
  

LOKALLAGSMØTE 27.-28. OKTOBER 2018 

Clarion Oslo Airport Hotel Gardermoen 

Kl.10.00  Velkommen ved leder Even Hedland 

Kl.10.15  Orientering fra styret og utvalg 

Kl.11.00  Pinsestevnet 2019 – Nye ideer og Pinsestevnet inn i fremtiden 

Forsamlingen var samstemte om at pinsestevnet hadde gitt så mange positive erfaringer, 
og hadde så lange tradisjoner, at det er viktig å beholde og at man slutter opp om det. Det 
trenger ikke nødvendigvis å være et WR-stevne i fremtiden, men viktig at pinsen beholdes 
som et stevne som teller som uttakning. Her bør det være alt fra A-klasser og til de mange 
lave klassene. Det ble fremhevet at det er viktig at eliterytterne prioriterer å delta på 
pinsestevnet, gjerne med urutinerte hester, dersom de beste hestene må spares til 
«viktigere» stevner. Det kan være en ide med å også arrangere noen kurs i pinsen, slik det 
var i de første årene, som f.eks. «ridning for dommer». Det er viktig at klubbene 
prioriterer å delta på rytterfestene og ikke lager for mye private alternativer som egne 
grillfester mv. Samtidig må man imidlertid legge til rette for barnefamilienes behov. 
Passløp er publikumsvennlig og bør være midt på dagen, samme med trial, flaggritt og 
brustølt, som også er publikumsvennlige aktiviteter. Det ble påpekt at pinsen var en flott 
anledning til å møte islandshestfolk fra hele landet, og at dette var en tradisjon som 
absolutt burde tas vare på.  

  

Kl.12.00  Petter Reiersen om mulighetene på Jarlsberg Travbane.  

Kort avstand fra hele Østlandet og Sørlandet til Jarlsberg. Styret i Arvakur er 
imidlertid ikke interessert i dette. Dermed kan det være ønskelig at noen 
ressurspersoner starter en ny klubb ved Jarlsberg for å serve dette 
prosjektet.  

Kl. 12.10 Vidir og Telelaga forteller «hva de er gode på» - Vidir «Hestedag med 

flyktninger» og Telelaga «samarbeid med naboklubbene» 

  Telelaga: Telecupene, Sankthansstevnet, klasser for enhver smak.  

  Vidir: Inkludering av flyktninger i Alta.  

Kl.13.00  Lunsj 

Kl.14.00  Miniseminar med Utvalgene – Sport, BUB, DU og Avl 

Sport 

• Stevnestruktur, aldersinndelinger, NM 



  

• Terminlisten 

• Uttakskriterier for landslag 

• Retningslinjer for Gædingakeppni 

Dommer og utdanning 

• Rideknappen 

• Ridehestprofilen 

• Instruktører i NIHF 

• Dommersatser sport/gædigakeppni 

Barn, ungdom og bredde 

• NIHF-cup 

• FEIF-cup 

• Fjellfestivalen 

• Kartlegging av ridestier 

Avl 

• Avlsplan 

• Avlsvisninger 

• Terminlisten 

Kl.15.30  Oppsummering fra miniseminarene i plenum – stevnestrukturen, 
terminlisten, 

avlsplan med mer. 

Sport: aldersklasser i sport som i gædinga. NM skal være et åpent wr-stevne. 
Ingen søknader til NM. Finaler skal også telle ved uttak. Offentliggjøring av 
landslag skal skje etter at NM er avholdt.  

BUB: Lokallagene må på banen for kartlegging av ridestier. Fjellfestival med 
flere familievennlige aktiviteter. NIHF-cup, FEIF-cup og FEIF-camp må 
informeres bedre om. NIHFs ungdomslederseminar kan arrangeres.  

Avl: Enighet om ny avlsplan. Terminliste for avlsutstillinger lagt. Spm. om 
høstutstilling.  

DU: Bruk av instruktører i lokallagene. Rideknappen.   

Kl.16.00 Inge Kringeland  



  

Ref. fra Komitemøte i Berlin. Nye staller og ridehus er bygd og klare til VM. 
Den islandske gædingahesten fortsatt utgangspunktet, men lynne blir 
viktigere og vilje blir mindre viktig. Mer vektlegging av gangarter og mindre 
på bygning. Rygg og kryss vektes opp i nytt system. To karakterer for galopp 
kommer. Behov for strategi for å utvikle mer kommunikasjon med rideskoler. 
WF kan brukes mer, SportsFengur kan overta for Icetest og Sporti.  

Kl.16.20  Foredrag «Fôring av islandshest» utfordringer med dagens fôrsituasjon 

  Foredrag av representant for sponsoren St. Hippolyt.  

NB: I Store deler av landet kan de som driver med hest som næring få erstatning for 
avlingsskade i år.  

Kl.17.30  Fjellfestivalen – BUB, Morten og Anne Ma Sæterhaug 

  Oppsummert som et flott arrangement, og blir enda bedre neste år.  

Kl.18.00  Slutt 

Kl.20.00  Festmiddag med prisutdelinger 

Søndag 

Kl.10.00  NIHF’s tilknytning til Norges Rytterforbund (NRYF) i fremtiden v/Even 

Hedland 

NIHF som gren/sportsutvalg i NRYF.  

Revisjon av NIHFs lov med tilpasning til særforbundsloven.  

Fra bruk av Sporti til Klubbadmin.  

NRYFs konkurranseregelverk må vike for NIHFs særregelverk.  

Møtet sluttet seg til planene.  

Kl.10.40  Stambokkontoret v/Nils Ole Gilde 

Viktig å registrere føll, men også store mørketall for voksne hester, som må 
registreres pga. Mattilsynets regler.  



  

Kl.11.00  Rekrutteringsarbeid i NIHF og lokallagene v/Heidi Andersen 

Lagånd viktig, og ledelsens innsats er 80 prosent av helheten. Viktig å skape 
høye og synlige ambisjoner. Riktig ambisjonsnivå gir opplevelse av mestring. 
Ambisjonene bør være en del av tradisjonene. Viktig å møte alle med et 
smil. Ta samfunnsansvar.  

  

Kl.11.50  Even om NM og Mette om ny nettside 

Avtalen om NM må endres, slik at arrangøren får en større andel. Men hvem 
skal arrangere NM? Hekla, Gandur og Sleipnir sammen?  

Fra «Islandshestforum» til kombinasjon av nett og blad? Krever bedre layout. 
Hyppigere reportasjer på nett, men færre blader?   

Kl. 12.00  Hest og folkehelsen – Alna ridesenter forteller om sitt nystartede prosjekt 

rettet mot mennesker med psykiske utfordringer – Hvordan søke 

støtte til nye prosjekter og aktiviteter - Extrastiftelsen og økonomisk 

støtte gjennom Idrettskretsen 

   

kl. 12.55 Årsmøte blir 16.-17. mars. Valgkomiteen starter arbeidet.  

Kl.13.00  Lunsj 

Kl.14.00  Slutt 



  


