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NORSK ISLANDSHESTFORENING – STYRET 

 
 

 

 
Styret har i 2019 bestått av:  
 
Leder: Even Hedland  
Nestleder: Asbjørn Hegstad  
Sekretær: Hilde Widerberg  
Leder i utvalg for dommer og utdanning: Ine Smedbakken  
Leder i utvalg for sport: Jofrid Aasland  
Leder i utvalg for avl: Sigtryggur Þór Benediktsson   
Leder i utvalg for barn, ungdom og bredde: Kari Egelandsdal    
Varamedlem: Jan Petter Reiersen   
 
Styret har i denne perioden hatt 8 styremøter og behandlet 66 saker.  
 
Gjennom hele året har det vært utstrakt kommunikasjon pr. telefon og epost mellom 
styremedlemmene.  
 
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 2150 medlemmer, hvorav 800 
familiemedlemmer, fordelt på 31 lokallag. I 2018 var medlemstallet 2190 medlemmer, 
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 
 
Styrets medlemmer er gjennom året blitt godt kjent med hverandre og de ansatte i NIHF, 
og har funnet frem til gode rutiner og hensiktsmessige samarbeidsformer.  
 
 
Kontakten med NRYF og NIF 
Styret har fullført arbeidet med NIHFs samarbeidsforhold til NRYF. Det er inngått ny 
samarbeidsavtale med NRYF og NIHF er nå blitt eget sporetsutvalg i NRYF. NIHFs lov er 
blitt revidert og vedtatt av årsmøte, slik at den er tilpasset NIFs lovnormer.  
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FEIF-konferansen i Berlin 
FEIF-konferansen ble arrangert i Berlin i februar 2019. Dette er en viktig møteplass for 
utvalgsledere, ledere og styrerepresentanter, for kompetanseheving, utveksling av 
erfaringer og nytenkning. Fra Norge deltok representanter for styret, utvalgene og ansatte, 
til sammen elleve personer.   
 
Strategiplan 2020-2024 
Styret har i perioden nedlagt et omfattende arbeid med å utarbeide ny strategi- og 
handlingsplan for NIHF, som skal gjelde for perioden 2020-2024.  
 
50 årsjubileet i 2020 
Styret har nedsatt en komité som har hovedansvar for organisering av feiringen.   
  
Nordic Icelandic Horse Collaboration (NIHC) eller Nordisk Islandshestforbund (NIF)  
Styrets leder har i perioden fulgt opp samarbeidet med islandshestforeningene i de andre 
nordiske landene.  
 
Islandshestforum 
Medlemsbladet har i 2019 kommet med fire utgivelser, som er i tråd med medlemmenes 
ønsker. 
 
Nettside 
Nettsiden vår www.nihf.no er blitt oppdatert og revidert. 
 
 
AKTIVITETER 
 
 
Lokallagsmøtet 
Årets lokallagsmøte ble avholdt på Clarion Oslo Airport Hotel 2.-3. november. På 
programmet stod flere foredrag og diskusjoner om pinsestevnet, strategi- og 
handlingsplan, terminlisten, Fjellfestivalen, doping, KlubbAdmin, Ridehestprofilen, 
Sportsfengur, gode lokallagserfaringer, ny landslagsledelse og flere andre interessante 
temaer.  
 
NIHF delte ut følgende priser: 
Årets lokallag: Stormur   
Årets ildsjel: Torgeir Strøm   
Årets ambassadør: Anne Ma og Morten Sæterhaug  
 
 
 
ØKONOMI 
 
Regnskapet for 2019 viser i år et underskudd som er noe over det årsmøte vedtok for 
budsjett 2019. Overskridelsene kommer i all hovedsak fra Avlsutvalget og Barn, ungdom 
og bredde utvalget. Styret er komfortabel med resultatet, selv om det har blitt brukt litt mer 
penger enn budsjettert. 
 
