
 
Referat fra ungdomsrådsmøte i NIHF 

Rica Hotell Gardermoen 15.03.09. Kl 10.00 
 

 
Fremmøtte representanter: Ingrid Haugen (NIHF), Mariann Stokkenes (NIHF), Kristina 
Madsen (NIHF, Røkkvi), Caroline Nerbø (Nattfari), Ida Vestbø Tokheim (Faxi), Stine 
Kaiander (Sleipnir), Synne Simensen (Gandur), Guro Espeland (Gladur), Ingeborg 
Ivesdal (Villingur), Hilde Oaland (Villingur), Mari B. Hovland (Fengur) 
 
 
1. Leder for BUB, Ingrid Haugen ønsket alle representantene velkommen. 
 
2. Innstilling fra valgkomiteen på Kristina Madsen. Kristina Madsen ble valgt som ny 
ungdomsrepresentant. 
 
3. Caroline Nerbø oppsummerte fjoråret og gikk i gjennom årsrapporten til BUB. 
 
4. Det ble diskutert hvordan aktiviteten rundt om hadde vært i de ulike klubbene og de 
som ville fortelle om aktiviteteter de hadde hatt i sin klubb gjorde det. 
 
5. Det ble informert om NIHF-cupen 2009. Den blir på Dyreskuen i Seljord fra 20-26. 
juni og vil koste 3500,- Alle oppfordres til å hjelpe til med å skaffe folk som kan hjelpe 
til på cupen. Det er behov for mange frivillige.  
 
BUB har fått en forespørrsel fra klubbene i nord om lån av hest til sine ungdommer slik 
at de også kan delta på cupen. Om noen vet om hester det er mulig å låne ta kontakt med 
Ingrid Haugen. 
 
6. Ungdomskonferansen 2009 vil bli holdt på Hamar 10-11 okt. Det blir teori, 
gruppearbeid og clinic med Erik Andersen. 
 
7. I forhold til pinsen så kan dere som har ideer om ting vi kan gjøre annerledes i pinsa 
sende de på e-post til Ingrid Haugen. 
 
8. Ungdomsutveksling i FEIF. FEIF planlegger en ungdomsutveksling mellom 
medlemslandene til sommeren. Det er behov for vertsfamilier som kan ta imot en 
ungdom i 2 uker. Mer info om dette i neste nr av Islandshest Forum. 
 



9. Eventuelt. Ingen av de fremmøtte hadde noe å ta opp.  
 
Det ble informert litt om ungdomsmesterskapet i Tyskland til sommeren. Barn og 
ungdom opp til 21 år kan delta. Det er gratis påmelding og ingen kvalifisering, men reise 
og overnatting må dekkes av den enkelte. Mer info finnes på FEIF sine hjemmesider.  
 
For å tjene inn penger til barn og ungdom i klubbene kan de som ønsker det selge 
hettegensere med FEIF logo og en islandshest i tølt eller pass. Man kan bestille så mange 
gensere man vil og de som ikke blir solgt kan man sende tilbake. Genserne vil koste ca 5 
euro og overskuddet skal gå til ungdommene i klubben. Interesserte kan kontakte Ingrid 
Haugen for mer informasjon. 
 
10. Bernt Severinsen holdt et inspirerende foredrag for oss om hvordan få til rekruttering 
og engasjement rundt om i de ulike klubbene. 
 
 

For BUB, Mariann Stokkenes 
 
 
 
 
 
 
 
 


