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SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET: 

1. Leder ønsker velkommen 

2. Valg av dirigent, 2 referenter og 2 til å underskrive protokollen 

3. Godkjenning av fremmøtte representanter 

4. Godkjenning av saksliste og innkalling 

5. Lederens tale 

6. Behandle årsmelding fra 

 a. Styret 

 b. Utvalg for avl 

 c. Utvalg for sport 

 d. Utvalg for barn, ungdom og bredde 

 e. Utvalg for dommere og utdanning 

7. Behandle regnskap for 2017 

8. Revisjonsberetning fra revisor 

9. Beretning fra kontrollkomité 

10. Behandle innkomne forslag 

11. Fastsette medlemskontingent for 2019 

12. Vedta budsjett for 2018 

13. Valg 

14. Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte representanter 

 etter innstilling fra valgkomitéen 

15. Møtet heves. 
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ÅRSRAPPORT 2017 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – STYRET 
 
 

 

 

 
Styret har i perioden 18.3.2017 – 3.9.2017 bestått av:  
 
Leder: Nils Andre Olsen 
Nestleder: Torill Wiggen 
Sekretær: Guro Kylling 
Leder i utvalg for dommer og utdanning: Ine Smedbakken 
Leder i utvalg for sport: Birgitte Lütken 
Leder i utvalg for avl: Stine Nekstad Jensen 
Leder i utvalg for barn, ungdom og bredde: Liv Fredskild  
Varamedlem: Bernt Severinsen  
 
Styret hadde i denne perioden 4 styremøter og behandlet 45 saker. Etter ekstraordinært 
årsmøte avholdt den 3. september valgte imidlertid deler av styret å trekke seg.  
 
I perioden 3.9.2017 – 29.10.2017 har foreningen vært ledet av et styre bestående av 
de gjenværende som ikke trakk seg, etter det ekstraordinære årsmøte 3.9.2017: 
 
Leder: Bernt Severinsen 
Leder i utvalg for dommer og utdanning: Tina Oppen 
Leder i utvalg for sport:  
Leder i utvalg for avl: Stine Nekstad Jensen 
Leder i utvalg for barn, ungdom og bredde: Liv Fredskild  
 
Dette styret har hatt en viss aktivitet og har hatt 1 styremøter og 1 telefonmøte.  
 
Fra 29.10.2017 til 31.12.2017 har styret bestått av:  
 
Leder: Even Hedland 
Nestleder: Asbjørn Hegstad 
Sekretær: Hilde Widerberg 
Leder i utvalg for dommer og utdanning: Elisabeth Sylte  
Leder i utvalg for sport: Stig Arne Mellerud 
Leder i utvalg for avl: Stine Nekstad Jensen 
Leder i utvalg for barn, ungdom og bredde: Liv Fredskild  
Varamedlem: Bernt Severinsen  
  
I denne perioden har styret hatt 1 styremøte og behandlet 15 saker. 
 
Gjennom hele året har det vært utstrakt kommunikasjon pr. telefon og epost mellom 
styremedlemmene.  
 



4 
Årsmøte i Norsk Islandshestforening, 10.mars 2017 

Organisasjonssekretær Anine Lundh, stambokfører Nils-Ole Gilde og regnskapsfører fra 
Accountor Hilde Karin Skogly har vært fast innkalt til styremøtene.  
 
Medlemmer og lokallag 
Norsk Islandshestforening har i perioden bestått av 2206 medlemmer, hvorav 802 
familiemedlemmer, fordelt på 32 lokallag. 
 
Styret retter en stor takk til lokallagene som har bidratt til et høyt aktivitetsnivå med god 
dugnadsånd og godt engasjement.  
 
HOVEDSAKER 
 
Det nye styret, som ble valgt 29. oktober, har hatt behov for å bruke litt tid på å bli kjent 
med hverandre og de ansatte i NIHF, og til å finne frem til gode rutiner og 
samarbeidsformer.  
 
