
Valgkomitéens innstilling til årsmøte i NIHF 16. mars 2019.  

Nedenfor finner dere en tabell med forslag til styre og utvalg i NIHF, samt en kort 
presentasjon av de nye kandidatene som er innstilt av valgkomitéen. 

Vi takker for oppdraget, og ønsker dere godt valg! 

Med vennlig hilsen 

Trine Bergum, Terje Hagelund og Margrethe Esaiassen (leder) 

Forslag til styre og utvalg i Norsk islandshestforening 

På valg 2019 Ikke på valg Navn på medlem/kandidat Lokalklub
b

Valgperiod
e

Leder Even Hedland (gjenvalg) Gladur 2019-2020

Nestleder Asbjørn Hegstad Glói 2018-2020

Sekretær Hilde Widerberg (gjenvalg) Hekla 2019- 2021

Vara styret Jan Petter Reiersen (ny) Stormur 2019-2020

Leder avl Sigtryggur Þór Benediktsson 
(ny)

Hörður 2019-2021

Medlem avl Morten Sæterhaug (gjenvalg) Hlýnur 2019-2021

  Medlem avl Thomas Larsen Hrani 2018-2020

Leder SU Jofrid Aasland Villingur 2018-2020

  Medlem SU Ståle Wangen Hekla 2028-2020

Medlem SU Mathilde Eide Hjort (gjenvalg) Sleipnir 2019-2021

Leder DU* Ine Smedbakken  
(1 år for Tina Oppen)

Gandur 2019-2020

Medlem DU* Tina Oppen  
(1 år for Ine Smedbakken)

Stormur 2019-2020

Medlem DU Inger-Lise F. Faksgaard 
(gjenvalg)

Sleipnir 2019-2021

 Leder BUB Kari Egelandsdal (ny) Villingur 2019-2021

  Medlem BUB Julie Holtesmo Hlýnur 2018-2020

Medlem BUB** Eline Andreassen (ny) Hrappur 2019-2020

Kontrollkomité Morten Møller (gjenvalg) Gandur 2019-2021

Kontrollkomit
é

Ingrid Haugen Faxi 2018-2010

Leder 
valgkom.

Terje Hagelund Sleipnir 2017-2020

Medl. 
valgkom

Trine Bergum Hrimfaxi 2018-2021



Styremedlemmer med uthevet skrift 
*Per dato er Tina Oppen leder i DU, mens Ine Smedbakken er medlem i DU. Tina og Ine 
ønsker å bytte posisjon det siste året av sine valgperioder 

**velges av ungdomsrådet 

*** Om lovendringen vedtas som framlagt skal det velges vara til valgkomitéen 

Sigtryggur Þór (Siddi) Benediktsson, innstilt som leder av avlsutvalget. 

Siddi er 47 år, bosatt i Lunde i Telemark, og medlem i Hörður Midt Telemark islandshestlag,   

Siddi har drevet med hest hele livet, ridd siden før han ble 6 år. I hans yngre dager 
konkurrerte han en del. I dag driver han gården Sagahestar Bergkåsa med avl, temming og 
trening av hester sammen med kona Elisabeth Saga og yngste datter Liv Runa 
Sigtryggsdottir. Siddi og familien er over middels interessert i avl, og har drevet aktivt med 
dette siden 2000. Deres mål er å avle gode, villige og ridbare hester. Siddi har tidligere 
sittet som medlem i avlsutvalget, kjenner dermed godt til utvalgets arbeid, og ser nå frem 
til å ta fatt i det nye vervet som leder for avlsutvalget!  

Siddi er i tillegg utdannet kjøttforedler på Island, jobbet på Gilde i Skien 10 år, og var 
avdelingsleder der de siste 5 årene. I dag driver han en hjortefarm med viltslakteri ved 
siden av hestedrifta. Hestelivet er likevel hovedinteressen, og hverdagen dreier seg for det 
meste om hestene.  

Kari Egelandsdal, innstilt som leder av BUB :  

Kari er 25 år, og bor i Bærum. Hun er medlem i Hrimnir, men Villingur ligger også hjertet 
nær etter mange fantastiske år i den klubben!  

For Kari er hest trivsel, mestringsfølelse, rekreasjon og samhold. Gjennom hesteinteressen 
har hun møtt flere av sine beste venner, lært hvor hennes egne grenser som menneske går, 
og hun har lært å være en tydelig men rettferdig leder. Kari ønsker å kategorisere seg selv 
som konkurranserytter, selv og hun de siste årene har vært mer tilskuer enn rytter. I 2014, 
hennes siste år som ungrytter var hun en kjapp tur innom landslaget, og fikk anledningen 
til å kjenne på den fantastiske lagfølelsen i Herning.  I dag har Kari en spennende hoppe 
hun håper å få konkurrert litt med i løpet av sesongen. Planen er også å få henne vist i 
løpet av året.  

