreving. De fleste stevner gjennom året er også lagt 
ut på Sporti med innbetaling som krav for påmelding. Stamboktjenestene ble lagt ut på 
Sporti fra september.  
 
Reforhandling  av  avtale  med  Dyrsku’n 
I  2013  er  avtalen  med  Dyrsku’n  reforhandlet  med  fokus  på  å  sikre  god  kvalitet  på  baner.  I  
den nye avtalen  er  Dyrsku’n  forpliktet  til  å  legge  nytt  dekke  på  VM-banen på 
Dyrskuplassen, etter at denne var i dårlig forfatning til årets pinsestevne.  Even Hedland 
har forhandlet på vegne av styret i NIHF. I tillegg til ny avtale er det gjort avtaler om ny 
passbane i øvre del av området i Seljord, og arbeidet med denne banen skal være 
ferdigstilt til hovedutstillingen i mai 2014.  
 
Nordisk 2016 
Styret nedsatte en komité for å utrede alternative steder for Nordisk 2016 som Norge skal 
arrangere. Komitéen har bestått av Nils Andre Olsen, Terje Hagelund og Dag Riverud.  
 
Islandshestforum 
Mette Sattrup tok over ansvaret for Islandshestforum fra og med blad 2 – 2013.  
 
AEG 
NIHF var igjen invitert til å holde seminarer, cliniq og konkurranse under Artic Equestrian 
Games i Stokke i februar. Cliniqer med Stian Pedersen og Christina Lund høstet gode 
ord fra publikum og gangartskonkurransen, Artic Gaits, ble en suksess. En kunne ønsket 
seg flere tilskuere og seminardeltakere, og få solgte billetter til seminarene medførte et 
underskudd for NIHF.  
 
FEIF-camp 
Det var i år Norge sin tur til å arrangere FEIF-camp, og det ble åpnet for at lokallagene 
kunne sende inn søknad om å få arrangere denne. Valget falt på en søknad levert av 
Stall Kjersem i samarbeid med Stall SP og Vestnes Islandshestforening.  Leiren ble en 
suksess. Det var 35 deltakere på leiren mellom 13 og 18 år, fra 11 FEIF-land. 
 
Norges Rytterforbund 
NIHF har søkt om, og fått innvilget, aktivitetsmidler til to prosjekter i 2013. Midlene ble 
fordelt på BUB og FEIF-camp.  
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Nordisk Islandshestforening / VM2015 
Even Hedland er Norges representant inn i det nordiske samarbeidet for VM2015 i 
Herning. Han er valgt som leder av Nordisk Islandshestforening (NIF) og holder NIHF-
styret informert om framgang.  På grunn av ekstraordinær generalforsamling og utbytting 
av hele styret i Dansk Islandshestforening, ble arbeidet til organisasjonskomitéen og NIF 
noe forsinket på høsten 2013, men etter å ha fått et nytt styre på plass i Danmark 
nærmer det seg nå at arbeidet igjen er i rute. 
 
Internasjonale møter 
FEIF-konferansen 2013 ble holdt i Strasbourg, Frankrike, og hovedpunkter derfra er at 
FEIF nå har opprettet et eget utvalg for Leisure Riding. TREC, en blanding av trail og 
distanseritt på idealtid, ble introdusert som en ny konkurransegren for turryttere. 
De nordiske lederne møttes både under FEIF-konferansen og under VM i Berlin. 
 
SWOT-analyse 
FEIF tok initiativ til en SWOT-analyse (SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats) på konferansen i Strasbourg. Alle medlemsorganisasjoner ble utfordret til å 
kjøre en analyse i sine respektive organisasjoner, for så å sende en oppsummering til 
FEIF. Det ble sendt henvendelse til alle lokallag i NIHF, dessverre kom det svar fra få av 
dem. Styret tok opp saken og sendte en oppsummering til FEIF. Tilbakemeldingene på 
denne analysen vil inngå i det planlagte arbeidet med å få fastsatt en strategiplan for 
NIHF.  
 
 
AKTIVITETER 
Møte i ungdomsrådet 
Ungdomsrådet hadde sitt årlige møte i etterkant av årsmøtet på Gardermoen, lørdag 
16.mars. Anne Follaug ble valgt som ungdomsrepresentant i Utvalg for barn, ungdom og 
bredde. 
 