Norges Rytterforbund (NRYF) og Norsk Islandshestforening (NIHF) 
Styret har hatt et møte med NRYF for revidering av samarbeidsavtalen. Revisjon av NIHFs 
lov må utstå til samarbeidsavtalen med NRYF/NIHF er avklart.   
 
NIHF var representert ved organisasjonssekretær Anine Lundh på NRYFs Utviklingsforum 
22-23.oktober. 
 
Internasjonale møter 
FEIF konferansen 2017 ble avholdt i Helsinki i Finland. Styret stilte med representanter fra 
styre og utvalg. NIHF har også vært representert i møter i det nordiske samarbeide Nordic 
Icelandic Association.  
 
Nordic Icelandic Horse Collaboration 
Styret har videreført arbeidet med å stifte og registrere sammenslutningen mellom 
Islandshestforeningene i de nordiske land. Dette vil formelt være på plass i løpet av mars 
måned 2018. 
 
Sponsorarbeid 
Sponsorgruppen ledet av Åse Lene Eckhoff har arbeidet iht mandat gitt av styret i NIHF. 
Det har vært aktivt søk etter sponsorer til NIHF. Arbeidsgruppen har jobbet med sponsing 
og salg av sponsorpakker. Organisasjonssekretær Anine Lundh har hatt ansvar for 
oppfølging av flere sponsoravtaler i tillegg. 
 
Islandshestforum 
Medlemsbladet har i år kommet med fem utgivelser, som er i tråd med medlemmenes sine 
ønsker. 
 
Æresmedlemskap 
NIHF har fått to nye æresmedlemmer. Tone og Per Kolnes ble utnevnt til æresmedlemmer 
på NIHFs årsmøte 18.mars. 
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AKTIVITETER 
 
Artic Equestrian Games 
Islandshesten var også i år representert på Artic Equestrian Games (AEG). Noen av 
landets og Nordens beste ryttere og hester var invitert til å konkurrere i 4-gang og 5-gang. 
Det ble holdt clinic i forkant av konkurransen og det ble avholdt to seminarer. NIHF hadde i 
tillegg egen stand under AEG. Organisasjonssekretær Anine Lundh hadde hovedansvaret 
for NIHFs representasjon under AEG. 
 
Ungdomsrådet 
Møte i Ungdomsrådet hadde sitt årlige møte i etterkant av årsmøtet på Gardermoen, 
18.mars. Julie Holtesmo ble valgt som ungdomsrepresentant i Utvalg for barn, ungdom og 
bredde.  
 
Lokallagsmøtet  
Årets lokallagsmøte ble avholdt på Comfort Hotel Runway Gardermoen 28-29.oktober. På 
programmet sto presentasjon av årets aktiviteter, pinsestevnet, presentasjon av det 
nyinnkjøpte tidtakersystemet i tillegg til flere foredrag.  
 
NIHF delte ut følgende priser: 
Årets lokallag: Vestnes 
Årets ildsjel: Torgeir og Åshild Strøm  
Årets ambassadør: Åsmund Bryn 
 
ØKONOMI  
 
Regnskap for 2017 viser et godt overskudd. 
 
NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme Islandshesten og aktiviteter tilknyttet 
rasen. NIHF er en frivillig organisasjon med 1,2 årsverk fordelt på 50% stilling som 
organisasjonssekretær, 50% stilling som stambokfører og 20% midlertidig prosjektstilling 
på Stambokkontoret. Stambokkontoret er lokalisert på Ulefoss i Telemark, og 
organisasjonssekretæren har kontor i Oslo. I tillegg har NIHF avtalefestet engasjement 
med redaktør for Islandshestforum og web samt utdanningsansvarlig. Likestilling mellom 
kjønnene er ivaretatt både for de ansatte og de tillitsvalgte. Virksomheten i foreningen 
påvirker ikke det ytre miljø. 