Kari beskrives som en menneskeliker, trygg, løsningsorientert og tydelig. Hun har erfaring 
fra både arbeid i stall, kundeservice, organisasjonsarbeid og som lærer. Hun er utdannet 
lærer med undervisningsfelt første til syvende klasse. I tillegg til denne utdanningen har 
hun tatt en mastergrad i naturfagdidaktikk (master i å lære bort naturfag). Gjennom seks 
år som student har Kari lært å mestre store arbeidsmengder og periodevis stort press. Alt 
dette er egenskaper og erfaringer som er gode å ha i rollen som leder av utvalg for barn, 
ungdom og bredde. 

Eline Dalen Andreassen, innstilt som medlem i BUB (velges av ungdomsrådet): 

Medl. valgkom Mari Soot Kristiansen (ny) Villingur 2019-2022

Vara 
valgkomité***

Anita Høydalen (ny) Hörður 2019-2020



Eline er straks 20 år, bosatt i Vevelstad kommune og tilhører Hrappur islandshestklubb. Hun 
har vært interessert i hest så lenge hun kan huske, og hjemme har de alltid hatt 
islandshester. Eline har deltatt på noen få stevner, men vil nok heller kalle seg en 
hobbyrytter enn en konkurranserytter. Temming og trening av unge hester er noe hun trives 
godt med, men har også vært innom turistridning, barneridning og litt avl når det gjelder 
islandshest. Generelt sett synes Eline alt med hest er gøy! Det å se barn og unge ha det gøy 
med hester og få lov å være en del av det er noe som gir henne mye glede. Eline er alltid 
ute etter å lære nye ting, og når det kommer til hest så blir man aldri utlært og det er noe 
av det som gjør det så motiverende og spennende å drive med!  

Eline vil med sin bakgrunn og interesse være et godt tilskudd til BUB! 

Jan Petter Reiersen, innstilt som vara til styret: 

Jan Petter er 64 år, bor i Sandefjord, og er leder i Stormur Islandshestforening, 

Jan Petter ser på seg selv som best rundt hesten, ikke oppe på hesten. Han har ca 8 hester 
på stallen hjemme og er vaktmester der. 

Jan Petter ar vært aktiv i NIHF tidligere, bl.a.som  leder av Hrimnir noen år, stevneleder 
for Pinsestevne noen år, stevneleder for NM og stevneleder for Nordisk på Seljord i 2008. 
Han har også sittet som medlem og senere leder av sportsutvalget i NIHF. Jan Petter er nå 
tilbake i NIHF-miljøet og skal arrangere NM i Gædinga på Jarlsberg travbane i september. 
Hans brede, tidligere erfaring fra NIHF er svært nyttig som varamedlem til styret i NIHF. 

Mari Soot Kristiansen, innstilt som medlem i valgkomitéen. 

Mari er 32 år, bosatt i Stavanger og leder i Villingur Islandshestforening 

Mari har vært aktiv i islandshestmiljøet i mange år. Hun har ridd VM og Nordisk og vært en 
del av elitelandslaget i flere år. Mari er utdannet A-instruktør og holder fortsatt en del 
kurs. Hun er utdannet sykepleier og jobber i dag som sykepleier på Sykehuset i Stavanger.  

Frem til i år har Mari vært leder i Hrani Islandshestforening, men når hun flyttet til 
Stavanger begynte hun å engasjere seg i lokalklubben der, og er i dag leder i Villingur.  

Mari har et stort nettverk og kjenner mange folk i miljøet, noe som er en stor ressurs for 
valgkomitéen. 

Anita Høidalen, innstilt som vara til valgkomitéen: 

Anita er 47 år, kommer fra Telemark, og er leder i Hörður. Hun driver Inn på tunet gård, 
har aktiv avlsbesetning på storferasen Tiroler Grauvieh og ca 15 islandshest for bruk i drift, 
rekreasjon, avl og også tidligere noe konkurranse. Anita fikk sin første islandshest da hun 
var 5 år fra tidligere stambokfører Ingebjørg Helkås Dahl, og har vært medlem av NIHF 
siden da. Hun har sitti i styret i lokalklubben Hørdur i mange år og er nå formann der.  

Anita har landbruksfaglig utdannelse i tillegg til ledelse, økonomi, markedsføring, reiseliv, 
helse og tegning/form/farge - Ganske sprikende, sier hun :-) Ved siden av gårdsdrifta 
jobber Anita i heimkommunen Nome innen helse/omsorg. Hun sitter i Nome 
kommunestyre, er tillitsvalgt i landbrukssamvirke og det lokale bondelaget. Gjennom sitt 
mangeårige virke i NIHF har Anita et stort nettverk som er svært nyttig for valgkomitéen. 