NIHF er en organisasjon som jobber for å fremme Islandshesten og aktiviteter tilknyttet 
rasen. NIHF er en frivillig organisasjon med ett årsverk fordelt på 50% stilling som 

http://www.nihf.no/
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organisasjonssekretær og 50% stilling som stambokfører. 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 

 
 

Jofrid Aasland               Kari Egelandsdal  
   Leder Sportsutvalget      Leder Barn, ungdom, bredde 

 
 

   Ine Smedbakken        
              Leder Dommer og utdanning      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



STYRETS ÅRSBERETNING 2019 

 

 

 

                            

 
 
 

ÅRSRAPPORT 2019 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – DOMMER OG 
UTDANNING 

 
 

 
 
 
Utvalget 
Utvalget har bestått av: 
Ine Smedbakken (leder) 
Tina Oppen 
Inger-Lise Fossmo Faksvaag. 
 
Møteaktivitet 
3 møter, en del kontakt per telefon og messenger 
 
Dommer 
Vi har utarbeidet og revidert dommerstrukturen. Veiledende honorar for dommere gjelder 
og for norske gæðingadommere.  
På grunnet tidsmangel har vi dessverre ikke fått kjørt det opplegget vi ønsket for 
videreutdanning av nasjonale dommere, men vi håper allikevel å sende aktuelle 
kandidater til FEIF sin dommereksamen i august 2020.  
 
Pinsestevnet gikk bra, takk til de 20 dommerne som stilte opp og dømte gratis hele 
helgen. 
Vi retter og en stor takk til de som dømte på dugnad under barnestevnet på NM og på 
NIHF-cupen!  
 
Det er arrangert 3 dommereksamener i år, på Midt-Norsk, Hrimnirstevnet og St.hans-
stevnet. Vi har fått 3 nye nasjonaldommere og en 2 nye lokallagsdommere.  
Vi har arrangert lokallagdommerkurs i samarbeid med Gladur.  
 
Utdanning   
Rideknappen er i bruk, og er delt ut på flere arenaer også i år. Nå er lageret tomt. Det har 
kommet noen henvendelser på ønske om å få denne tilsendt, og det skal utarbeides 
rutiner for bestilling slik at dette går knirkefritt.  
 
Vår utdanningsansvarlig, Erik Andersen og en av våre mest brukte sensorer, Ida 
Sørensen, var i november på FEIF sitt sensor-seminar i Sverige. 
 
Vi har sett på krav for realkompetansevudering for instruktører og behandlet en søknad 
om dette.  
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Det er i 2019 arrangert 3 hestekunnskapskurs, i Oslo, Tresfjord og på Stathelle. Takk for 
samarbeidet til Gandur, Vestnes og Telelaga!  
Vi har og arrangert ett B-instruktørkurs på Ågreneset. Det planlagte A-instruktørkurset i 
høst på Starum ble dessverre avlyst pga. for få påmeldte, men vi prøver igjen i 2020!  
 

Seminarer 
Det ble i mars arrangert dommerseminar med Þorgeir Guðlaugsson. 
Det er ikke arrangert instruktørseminar i 2019, dette skulle vært i november, men på grunn 
av en hektisk høst for oss alle i utvalget på det private plan, fikk vi det ikke til.  
FEIF sine krav om seminardeltakelse for alle instruktører vil tre i kraft fra 2020.  
 
Takk for året som har gått 
 
Mvh 
Utvalg for dommer og utdanning  
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ÅRSRAPPORT 2019 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – BARN, UNGDOM 
OG BREDDE 
 

 

 

 
Utvalget  
Utvalget har etter siste årsmøte bestått av  
Kari Egelandsdal (leder)  
Julie Holtesmo  
Eline Andreassen (ungdomsrepresentant)  
 
Liv Fredskild var fungerende leder frem til mai.  
 
Ungdomsrådsmøtet  
Ungdomsrådsmøtet ble holdt etter årsmøtet, og Eline Andreassen ble valgt inn.  
 