 
 

Even Hedland 
Leder 

 
Asbjørn Hegstad      Hilde Widerberg 
Nestleder      Sekretær 
 
Stig Arne Mellerud     Liv Fredskild 
Leder Sportsutvalget     Leder barn,ungdom,bredde 
 
 
Elisabeth Sylte      Stine Nekstad Jensen 
Leder Dommer og utdanning    Leder Avlsutvalget 
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ÅRSRAPPORT 2017 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – DOMMER OG 
UTDANNING 

 

 

UTVALGET 

Utvalget bestod av Ine Smedbakken som leder frem til ekstraordinært årsmøte 
3.september og med utvalgsmedlemmene Tina Oppen og Inger-Lise Fosmo Faksgaard. 
Elisabeth Sylte  ble valgt til ny leder på ekstraordinært årsmøtet 29.oktober. 

MØTER 

Utvalget har hatt 4 møter.  
I tillegg har det vært kontakt per meldinger og telefon. 
Det nye utvalget har kun hatt kontakt via telefon og meldinger. 
 
DOMMERE  

Norsk Islandshestforening har per 1.1.2018: 

2 (3) Internasjonale FEIF dommere. 
25 Nasjonale dommere 
33 Lokallagsdommere  
6 Gædingadommere                                                                                                        

INSTRUKTØRER 
Norsk Islandshestforening har per 1.1.2018:  

1 Instruktører (FEIF Level 4) 
11 Ridelærere (FEIF Level 3)   
26 A-instruktører (FEIF Level 2) 
83 B-instruktører (FEIF Level 1)  

AKTIVITETER  

Stevner 
Det har blitt arrangert 79 stevner i 2017.  

Det ble avholdt lokallagsdommereksamen under Midt-Norsk Mesterskap i Tresfjord og 
under Pinsestevnet i Seljord. 
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Pinsestevnet 
Som vanlig stilte mange dommere opp og dømte på dugnad under Pinsestevnet. Dette er 
helt klart et vellykket arrangement hvor dugnadsinnsatsen er betydelig. 

Utdanningsansvarlig 
Erik Andersen har gjort en formidabel jobb også i 2017.Det er flott at han bidrar med sin 
kompetanse og kunnskap gjennom å være utdanningsansvarlig i foreningen.  

Dommerseminar  
I april hadde dommerne sitt årlige Dommerseminar. Pia Andreasson var innleid som 
foredragsholder, og hadde et innholdsrikt og bra seminar. Temaene var blant annet 
gjennomgang av guidelines, orientering om nye regler, hestens form og overlinje. Søndag 
var det praktisk dømming på Engelstad i Nannestad. 8 dommere var påmeldt seminaret. 
Det er tidligere vedtatt at det skal være dommerseminar den første helgen i april hvert år.  

Instruktørseminar 
Vi hadde instruktørseminar på Fossanmoen 18.februar. Det var Erik Andersen som holdt 
seminaret, og temaene var løsgjorthet, takt og kvalitet, informasjon fra utvalget. Vi 
fortsetter selvsagt med instruktørseminar, og disse kan også arrangeres forskjellige steder 
i landet. Det ble fra 2016 innført krav om at instruktører må delta på seminar hvert 3 år. 
Det vil være tilbud om seminar både her i Norge, og gjennom FEIF med internasjonale 
seminarer.  

Avholdte kurs 
Hestekunnskapskurs: 2 avholdte kurs, og 1 avlyst.  
Lokallagdommerkurs: 3 avholdte kurs.   
B-instruktørkurs: 1 avholdt kurs.  
A-instruktørkurs: 1 kurs som ble avlyst. 
Gædingadommerkurs: 1 kurs ble avholdt, med deltagere fra både Norge, Sverige og 
Danmark. 

 
Rideknappen 
Rideknappen er jobbet med også i 2017, og planlagt ferdig på nyåret 2018. Rideknappen 
skal være et kurshefte alle instruktører i NIHF, som vil fungere som kursholdere og 
sensorer, og som de kan ta med seg ut i klubbene for å skape aktivitet og gode heste- og 
rideopplevelser.  