Lokallagsmøte høsten 2013 
Lokallagsmøtet ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen lørdag 2.november. For å kutte 
kostnader ble møtet begrenset til én dag og uten festmiddag. Årets priser til sportsryttere 
og avlshester ble delt ut på møtet.  
Hoveddelen av lokallagsmøtet besto i gruppearbeid i seminarer. I tillegg ble planer for 
Pinsestevnet 2014 og erfaringer med Sporti tatt opp i plenum. 
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ØKONOMI 
NIHF er en frivillig organisasjon med 1 årsverk fordelt på 50 % stilling for 
stambokkontoret og 50 % stilling hos organisasjonssekretær. Stambokkontoret er 
lokalisert på Ulefoss i Telemark og organisasjonssekretæren har hjemmekontor i Oslo. 
NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme islandshesten og aktiviteter i knyttet til 
islandshesten. NIHFs stab består i tillegg til ansatte i fast stillingsprosent, av redaktør for 
Forum og nettsidene i avtalefestet engasjement. 
Styret har i samarbeid med regnskapsfører Hilde Karin Skogli, utformet en ny kontoplan 
for å gjøre arbeidet med regnskap og budsjett mer oversiktlig.  
Regnskapet for 2013 viser et underskudd. Dette skyldes i hovedsak svikt i 
sponsorinntekter både til foreningen og annonseinntekter til Forum, færre betalende 
medlemmer, høyere regnskapskostnader og lave inntekter til avlsvisninger. Regnskapet 
er ikke revidert pr dags dato. 
Årsbudsjettet for 2014 er bygd på et prinsipp om at vi ikke kan budsjettere høyere 
inntekter enn det som er realistisk å få til. En er helt avhengig av ikke å gå på flere 
underskudd, og framover sikre en positiv utvikling for egenkapitalen.  
De ansatte har et godt arbeidsmiljø. De er fordelt på 1 kvinne i 50 % stilling og en mann i 
50 % stilling. Kjønnsbalansen i styret er slik: 43 % menn og 57 % kvinner. 
Norsk Islandshestforening gir ingen negative miljøpåvirkninger, organisasjonen 
administrerer aktiviteter hovedsakelig utendørs, aktivitetene medfører ingen negative 
miljøpåvirkninger.  
Styret er av den oppfatning at det er gode forutsetninger for fortsatt drift. 
 
 

Februar, 2014 
 
 
 
 
Margrethe Esaiassen                                                  Jenny Lindheim 
Leder                                                                             Nestleder 
 
 
 
 
Kristin C. Hauge                                                          Torgeir Strøm 
Leder sportsutvalget                                                      Leder avlsutvalget 
 
 
 
 
Hanne Hestevik                                                           Morten Sætherhaug 
Leder dommere og utdanning                                        Leder barn, ungdom og bredde 
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 ÅRSRAPPORT 2013 
                            NORSK ISLANDSHESTFORENING – UTVALG FOR AVL 
            
                                         
UTVALGET 
Utvalget har etter årsmøtet bestått av:  
Torgeir Strøm, leder 
Per Kolnes 
Sigtryggur Benediktsson 
 
Nils Ole Gilde er stambokfører for foreningen. 
 
 
Utvalget har hatt 3 telefonmøter / møter i løpet av meldingsåret. 
I tillegg har det vært mye telefon/mail kontakt innad i utvalget. 
 
 
AVLSUTSTILLINGER 2013 
Det har i 2013 vært gjennomført 3 avlsutstillinger: Seljord, Tresfjord, Grimstad og Stange. 
Dommerne på disse utstillingene var fra Island, Sverige, Danmark, Tyskland og Norge. 
 
 
Oversikt over resultater:   

 

 Bedømt Individ Fullbed. Individ 1.premie 2.premie Kåret
3 år 24 24 24 24 6
4 år 15 14 10 9 1 1 2
5 år 11 8 9 6 0 3 3
6 år 11 8 10 8 5 3 8
7 år + 8 7 7 6 6 1 7
Sum 69 61 60 53 12 8 26

Hopper Bedømt Individ Fullbed. Individ 1.premie 2.premie 3.premie
4 år 7 7 3 3 0 0 1
5 år 20 15 17 14 3 6 5
6 år 29 25 21 20 4 8 8
7 år + 51 40 46 39 6 17 14
Sum 107 87 87 76 13 31 28

 
Totalt 176 148 147 129 25 39   

 
 
Rapporten inneholder også norske hester som er bedømt i utlandet 
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KÅREDE HINGSTER OG BEDEKNINGSOVERSIKT:  
 
Innrapporterte bedekninger for 2013 er hittil 172. 
 