Interne og eksterne møter  
Vi har hatt tre møter over skype og jevn kontakt gjennom året via telefon og messenger. 
Utvalget har vært representert på alle styremøter, FEIF konferansen, på NIHF-cup og 
FEIF-Camp. Ingen fra styret var på Pinsestevnet eller Young leader conference i 2019.  
 
Hovedaktiviteter  
 
Pinsestevnet  

På tross av at utvalget ikke klarte å sende en representant til Pinsestevnet 2019, ble det 
gjennomført flotte breddeaktiviteter som planlagt. Maren Brandal var utvalgets 
stedfortreder, og sammen med Hugljufur gikk gjennomføring av disse klassene fint.  
 
Til 2020 har utvalget etter ønsker fra Hugljufur (og deltagere) kjøpt inn nye hinder til trail. 
En ny breddeklasse har vi også ønsket oss, og klassen “galoppløp fra startbokser” blir en 
realitet hvis nok deltagere.  
 
NIHF-cup  

Julie Holtesmo deltok fra utvalget, og kunne melde om et veldig godt gjennomført 
arrangement. I 2019 var det Hugljufur som arrangerte NIHF-cup i Fyresdalen. Spesielt har 
vi fått gode tilbakemeldinger på instuktørene, Stian Pedersen, Lykke Andersen og Iben 
Andersen. Arrangementet viser at det ikke krever mye ressurser eller store anlegg for å 
gjennomføre NIHF-cup. Ungdommene sov på et bygdehus i nærheten, og syklet til og fra 
baneområdet. Hestene sto i kve ved banen, og hingster var oppstallet på en stall i 
nærheten.   
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Barnestevnet under NM  

Nok et veldig vellykket barnestevne under NM ble gjennomført av Sleipnir. Stevneleder for 
Barnestevnet var Mathilde Rosenvinge Høyem som hadde veldig god oversikt. Ingunn 
Kalmo Pedersen hadde kontakten med fadderne, noe som fløt veldig fint. Alle barna fikk 
tilbud om å delta på pizzakveld den første kvelden. Her gjennomførte Mathilde og Kari en 
del “bli kjent” aktiviteter for å la barna bli kjent med hverandre utenfor konkurransebanen, 
det var derfor veldig fint å se at flere av barna som ikke kjente hverandre fra før av, var 
sammen resten av helga. Tusen takk til fadderne som stiller opp helt gratis og engasjerer 
seg enormt, dere gjør en fantastisk jobb!  
 
FEIF youth camp  

Rett fra Biri og NM dro Kari, Anders Berget, Marion Langmo, Maren Sæterhaug og Ida 
Berg til Island for FEIF youth camp. Et godt gjennomført arrangement med fokus på 
egenutvikling og å skape vennskap på tvers av landegrenser. Kari (som er lærer) syntes 
også det var veldig gøy å se ungdommene gå fra å være stille og usikre på å snakke 
engelsk, til å ta ordet og være pådrivere for sosiale aktiviteter. 
 
Fjellfestivalen  

Årets vakreste eventyr? Med ca dobbelt antall deltagere fra 2018, må vi si at Fjellfestivalen 
2019 var en enorm suksess. Glade deltagere, fint vær og god stemning var 
fellesbetegnelsene for helgen.  
 
I 2020 satser vi på å gjøre festivalen enda mye større, og har invitert deltakere fra alle 
landene i FEIF. Påmeldingene har allerede begynt å strømme inn.  
 
Feif young leader ceminar  

Ingen av utvalgsmedlemmene kunne delta på årets konferanse, men vi fikk likevel sendt 
tre stykker til Nederland. Jenny Gramnæs, Tormod Bryn og Ida Marie Aimala hadde en 
veldig lærerik og morsom tur.  
 
Endring av rekruttlag  

Å ta vare på de unge rytternes interesser ligger innenfor mandatet til BUB, og derfor tok 
utvalgsleder kontakt med landslagsleder Anne Pedersen. Rekruttlaget har derfor økt 
aldersspennet til 23 år for å ta vare på første og andre års seniorer i denne fasen som er 
krevende for rytterne.  
 