Lokallagsmøtet  
Lokallagsmøtet var i slutten av oktober, og sittende utvalgsmedlem Tina Oppen kunne gi 
en flott powerpoint-presentasjon av hva utvalget hadde jobbet med i 2017, og planer 
fremover. 
 
Mvh 
Utvalg for dommer og utdanning 
Norsk Islandshestforening 
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ÅRSRAPPORT 2017 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – UTVALG FOR                   
SPORT 
 
 

 
 

 
UTVALGET 
 
Utvalget har bestått av leder Birgitte H. Lütken frem til ekstra ordinært årsmøte 
3.september og utvalgsmedlemmene Elisabeth Saga og Ingvild L Brastad. Utvalget hadde 
3 møter i tillegg til telefonmøter og mail i den perioden. Birgitte Lütken og Elisabeth Saga 
trakk seg fra styret og utvalget på ekstra ordinært årsmøte 3.sept. I perioden frem til nytt 
ekstraordinært årsmøte 29.oktober satt kun Ingvild L Brastad i utvalget.  
På ekstraordinært årsmøte 29.oktober ble Stig Arne Mellerud valgt som ny leder og 
Mathilde Hjort ble valgt inn i utvalget. 
 
LANDSLAGSLEDELSE  
Landslagsledelsen i 2017 besto av: 
Anne Pedersen (Landslagsleder) 
Maren Kirkebøen (Laglederassistent) 
 
UTTAKINGSKOMITEEN 
Uttakingskomiteen i 2017 besto av: 
Elisabeth Saga (leder) 
Anne Pedersen 
Nils Ole Gilde 
 
HOVEDSAKER 
Stevnestruktur, terminliste og ny landslagsledelse  
Stevnestruktur ble revidert uten store endringer.  
Terminliste for 2018 ble lagt frem på lokallagsmøtet 2017. 
Ny landslagsleder for Nordisk 2018 er Tina Oppen. Leder for rekruttlag 2018 er Julie 
Holtesmo. 
 
Elitelag og rekruttlag 
Det ble tatt ut elitelag for 2017, basert på resultater i 2016. Det ble ikke tatt ut rekruttlag i 
2017. 
 
STEVNEAKTIVITETER 
Stevner 
Det ble arrangert 79 stevner på landsbasis. 8 av disse var World Ranking stevner, og 5 var 
Gæðingakeppni stevner. WR-stevnene har vært uttakningsstevner til VM i Nederland. 
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Det ble arrangert en nasjonal Gædingakeppni Cup hvor 4 av Gædingakeppni stevnene var 
en del av. Cup mestere ble kåret og premiert av NIHF på Bjerkemót siste helgen i august. 
Dette er et nytt tiltak for å øke interessen og få mer fokus på Gædingakeppni som 
konkurranseform. 
 
Pinsestevnet 
NIHF sto som arrangør av Pinsestevnet 2017. Nils Andre Olsen var stevneleder og Birgitte 
Lütken sekretariatsansvarlig. Pinsestevnet er et dugnadsstevne og lokallagene fulgte opp 
sine oppgaver jf. dugnadshånboka og gjorde en fantastisk dugnadsinnsats. 
 
NM 
Norgesmesterskapet var i regi av Vestnes i samarbeid med NIHF. Det ble arrangert på 
Tresfjord Hestesenter og var et svært velorganisert stevne med mange sterke 
prestasjoner. 
Det ble også i år arrangert et uoffisielt Barnestevne på NM. Barnerytterne startet gratis og 
hadde en eliterytter som fadder. 
For oversikt over Norgesmestere 2017 i de forskjellige disipliner og sammenlagt se; 
http://www.nihf.no/Userfiles/Sites/files/ALLE%20RESULTATER(2).pdf 
 
NM 2018 ble på NIHF lokallagsmøtet tildelt Hrani/Gladur i samarbeid med NIHF. 
 