 
 
HAVLVÅRSMØTET 2012 
 
Nils-Ole Gilde holdt foredrag om registrering av hest. 
Her har vi mye å hente, da mange er veldig sene med sine registreringer og 
tilbakesending av papirer. 
Følgende utmerkelser ble gitt på lokallagsmøtet: 
 
Årets hingst, Hlynur frá Litlu-Tungu2, Eier Nina Ekle 
Årets hoppe, Rönd fra Selfossi, Eier Christina Lund 
Årets norskfødte hingst, Nói fra Jakobsgården, eier og avler Agnes Helgadottir og Stian 
Pedersen 
Årets norskfødte hoppe, Kør fra Ytterbø, eier og avler Aslaug Helgen og Eyþór 
Óskarsson. 
 
 
 
ANDRE AKTIVITETER. 
Det ble sendt to unge avlsryttere til FEIF seminar på Island i april 2013. 
De to var Mia Møller og Camilla Wangen. 
 
 
 
 
 
Februar, 2014 
 
 
Torgeir Strøm 
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 ÅRSRAPPORT 2013 
     NORSK ISLANDSHESTFORENING – UTVALG FOR SPORT 

  
 
UTVALGET  
 
Utvalget har etter årsmøtet bestått av:  
Kristin C. Hauge (leder) 
Nina Ekle 
Birgitte Lukten 
 
Landslagsledelsen har i perioden bestått av: 
Landslagssjef Anne Pedersen  
Assisterende landslagssjef Åse-Lene Echoff  
Maren Kirkebøen har hatt ansvar for Rekruttlaget 
 
Uttakskomiteen har bestått av:  
Nina Ekle 
Anne Pedersen 
Per Kolnes 
 
MØTER  
Det har vært avhold 3 utvalgsmøter i perioden der alle var til stede bortsett fra ett. Ut over 
det har kommunikasjon foregått via e- post og telefon. 
Sportsutvalget har vært representert på alle styremøter unntatt ett, i tillegg har de vært 
representert på årsmøtet og lokallagsmøtet.  
SU var representert på FEIFs sportsledermøte i Strasbourg. 
 
HOVEDSAKER 
Utvalget har i perioden jobbet med følgende saker: 
 
Mandat for SU 
Nytt mandat som innebærer at avgjørelsesmyndighet ifht stevnestruktur og 
landslagsreglement ligger hos SU. 
Det nye mandatet ble vedtatt på årsmøtet. 
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Stevnestruktur og terminliste 
Stevnestrukturen 2014 er revidert på bakgrunn av erfaringer høstet i sesongen 2013, 
samt forslag fremmet på lokallagsmøtet i oktober 2013. 
Terminliste 2014 ble fremsatt på lokallagsmøtet.  
Sleipnir ble tildelt NM for 2014.  
 
Elitelag + rekruttlag 
Elitelag og rekruttlag ble tatt ut høsten 2012 for 2012/2013. Uttaket ble gjort på bakgrunn 
av landslagsdeltakelse samt resultater. Nytt rekruttlag ble tatt ut høsten 2013. 
Det ble avholdt 2 rekruttsamlinger i 2013 vår + høst, og en elitesamling våren 2013. 
Alle samlingene var svært vellykkede og en stor takk til Anne Pedersen og Åse-Lene 
Echoff for elitesamling og til Maren Kirkebøen for innsatsen til rekruttsamlingene. 
 
Landslagssjef 
Det har vært arbeidet med å finne ny landslagsledelse. Stillingen har blitt utlyst.  
 
Endring i Fipo 
SU har foreslått en regelendring i Fipo for FEIF ved at T2 finalen skal gå på begge 
hender. Bakgrunnen for forslaget er at man rettere vil komme frem til den beste 
ekvipasjen, i tillegg til at det er publikumsfremmende. 
Saken skal opp på Sportsledermøte under FEIF konferansen 2014. 
 
Nordisk 2016 
Det ble nedsatt komiteer for vurdering av aktuelle steder. En stor takk til Nils Andre 
Olsen, Terje Hagelund og Dag Riverud, for flott arbeid. 
 