Mvh 
Utvalget barn, ungdom og bredde 
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ÅRSRAPPORT 2019 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – AVL 

 
 

 
Utvalget 
Sigtryggur Benediktsson, Leder - trakk seg i desember. 
Morten Sæterhaug, medlem- trakk seg i september. 
Thomas Larsen, medlem 
Even Hedland har fungert som fungerende leder fra desember 
 
Møter 
Avlsutvalget har hatt regelmessig kontakt gjennom året, telefonmøter, mail utveksling og 
via messenger. Utvalget har vært representert på årsmøte i mars og lokallagsmøte i 
oktober. 
 
Aktiviteter 

 Nils Ole Gilde og Stine Nekstad Jensen var på FEIF-konferansen i Berlin februar 
2019.  

 Utvalget var representert på årsmøtet, strategimøte og halvårsmøtet.  

 4 stykker fra utvalget representert som ringmaster på seminar/kurs på Gardermoen.  

 Norge stilte med 6 hester til VM i Berlin 2019. Her var Nils-Ole Gilde Landslagssjef 
for Avlshestene. Beste resultatet ble Sabina fra Fossan som fikk andre plass i sin 
klasse.  

 
Ny avlsplan 
Det har i 2019 vært videre jobbet med ny avlsplan for islandshest. Først lagde avlsutvalget 
et råutkast som en arbeidsgruppe har jobbet videre med. I arbeidsgruppen satt Morten 
Sæterhaug, Nils Ole Gilde, Alf Bjørseth, Bernt Severinsen, Christina Lund og Inge 
Kringeland. 
Avlsplanen er nå godkjent.  
 
AVLSUTSTILLINGER I NORGE 2019 
Det ble i 2019 avholdt 4 utstillinger, Seljord (26) Tresfjord (27) Nord-Norge (10) NM på Biri 
(35) Totalt 98 bedømte hester, det er en økning fra 2018 hvor det ble vist 81 hester. 
Lokalklubbene Hørdur, Vestnes, Vikingur og Sleipnir gjorde et godt samarbeid med AU og 
stilte baner og anlegg til disposisjon. 
Under avlsutstillingene bidro lokale personer på dugnad. Det er gledelig å se at antall viste 
hester i Norge har øket. Avlsutvalget vil takke alle som bidro på avlsutstilligene. 
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OVERSIKT BEDØMTE OG PREMIERTE HESTER VIST I NORGE 2019 
98 hester bedømt i Norge. 
Fullbedømmelse 71 hester; 27 hingster, 44 hopper  
Kun bygning 26 
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UTMERKELSER AV AVLSHESTER I 2019 
 
Årets Norskfødte Hoppe:  
NO2010215212 - Breyting fra Stall Ragnarok med total 8.61 vist på Biri.  
Bygning: 8.40  
Rideegenskaper: 8.75  
Far : IS2001186373 - Stjarni frá Hávarðarkoti 
Mor : IS2002286755 - Spyrna frá Skarði 
Eier: Cecilie Flydahl  
 
Årets norskfødte hingst: 
NO2014111187 - Svalinn fra Skarstad med total 8.39 + 0,15 = 8.54 vist i Tyskland - 
Ellringen.  
Bygning: 8.40 
Rideegenskaper: 8.38  
Far : IS2002187662 - Álfur frá Selfossi 
Mor : NO2003211036 - Prinsessa fra Kolnes 
Eier: Marie Cecilie Clausen Kolnes 
 
Årets hoppe: 
NO2011216278 - Díva fra Stugudal  
Far: Tigull fra Kleiva  
Mor: Gydja fra Teland  
Eier: An-Magritt Morset Hegstad 
Avl 8,09 
Aldersjust. 0 
Sport 7,13 
Blup 1,16 
Sum 16,38 
 