VM 
VM ble holdt i Oirschot i Nederland 7-13. august. Norge sendte fullt lag med 5 ungryttere 
og 7 seniorer. Se landslaget http://www.nihf.no/Nyheter/Venter-storinnrykk-til-VM.aspx 
Norge fikk 2 gull med Lona Sneve på Stori-Dimon fra Hraukbæ som imponerte stort. Hun 
vant gull i 250m pass P1 ungrytter og gull i speedpass P2 ungrytter. Dette er en fantastisk 
prestasjon og vi gratulerer! 
Nils Christian Larsen på Viktor fra Diisa fikk en fin 6pl i T1 og Stian Pedersen på Noi fra 
Jakobsgården fikk en fin 5.pl i F1. Vi gratulerer! 
Fullstendig resultatliste fra VM2017 https://www.feif.org/files/documents/WC2017.pdf 
 
 
ANDRE AKTIVITETER 
Norge var representert med et lag for ungryttere på WorldTølt i Odense i februar 2017. 
AEG - Islandshestene var representert på AEG i februar. 16 ryttere var invitert og det ble 
konkurrert i 4-gang og 5-gang. “Sprangryttere rir Islandshest” var også på programmet, 
samt clinic med Stian Pedersen og to ulike foredrag.  
 
ÅRETS RYTTERE 
Under lokallagsmøtet 2017 ble årets ryttere tildelt pris for sine prestasjoner i sesongen 
2017. 
Årets Senior -  Nils Christian Larsen 
Årets Ungrytter – Lona Sneve 
Årets Junior – Ayla Steinsgard 
Årets Bragd – Lona Sneve 
 
Mvh 
Sportsutvalget 
Norsk Islandshestforening 
 
 
 

http://www.nihf.no/Userfiles/Sites/files/ALLE%20RESULTATER(2).pdf
http://www.nihf.no/Nyheter/Venter-storinnrykk-til-VM.aspx
https://www.feif.org/files/documents/WC2017.pdf
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ÅRSRAPPORT 2017 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – UTVALG FOR                   
SPORT 
 
 

 
 

 
 
 

Vedlegg 1 -  LANDSLAGET VM 2017 
 
Ungryttere: 

Caroline Gleditsch Holstad / Loftur fra Lian 
Andrea Thunem / Baugur fra Tunguhalsi 
Steinar C. Kolnes / Dráuður fra Thufu 
Hallvard Kjøllmoen Steien / Sökkull fra Dalbæ 
Lona Sneve / Stori-Dimon fra Hraukbæ 
Reserve: Martine Åsvald Fjeld / Grandi fra Laugardal 

Seniorer: 

Bernt Severinsen / Tigull fra Kleiva 
Martin Rønnested / Yggdrasil fra Midtlund 
Stian Pedersen / Noi fra Jakobsgården 
Camilla Mood Havig / Kristall fra Jaðri 
Thomas Larsen / Zorro fra Grimsstøðum 
Nils Christian Larsen / Viktor fra Diisa 
Veronica Høgsveen Vaaland / Gaski fra Vindasi 
Reserve: Mona Tysland Lillehagen / Hlekkur fra Lövik 
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ÅRSRAPPORT 2017 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – BARN, UNGDOM OG 
BREDDE 
 
 

 
 

 
UTVALGET 
Utvalget har etter siste årsmøte bestått av:  
Liv Fredskild (leder) 
Anne Follaug 
Julie Holtesmo (ungdomsrepresentant) 
 
INTERNE OG EKSTERNE MØTER 
Me kommuniserer for det meste på mail, telefon og ein felles messenger-melding. Fysiske 
møte er vanskeleg då me bur på ulike stader i landet.  
Utvalget har vært representert på alle styremøter (bortsett frå eit), årsmøtet, 
lokallagsmøtet, pinsestevnet og NM. 
Ungdomsrådsmøtet vart halde rett etter årsmøtet på Gardermoen.  Julie Holtesmo vart 
valgt til å representere ungdomsrådet i BUB.   
 