AKTIVITETER 
 
Stevner: 
Det har vært stor aktivitet i 2013 og mange stevner har vært arrangert av lokallag og 
NIHF. Blant annet er det flere lokallag som arrangerer forskjellige cuper gjennom 
vinterhalvåret, et godt tilbud og flott for rekruttering. 
NIHF sto som arrangør av årets Pinsestevne med stor deltakelse. Beate Gabrielsen var 
stevneleder og mange lokallag deltok som vanlig i dugnadsarbeidet. Nok et flott 
pinsearrangement i Seljord. 
Det ble arrangert 6 World Ranking stevner, inkludert NM. WR stevnene ble arrangert av 
klubbene Vestnes, Hrimnir, Hrani, Gladur, og Sleipnir. I tillegg var Pinsestevnet også et 
WR stevne. 
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I år var alle WR stevner i inn- og utland uttakingsstevner i forbindelse med uttak til VM i 
Berlin. Rytterne sendte selv inn sine resultater til uttakingskomiteen. 
 
Norgesmesterskap 
NM ble arrangert av Hrani og Gladur i Grimstad. Et flott arrangert stevne med god 
deltakelse og mange gode hester og rytterprestasjoner.  
Se vedlegg 1 for oversikt over Norgesmestere i de forskjellige disipliner og sammenlagt. 
 
VM 
VM ble avholdt i Berlin i Tyskland. For Norges del ble det igjen mange flotte resultater, og 
vi var representert i de fleste finaler.  
På seniorsiden fikk Anne Stine Hauge og Muni f Kvistum sølv firegang, bronse i tølt, samt 
sølv i firegangskombinasjonen.  
I ungrytterklassen var nok en gang Oda Ugland den store vinneren med gull i tølt, bronse 
i firegang, og gull i firegangskombinisasjonen! Liv Runa Siggtryggsdottir og Stine Helene 
Sørvåg mottok hver sin bronse, i hhv. Pass P1 og Femgangskombinasjon. 
Vi gratulerer alle sammen! 
Ytterligere resultater vises i vedlegg 2. 
 
FEIF Good & Harmonius Riding:  
FEIF har videreført den internasjonale listen for god og harmonisk ridning. Dommere på 
WR stevner og internasjonale avlsvisninger har hatt mulighet til å nominere ryttere til en 
liste hos FEIF for god ridning dersom de mener det har vært fortjent.  
For NIHF er dette gledelig lesning hvor vi ser at mange av våre norske ryttere er kommet 
med. 
 
 
ANDRE AKTIVITETER 
 
World Tølt i Odense, Danmark. 
Norge var representert med et lag for ungryttere på World Cup i Danmark i februar. 
 
AEG 
Islandshesten fikk igjen muligheten til å vise seg frem på AEG. Det ble arrangert 
gangartskonkurranse, i tillegg til oppvisning av Alfur f. Selfossi, og interessante foredrag.  
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ÅRETS RYTTERE: 
 
Under lokallagsmøtet ble følgende ryttere og hester tildelt pris for sine prestasjoner under 
sesongen 2013.  
 
Årets senior: Anne- Stine Haugen 
Årets ungrytter: Oda Ugland 
Årets junior: Stine Smidtsrød Baastad 
 
Det ble ikke arrangert Hestegalla av NRYF for i fjor og dermed ble heller ingen nominert 
fra Nihf. 
 
 
 
Februar 2014 
Sportsutvalget 
 
 
Vedlegg 1:Resultater fra NM 
Vedlegg 2: Landslaget 2013, resultater VM Berlin 
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Vedlegg 1 SU; 
 
Resultater fra Norgesmesterskap i sport 2013;  
T1 senior: 
Bernt Severinsen - Tígull fra Kleiva  
Nils-Christian Larsen- Moli fra Skridu  
Stian Pedersen -Globus fra Jakobsgården 
 
T2 senior: 
Hanne Smidesang - Vökull fra Kopavogi  
Elise Lundhaug - Tindur fra Varmalæk 
Gry Hagelund -Tvistur fra Bræðratungu  
 
V1 senior: 
Stian Pedersen - Globus fra Jakobsgården 
Agnes Helga Helgadóttir - Gná fra Jakobsgården  
Tine Johansen - Hrímbakur frá Hólshúsum  
 
