
 

 

Referat fra ungdomsrådsmøte i NIHF 
Rica Hotell, Gardermoen 21.03.09. Kl 10.00 

 
Fremmøtte representanter: Ingrid Haugen (NIHF), Mariann Ruud Stokkenes (NIHF), Anne 
Follaug (Hørdur), Marte Tveten (Hrimnir), Emilie Thunem (Hekla), Frode Handeland (Faxi), 
Katrine Edvardsen (Faxi), Cecilie Clausen Kolnes (Faxi).  
 
1. Leder for BUB, Ingrid Haugen ønsket alle representantene velkommen.  
 
2. Det ble diskutert hvordan aktiviteten rundt om i klubbene har vært det siste året og utveksling 
av forslag på forskjellige aktiviteter som kan arrangeres i klubbene på sikt. 
 
3. Det ble informert om FEIF-cupen 2010 i Danmark. Cupen vil bli arrangert på Kalø 
Landbruksskole, 10.-18. juli. Uttaket vil bli foretatt etter Pinsestevnet og klubbene oppfordres til å 
sende inn resultat hvis de har arrangert kvalifiseringsstevner med trail og/ flaggritt.  
 
4. Pinsestevnet 2010. BUB har ansvaret for trail og flaggritt. Det vil bli laget og kjøpt inn nytt 
trailmateriale til stevnet. Det ble diskutert om BUB skal arrangere en sosial sammenkomst hvor vi 
skal gå gjennom reglene for trail og flaggritt og hvordan banene vil bli. Andre forslag som kom 
opp: Grilling, leker, vise fram Dyreskuen til de som ikke har vært på Pinsestevnet før. Svare på 
spørsmål fra de som lurer på ting f.eks i forbindelse med konkurransen. Arrangementet er tiltenkt 
fredag kveld og vil dukke opp i programmet. 
 
5. NIHF-leir. BUB kom med et forlag om å arrangere en slags rideleir som kan arrangeres det året 
det ikke er NIHF-cup. NIHF-leiren kan arrangeres i forskjellige deler av landet. BUB skal lage en 
mal slik at klubbene kan arrangere uavhengig av BUB. 
 
6. Lag-NM. Det vil bli jobbet videre med lag-NM fra BUB sin side. 
 
7. Ungdomskonferansen. BUB inviterte til ungdomskonferanse i fjor høst. Dessverre var det få 
påmeldte og konferansen måtte avlyses. De frammøtte kom fram til at det er ønskelig med en årlig 
ungdomskonferanse og BUB vil prøve å arrangere en ny. 
 
8. Valg. Innstilling fra valgkomiteen på Kristina Madsen. Kristina Madsen ble valgt som 
ungdomsrepresentant. 
 
9. Eventuelt. Flytte på ungdomsledermøte. Etter ønske fra flere av representantene om å flytte 
ungdomsledermøte fra søndag til lørdag. BUB må se om dette er hensiktsmessig og 
gjennomførbart. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
For BUB, Mariann Ruud Stokkenes 
 