HOVEDAKTIVITETER 
NIHF cup 2017 
Faxi arrangerte NIHF-cupen i samarbeid med BUB. Med 30 deltakarar vart dette ein 
suksess. Julie Holtesmo var BUB sin representant heile veka. 
 
Lokallagskonkurransen 
Me hadde ein konkurranse gåande gjennom sommaren. Det lokallaget som hadde flest 
medlemmar med på tur (påmelding i sporti) vann ei bålpanne. Vinnaren vart Fengur og 
premien vart delt ut på lokallagsmøtet. Denne konkurransen vert vidareført til 2018. Me 
håpar på endå høgare oppslutnad. 
 
Planlegging av FEIF-cup 2018 
Me har tatt ut det norske laget som skal til Sverige på cup i juli 2018. Dei er godt i gang 
med å planlegge og skaffe sponsorar. 
 
Pinsestevnet 2017 
Her vart det arrangert trail, flaggritt og rekruttklasse 
 
Planer for breddeaktiviteter  
I tillegg til de løpende aktivitetene for barn og ungdom, som naturlig nok krever endel 
ressurser, arbeides det med å finne og igangsette attraktive aktiviteter rettet mot bredden.  
I 2018 vil me arrangere eit stort islandshesttreff på Dovrefjell, i samarbeid med lokale 
hestefolk og lokalklubben Hlynur. 
 
Mvh 
Utvalg for barn, ungdom og bredde  
Norsk Islandshestforening 
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ÅRSRAPPORT 2017 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – UTVALGET FOR AVL 
 

 

 

UTVALGET 

Stine Nekstad Jensen 
Morten Sæterhaug        
      
Britt Helene Lindheim til 3.sept/ Thomas Larsen fra 3.sept. 
 
MØTER 

Avlsutvalget har hatt regelmessig kontakt gjennom året via telefonmøter, mail og 
messenger. Utvalget har vært representert på årsmøte, ekstraordinært årsmøte i mars og 
lokallagsmøte/ekstraordinært årsmøte i november. 

AKTIVITETER 

I april 2017 sendte Norge 4 deltakere på FEIF breeding Horse Trainer seminar på 
Skeidvellir/Island. Dette var: Ingeborg Steinnes Ivesdal, Ida S M Gillebo, Hallvard 
Kjøllmoen Steien og Viktoria Christensen Skarstein. 

AU delte ut sløyfer til beste norskfødte i alle klasser under NM og på flere World Ranking 
stevner i 2017. 

3 lokallag arrangerte avlsrelaterte seminar høsten 2017: Hørdur, Hlynur og Sunna som AU 
støttet økonomisk ved å betale foredragsholder sitt honorar. 

6 lokallag og et privat firma arrangerte unghestskuer høsten 2017 og AU støttet 
økonomisk hver av de 6 lokallagene med kr.2000. 

AU arrangerte en nasjonal unghestkåring hvor beste 1 års hingst og 1 års hoppe vant et 
sprang og en beste norskfødt sløyfe.  

Vinner 1 års hingst: Karl fra Skog 8.50 bygning.  
Eier/oppdretter Kristin Elise Andersen. 
 
Vinner 1 års hoppe: Frøken fra Løland 8.33 bygning.  
Eier/oppdretter Elin Johansen. 
 
AU forsøkte å arrangere avlsseminar 4-5 nov, men måtte avlyse pga. få påmeldte. 

Avlsutvalget ble invitert til SIF avel sin årlige konferanse 11. november hvor Stine Nekstad 
Jensen representerte AU og hadde et kort innlegg om avlsarbeidet i Norge. 
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1-3. desember var Stine Nekstad Jensen og Morten Sæterhaug på Feif sitt avlsleder 
seminar i Rekjavik/Island. Tema var Worldfengur, DNA, Blup, arbeidsoppgaver ved 
avlsutstilling, bedømmningssystemet og genetisk analyse. 