Årets Hingst:  
IS2008176214 - Dreki frá Útnyrðingsstöðum  
Far: Kraftur frá Efri-Þverá  
Mor: Andvör frá Breiðumörk 2 
Eier: Anne Ekle  
Avl 8,54  
Aldersjust. 0  
Sport 7,03 
Blup 1,22 
Sum 16,79 
 
Årets avler 2019: Kringeland 
Årets avlsrytter 2019: Thomas Larsen  
 
STAMBOKKONTORET 
I følge Worldfengur per 18.02.2020: 
Registrerte føll: 202 norskfødte islandshester 2019.  
Hele årgangen er ennå ikke registrert. 
Innberettet: 229 bedekninger i 2019 jfr WF. 
Utførte eierskifte: 476 i Norge 2019 jfr WF. 
 
Mvh Avlsutvalget Norsk Islandshestforening 

http://www.worldfengur.com/hross_skoda.jsp?FN=IS2001186373
http://www.worldfengur.com/hross_skoda.jsp?FN=IS2002286755
http://www.worldfengur.com/hross_skoda.jsp?FN=IS2002187662
http://www.worldfengur.com/hross_skoda.jsp?FN=NO2003211036
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ÅRSRAPPORT 2019 
NORSK ISLANDSHESTFORENING - SPORT 
 

 
 
Utvalget 
Utvalget har bestått av: 
Jofrid Åsland (leder) 
Ståle Wangen 
Mathilde Hjort  
 
Utvalget har hatt 13 møter og vært representert på styremøter, samt årsmøtet og 
lokallagsmøtet. I tillegg har det vært kontakt per telefon og e-post.  
 
LANDSLAGSLEDELSE  
Landslagsledelsen i 2019 besto av:  
Tina Oppen (Landslagsleder)  
Cecile Reiersen (Lagledeassistent)  
Anja Oppen (Rekruttansvarlig) 
 
UTTAKINGSKOMITEEN  
Uttakingskomiteen besto i 2019 av:  
Anne Pedersen (leder) 
Mathilde Hjort  
Jofrid Åsland 
Cecilie Reiersen 
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HOVEDSAKER  
Stevnestruktur, terminliste og landslagsledelse  
Stevnestruktur og landslagsreglement ble revidert. Terminliste for 2020 ble lagt frem på 
lokallagsmøtet 2019. Oppdatert terminliste ble deretter lagt ut på nettsiden til NIHF 
fortløpende. Landslagsleder for Nordisk 2020 er Anne Pedersen, med seg på laget har 
hun Rune Svendsen som coach.  
 
Elitelag og rekruttlag  
Det ble tatt ut elitelag og U23-lag for 2020, basert på en planlagt langsiktig satsing på et 
bredt landslag. 
  
STEVNEAKTIVITETER  
Stevner  
Det ble arrangert 38 stevner på landsbasis, som var meldt til NIHF sin terminliste. 6 av 
disse var World Ranking stevner, og 5 var gæðingakeppni stevner. WR-stevnene var 
uttaksstevner til VM i Tyskland. Fem av gæðingakeppnistevnene var del av den nasjonale 
gæðingakeppni-cupen. Cupmestere ble kåret og premiert av NIHF på NM-gædingakeppni 
i september.  
 
Pinsestevnet  
NIHF sto som arrangør av Pinsestevnet 2019. Kristina Madsen var stevneleder og 
Ingeborg Hauge Rønning sekretariatsansvarlig. Pinsestevnet er et dugnadsstevne og 
lokallagene fulgte stevnehåndboken og gjorde en fantastisk god dugnadsinnsats.  
 