F1 senior: 
Camilla Mood Havig - Herjann f. Lian  
Erik Andersen - Irpa fra Islandshestgården   
Gry Hagelund -Tvistur fra Bræðratungu  
 
T1 ungrytter: 
Guro Espeland - Zorro fra Grimsstødum  
Oda Ugland - Harekur fra Vindasi  
Alexandra Jonassen - Raukur fra Austre  
 
T2 ungrytter; 
Carolin Storebø- Sikill frá Sigmundarstöðum  
Liv Runa Sigtryggsdottir -Imynd fra Bergkåsa  
Camilla Wangen -Hersir fra Hàkoti  
 
VI ungrytter: 
Oda Ugland -Harekur fra Vindasi  
Guro Espeland -Zorro fra Grimsstødum  
Mildrid Musdalslien- Tangó frá Hjallanesi II  
 
F1 ungrytter: 
Carolin Storebø - Sikill frá Sigmundarstöðum  
Marie Larsen - Dimmey fra Jakobsgården  
Camilla Wangen -Hersir fra Hàkoti  
 
T1 junior: 
Stine Smidtsrød Baastad - Jökull frá Staðartungu 
Caroline Gleditsch Holstad -Galdur fra Auðsholtshjáleigu   
Camilla Onshuus -Gaski fra Reykjavik  
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T2 junior: 
Stine Smidtsrød Baastad - Ljómi från Sundsberg  
Lene Thorud - Taktur frá Arnarstöðum  
Emma Cecilie Hildre -Isak fra Haslum  
 
 
V1 junior:  
Caroline Gleditsch Holstad - Galdur fra Auðsholtshjáleigu   
Martine Åsvall Fjeld -Hugin fra Åsvin   
Synne Smedsrud Schibsted -Hløkk fra Fossanmoen  
 
PP1 senior: 
Camilla Mood Havig -Herjann f. Lian  
Christina Lund -Rönd frá Selfossi 
Petur Ørn Sveinsson -Spori fra Kringeland  
 
PP1 ungrytter: 
Liv Runa Sigtryggsdottir -Svadilfari fra Bergkåsa  
Liv Runa Sigtryggsdottir - Hrollur fra Bergkåsa  
Liv Runa Sigtryggsdottir -Imynd fra Bergkåsa  
 
P1 senior: 
Veronica Høgsveen Våland -Gáski frá Vindási  
Bjarne Fossan - Gauti fra Fossan  
Kristoffer Bjørke -Folda frá Fróni  
 
P1 ungrytter: 
Liv Runa Sigtryggsdottir -Svadilfari fra Bergkåsa  
Liv Runa Sigtryggsdottir -Hrollur fra Bergkåsa  
Maiken Skoie -Flygill fra Fossan  
 
P2 senior: 
Thomas Larsen -Eitill fra Vindasi  
Veronica Høgsveen Våland -Gáski frá Vindási   
Petur Ørn Sveinsson -Spori fra Kringeland  
 
P2 ungrytter: 
Liv Runa Sigtryggsdottir -Hrollur fra Bergkåsa  
Stine Helene Sørvåg -Straumur fra Saudarkrokur 
Maiken Skoie -Flygill fra Fossan  
 
Fullstendig resultatliste: http://www.nihf.no/Nyheter/Resultater-NM-2013.aspx  
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Vedlegg 2 SU;  
 
Landslaget 2013 
Senior 
Anne Stine Haugen - Muni frá Kvistum (nr.2 i V1, nr.3 i T1, og nr.2 i firegangskomb) 

Tina Kalmo Pedersen- Kolgrimur från Slätterne (nr.5 i V1) 

Nils Christian Larsen- Móli frá Skridu (nr. 5 i T1) 

Pers. reserve Oskar fra Blesastödum 

Gry Hagelund- Kiljan frá Blesastödum 1A (nr.10 I T1) 

Stian Pedersen- Globus fra Jakobsgården 

Bernt Severinsen - Tigull fra Kleiva (nr. 7 i T1) 

Hanne Smidesang -Vökull frá Kopavógi (nr.5 i T2) 

Camilla Mood Havig- Herjann fra Lian 

Christina Lund- Rönd fra Selfossi (nr.8 i F1, nr.10 i PP1) 

Reserve: 

Mona Tysland Lillehagen- Hlekkur fra Løvik 

 

Ungrytter: 
Oda Ugland -Hárekur fra Vindasi (nr 1. i T1 og nr. 1 i firegangskomb.nr.3 i V1) 

Guro Espeland -Zorro frá Grimsstödum (nr.5 i T1 og nr.5 i firegangskomb.) 