AVLSUTSTILLINGER I NORGE 2017 

Det ble i 2017 avholdt 2 utstillinger, Drammen(26), Forsand (33).Totalt 59 bedømte hester. 

Utstillingen i Tresfjord ble avlyst pga ingen påmeldte. 

Lokalklubbene Hrimnir og Villingur gjorde et godt samarbeid med AU og stilte baner og 
anlegg til disposisjon. Privatpersoner/firma og lokalklubbene bidro med gaver til deltakere. 
Under begge avlsustillingene stilte lokale personer opp på dugnad. Avlsutvalget vil takke 
alle som bidro på avlsutstillingene.   

 

OVERSIKT BEDØMTE OG PREMIERTE HESTER VIST I NORGE 2017   

64 hester bedømt i Norge, flere norskfødte hester vist i utlandet. 

Fullbedømmelse 38 hester: hopper 21 hingster 17. Kun bygning 21 hvor 18 hingster 2 
hopper 1 vallak. 

 

  Bedømt Individ   1. premie 2. premie kåret 

Vallak 
bygning           1           1           

Hingster 
Kun 
bygning 5 5          

3år 13 13     5 

4 år 1 1    1  

5 år 2 2    2  

6 år 8 7   2 3  

7  år + 6 6   1 4  

Sum          36          35                   3              10                5 

Hopper 
Kun 
bygning           2           2         3. premie 

4 år 1 1    1  

5 år 3 3     2 

6 år 2 1    1 1 

7 år + 15 15   4 3 4 

sum 23 22   4 5 7 
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UTMERKELSER AV AVLSHESTER I 2017 

Årets norskfødte hoppe: Terna f Kleiva, total dom 8,44.  
Oppdretter/Eier: Gabrielle og Bernt Severinsen. Høyest bedømte 5 års hoppe under VM i 
Nederland 2017. 
 
Årets norskfødte hingst: Bjartmar fra Nedre Sveen , total dom 8.72. 
Oppdretter: Kari Lindstedt. Eier: Stall SP. Høyest bedømte 7 års hingster og eldre under 
VM i Nederland 2017. 
 
Årets hoppe: Terna fra Kleiva total dom 8,44. 
Oppdretter/Eier: Gabrielle og Bernt Severinsen 
 
Årets hingst: Bjartmar fra Nedre Sveen total dom 8,72. 
Oppdretter: Kari Lindstedt. Eier: Stall SP 
 

STAMBOKKONTORET 

Ved stambokkontoret ble Elisabeth Saga ansatt i 20 % midlertidig prosjektstilling.  

Registrert 158 norskfødte islandshester 2017 (154 lever) jfr. Worldfengur per 6.2.2018. 

Hele årgangen er ennå ikke registrert. 

Innberettet 157 bedekninger i 2017 jfr WF. 
Utført 382 eierskifte i Norge 2017 jfr WF. 
 
Avlsutvalget ønsker det beste for fremtiden innen avl av norskfødte islandshester. Vi 
satser friskt på at 2018 blir et flott år med økning i avlsvurderte hester på norsk jord. 
 
Mvh 
Avlsutvalget 
Norsk Islandshestforening  
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SAKSLISTE ÅRSMØTE 2018 
 
 

 
 
 
 

Sak 10, Innkomne forslag 
 
Det har ikke kommet innkomne forslag 
 
Sak 11, Fastsette kontingent for 2019 
 
Styrets forslag til vedtak 
 
Uendret kontingent for 2019 for hoved og familiemedlem. 
Hovedmedlem kr.800 og familiemedlem kr.100 
 
 
 
Orientering fra styret 
 
Styret har besluttet å kjøpe tilleggstjenester i Worldfengur fra og med 
2018 som gjør at medlemmer i NIHF vil kunne ha fri tilgang til videoer 
fra Landsmót som ligger på Worldfengur. Dette vil være en ny 
medlemsfordel som er inkludert i kontingenten. 