NM  
Norgesmesterskapet i sport var arrangert av Sleipnir. Det ble arrangert på Biri Travbane 
på Biri, 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 2019 i de forskjellige disipliner i 
sport og sammenlagt se:  
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=f8cb48f9-86a3-4482-
a1cd68e9d684c7bd&lang=de_DE 
 
NM i gæðingakeppni 2019 ble arrangert av Stormur, og var også et imponerende 
arrangement fra en rykende fersk klubb.  
For oversikt over Norgesmestere 2019 i de forskjellige disipliner i gædingakeppni og 
sammenlagt se:  
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=8e8d1ecd-cd7f-4124-
ad4c4e58222c2197&lang=de_DE 
NM sport 2020 ble tildelt Vestnes. 
NM i gæðingakeppni 2020 ble tildelt Villingur.  

https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=f8cb48f9-86a3-4482-a1cd68e9d684c7bd&lang=de_DE
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=f8cb48f9-86a3-4482-a1cd68e9d684c7bd&lang=de_DE
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=8e8d1ecd-cd7f-4124-ad4c4e58222c2197&lang=de_DE
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=8e8d1ecd-cd7f-4124-ad4c4e58222c2197&lang=de_DE
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Verdensmesterskapet 
Verdensmesterskapet ble holdt i Berlin i Tyskland 4.-11. august. Norge sendte fullt lag 
med 6 ungryttere, samt regjerende verdensmester Lona Sneve, og 8 seniorer. Se 
landslaget 2019: https://nihf.no/klare-for-vm/ 
Norge fikk gull i disiplinen 250 meter pass ungrytter. En kraftfull prestasjon av den unge 
rytteren Lona Sneve, som sammen med Stori-Dimon fra Hraubæ forsvarte sin 
verdensmestertittel. 
Norge sikra sølv i firgang senior med prestasjonen til Christina Lund og Lukku-Blesi frå 
Selfossi. Dette var en stødig bragd fra en ung hest med en rutinert rytter i salen.  
Vi gratulerer! Norge leverte flere gode resultater for fullstendig resultatliste fra VM 2020 se: 
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=69523250-baaa-4dfe-
b6c9143fe99aa96b&lang=en_US 
 
ANDRE AKTIVITETER  
Islandshestene var godt representert under Norwegian Horsefestival i februar 2019.  
NM-gædingakeppni har fra 2020 status som offisielt NM og er et A-stevne. Det er 
utarbeidet en egen stevnestruktur for gædingakeppni, som ligger på nettsiden til NIHF.  
 
ÅRETS RYTTERE  
Under lokallagsmøtet 2019 ble årets ryttere tildelt pris for sine prestasjoner i sesongen 
2019.  
 
Årets juniorrytter: Lotte Thoresen 
Årets ungrytter: Marie Fjeld Eigilsdottir 
Årets seniorrytter: Christina Lund 
Årets bragd: Lona Sneve 
Rytterne med høyeste poengsum i hver klasse i gædingakeppni fikk tildelt en utmerkelse 
fra GDLH (gædingadommerforbundet) på Island. 
 
Mvh Sportsutvalget  
Norsk Islandshestforening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nihf.no/klare-for-vm/?fbclid=IwAR0wfOpEesTpNooVdrSRBekzspa70BgNFOkJCNStvaW9ZKOKX7mKx4UTSHw
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=69523250-baaa-4dfe-b6c9143fe99aa96b&lang=en_US&fbclid=IwAR3wPSmwqoOjzvcRh-pEvTcldpvsBnynB2FTa2gsp34zqIIfd-pan9HQ0yU
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=69523250-baaa-4dfe-b6c9143fe99aa96b&lang=en_US&fbclid=IwAR3wPSmwqoOjzvcRh-pEvTcldpvsBnynB2FTa2gsp34zqIIfd-pan9HQ0yU
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		2020-03-10T17:47:26+0000
	Hilde Jorun Widerberg


		2020-03-10T17:48:10+0000
	Not specified


		2020-03-11T20:22:23+0000
	Kari Egelandsdal


		2020-03-11T20:23:02+0000
	Not specified


		2020-03-12T17:37:16+0000
	Ine Smedbakken


		2020-03-12T17:37:49+0000
	Not specified


		2020-03-15T11:39:52+0000
	Jofrid Åsland


		2020-03-15T11:41:01+0000
	Not specified