Stine Helene Sørvåg- Straumur frá Saudarkroki (nr.4 i P1 og nr. 3 i femgangskomb.) 

Carolin Storebø -Sikill frá Sigmundarstödum  

Liv Runa Sigtryggsdottir- Svadilfari fra Bergkåsa (nr.3 i P1 og nr.4 i P2) 

Hjemmeværende reserve: 

Alexandra Jonassen -Raukur från Austre 

 

Fullstendig resultatliste:  
http://www.feiffengur.com/documents/wc2013_results_sport.pdf 
 
 
 
 
 

Sak 6 



 

 
Side 15 av 20 

 
 
 
 

 ÅRSRAPPORT 2013 
     NORSK ISLANDSHESTFORENING – UTVALG FOR BARN, UNGDOM OG BREDDE 
  
Utvalget 
Utvalget har etter årsmøtet bestått av: 
Morten Sæterhaug(Leder) 
Ida Vestbø Tokheim 
Anne Follhaug (Leder av Ungdomsrådet) 
 
Møter 
Det har vært avholdt ett utvalgsmøte der to medlemmer av utvalget deltok. Ut over det 
har kommunikasjon foregått via e-post og telefon. 
Utvalget har vært representert på Styremøter, årsmøtet og lokallagsmøtet. 

 
Aktiviteter 
 
Under lokallagsmøtet ble det holdt en clinic der hovedtema var Rekruttering: « hvordan 
gjør vi NIHF og lokallagene attraktive». 
Dette jobbes det videre med.  
 
Under AEG ble det arrangert tegnekonkurranse. 
 
I pinsen ble det arrangert trail, flaggritt og tegnekonkurranse. 
-Vinner flaggritt ungdom: Eir Elise Follaug 
-Vinner flaggritt senior: Kirkvil Nygård Skeie 
-Vinner trail ungdom: Maiken Ramsås 
-Vinner trail senior: Hilda Vaa 
-Vinner tegnekonkurransen: Asbjørn Strøm 
 
Det ble startet opp å arrangeres en fotokonkurranse i Nihf forum. 
 
Ungdomsrådsmøtet 
 
Fremmøtte representanter: Ingrid Haugen (NIHF), Maiken Skoie (Gladur), Stina Fossan 
(Villingur), Ami Andrea Heer Aas (Hekla), Caroline Jacobowitz (Hekla), Anne Follaug 
(Hørdur) 
 
Avtroppende leder av BUB, Ingrid Haugen, ønsket alle velkommen, og alle presenterte 
seg. 
 
Aktiviteten i de forskjellige lokallag ble diskutert, og forslag til arrangementer ble 
utvekslet. Gjennomgående problem at det er vanskelig å få med foreldre til f.eks. kjøring. 
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NIHF-cup 15.-21. juli 2013 på Søve VGS i Ulefoss. Undervisning – utflukt – 
konkurranser.  
Cupen ble avlyst pga. for få påmeldte. 
 
FEIF-camp 22.-28 juli i Romsdal hos stall Kjersem. Hvert land kan ha med 2 deltagere. 
Førstemann  til  mølla… 
 
Youth exchange. Det jobbes med en database hvor man kan legge inn hvor man ønsker 
å dra/hvor man ønsker å ha ungdom fra. 
Ungdomskonferanse. Planlegge et tilbud til ungdom under lokallagsmøtet. 
 
Minner om at BUB har egen facebook-gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/113589282104305/?fref=ts 
 
Valg: Innstilling fra valgkomiteen på Anne Follaug. Anne Follaug valgt som 
ungdomsrepresentant. 
 
Ref. A. Follaug 
 
 
 
Feif-camp 2013 
 
Campen ble arrangert i samarbeid med Vestnes Islandshestforening. Det var 35 
deltagere fra 11 medlemsland sammen med 5 ledere. Flott uke med flott vær. Gode 
tilbakemeldinger. 
 
 
Utvalg for barn, ungdom og bredde februar 2014 
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  ÅRSRAPPORT 2013 
     NORSK ISLANDSHESTFORENING – UTVALG FOR DOMMER OG UTDANNING 
 
UTVALGET  
Utvalget har etter årsmøtet bestått av:  
Hanne Hestevik (leder) 
Hilde Karin Skogly 
Rita Sæthre 
 
Utdanningsansvarlig har vært: 
Erik Andersen 
 
DOMMERE 
Vi hadde ved utgangen av året 1 gædingadommer, 2 FEIF dommere, 26 nasjonal-
dommere og 37 lokallagsdommere.  
En ny lokallagsdommer ble utdannet under Pinsen 
En lokallagsdommer har bedt om å bli strøket fra listen. 
To nye dommere oppnådde nasjonaldommerstatus i Vestnes.  
Det har vært holdt dommeraspirant kurs i Tromsø og i Oslo sammen med rekruttlaget. 
 
INSTRUKTØRER 
Vi har ved utgangen av året 66 B-instruktører (FEIF Level 1), 22 A-instruktører (FEIF 
Level 2) og 12 Ridelærere (FEIF Level 3). 
 
MØTER  
Det har vært avholdt 2 utvalgsmøter hvor alle var å tilstede og ytterligere 2 telefonmøter. 
Ut over det har kommunikasjon foregått via elektronisk post. Utvalget har vært 
representert på alle styremøter i tillegg til årsmøtet og lokallagsmøtet. På FEIF sitt 
internasjonale utdanningsseminar i september deltok Hanne Hestevik, Hilde Karin Skogly 
og Erik Andersen 
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AKTIVITETER - UTDANNING 
Det er gjennomført følgende kurs 2013:  
2 Grunnkurs i hestekunnskap, i Tromsø og Bergen  
1 Grunnkurs for instruktører i Alta 
1 B-instruktørkurs i Forsand  
1 A-instruktørkurs modul I på Ågreneset 
 
NYHETER I INSTRUKTØRUTDANNINGEN 
Det søkes fortsatt etter alternativer til Starum som kurslokaler for instruktørutdanningen, 
grunnet økonomi og mange avlysninger. Forslag ønskes sendt til Utdanningsansvarlig. 
 
Minner igjen om; 

 Sensorer på prøver er utdanningsansvarlig og en sensor som utvalget oppnevner. 
 Prøver kan kontes inntil 3 år og maks 3 ganger etter siste eksamen dersom det 

arrangeres. Skulle det ikke bli arrangert noen mulighet for konting, legges et ekstra 
år til. 

 Det presiseres at det ikke er lov å bytte hest under påbegynt kurs, unntatt ved 
veterinærerklæring. 

 For å opprettholde instruktørstatusen må instruktører videreutdannes eller delta på 
seminar. 

 Instruktørseminar blir obligatorisk hvert 3 år, eller annen relevant oppdatering. 
Dette skal sendes inn til utdanningsansvarlig for godkjenning. 

 NIHF arrangerer seminar hvert 2 år, alene eller i sammenheng med 
dommerseminaret. 

 Det samarbeides med Island angående en rideknapp for islandshest. Dette 
Leonardoprosjektet vil forhåpentligvis være i gang i løpet av 2015. 

 
AKTIVITETER – DOMMERE 
Det ble avholdt dommeraspirantkurs i Tromsø og Gardermoen, og vi har fått en ny 
lokallagsdommer på den praktiske prøven under pinsen. 
 
Det ble i 2013 utdannet 1 ny lokallagsdommer og 2 nye Nasjonaldommere. 
 
Det ble arrangert dommerseminar i 2013 i Hamar. Og NIHF Clinic i Mysen med Åsa 
William og Erik Andersen. 
 
NYHETER I DOMMERUTDANNINGEN 
 
Ingen store endringer siden 2013.  Utfordrende å motta Hoveddommerskjema fra alle 
stevner, rutiner der bør skjerpes eller endres i 2014. 
 
Minner om kravene for å opprettholde dommerlisensen; 

 Delta på seminar minimum hvert 2 år 
 Dømme minimum 3 dager i året. 
 
 
 
Vestby, februar 2014 
 
Hanne A. Hestevik  
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Sak 10: Fastsettelse av kontingent  
 
Forslag kontingentsatser for 2015. 

Styret i NIHF foreslår at kontingenten for både hovedmedlem og familiemedlem i NIHF 
forblir uendret i 2015; kr 550,- for hovedmedlem og kr 100,- for familiemedlem.  
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