
 

 

ÅRSRAPPORT 2020 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – STYRET 

 

 

Styret har i 2020 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: Birgitte Lütken   
Leder i utvalg for avl: Ingeborg Bjørk Steinsdottir   
Leder i utvalg for barn, ungdom og fritid: Kari Egelandsdal    
Varamedlem: Jan Petter Reiersen   
 
Styret har i denne perioden hatt 10 styremøter og behandlet 59 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 2127 medlemmer, hvorav 788 
familiemedlemmer, fordelt på 32 lokallag. I 2019 var medlemstallet 2150 medlemmer, 
fordelt på 31 lokallag.  
 
Styret retter en stor takk til lokallagene som har bidratt til et høyt aktivitetsnivå med 
god dugnadsånd og godt engasjement, selv i en vanskelig tid.  
 
 
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.  
 
 
FEIF-konferansen på Island 
FEIF-konferansen ble arrangert på Hveragerdi på Island i månedsskiftet 
januar/februar 2020. 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 11 
personer.   
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50 årsjubileet i 2020 
Styret hadde nedsatt en komité som hadde hovedansvar for organisering av 
feiringen, men grunnet pandemien har feiringen dessverre ikke latt seg gjennomføre 
som planlagt.   
 
  
Nordic Icelandic Horse Collaboration (NIHC)  
Styrets leder har i perioden fulgt opp samarbeidet med islandshestforeningene i de 
andre nordiske landene. Det er inngått to store samarbeidsavtaler med Agria 
Dyreforsikring og Global Business Travel avd Grimstad. 
 
Islandshestforum 
Medlemsbladet har i 2020 kommet med fire utgivelser, som er i tråd med 
medlemmenes ønsker. 
 
Nettside 
Stillingen som nettredaktør ble utlyst i slutten av 2020 og det vil komme på plass ny 
nettredaktør i starten av 2021. 
 
 
 
AKTIVITETER 
 
 
Lokallagsmøtet 
Årets lokallagsmøte ble avholdt digitalt lørdag 7. november 2020, i etterkant av 
ekstraordinært årsmøte. På programmet stod orientering fra utvalgene, foredrag av 
vår samarbeidspartner Agria v/Marianne Broholm Einarsen, og foredraget «Bruken 
av sosiale medier i idrettslag» med Eirik Tomter.   
 
NIHF delte ut følgende priser: 
Årets lokallag: Hugljufur   
Årets ildsjel: Elin Hvaal   
Årets ambassadør: Ine Smedbakken   
 
 
 
ØKONOMI 
 
Regnskapet for 2020 viser i år et solid overskudd, som er langt over det årsmøte 
vedtok for budsjett 2020. Dette skyldes nok blant annet pandemien, som gjør at 
mange planlagte aktiviteter ikke har latt seg gjennomføre. Styret er komfortabel med 
resultatet, selv om det altså har blitt brukt mye mindre 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 organisasjonssekretær og 50% stilling som stambokfører. 
Stambokkontoret er lokalisert på Ulefoss i Telemark, og organisasjonssekretæren har 
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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 

 
 

 Birgitte Lütken               Kari Egelandsdal  
        Leder Sportsutvalget                   Leder Barn, ungdom, fritid 

 
 

    Ine Smedbakken       Ingeborg Bjørk Steinsdottir   
       Leder Dommer og utdanning           Leder i utvalg for avl  
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ÅRSRAPPORT 2020 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – DOMMER 
OG UTDANNING 
 
 

 
 
 
Utvalget 
Utvalget har bestått av  
Ine Smedbakken 
Tina Oppen 
Inger-Lise Fossmo Faksvaag 
Utdanningsansvarlig Erik Andersen 
 
Møteaktivitet 
Utvalget har hatt 2 møter, og kontakt per telefon og messenger ved behov.  
 
Covid-19 
Hele året har vært preget av at vi er i en verdensomfattende pandemi, med avlyste 
kurs og stevner, stengte grenser og strenge restriksjoner på hva man kan gjøre. På 
grunn av Covid-19 har det ikke vært krevd inn dommer 20’er på stevner. Det har og 
frafalt krav om seminarer og aktivitet for våre dommere og instruktører på grunn av 
den usikre og varierte situasjonen Norge har vært i dette året.  
 
Dommer 
Norge har per 31.12.2020: 1 Landsdommer og 2 distriktsdommere i Gæðingakeppni. 
2 internasjonale FEIF sportsdommere, 27 nasjonale dommere og 30 
lokallagsdommere.  
 
På grunn av Covid-19 har det ikke vært dommerkurs eller avhold dommereksamen i 
2020..   
Vi måtte avlyse de planlagte dommerseminarene i mars, både på Gardermoen og i 
Vestnes.  
FEIF dommereksamen ble utsatt i 2020 til 2021, vi følger med og har ikke gitt opp 
drømmen om flere FEIF-dommere.  
Det ble arrangert gratis, digitalt dommerseminar 29.11 med Fi Pugh.  
 
Utdanning   
Norge har pr 31.12.2020 
3 FEIF level 4 instruktører– internasjonale eksperter 
15 FEIF level 3 instruktører – ridelærer 
30 FEIF level 2 instruktører – A-instruktør 
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118 FEIF level 1 instruktører – B-instruktør 
Vi anbefaler alle å benytte NIHF sine godkjente instruktører når dere skal arrangere 
kurs! 
 
Rideknappen er delt digitalt med instruktørene i foreningen. Dersom du er instruktør, 
og du ikke har fått den, så ta kontakt med utvalget – vi deler den gjerne med deg! 
 
Vi måtte avlyse A-instruktørkurs på Starum på grunn av Covid 19 og få påmeldte.  
 
Vi fikk arrangert et B-instruktørkurs i samarbeid med Faxi Islandshestforening på 
flotte Haugaland Hestesportarena i uke 40.  
Vi startet og opp arbeidet med samlingsbasert B-instruktørkurs i samarbeid med 
Hördur, et spennende prosjekt vi har tro på for framtiden!  
 
Planen og drømmen om å ta instruktørutdanningen til nye høyder er foreløpig satt på 
pause, vi ser frem til vi endelig kan samles og arbeide videre med dette, et 
spennende og givende arbeid alle i utvalget er motivert for å ta fatt på. 
 
Digitale stevner 
Utvalget har i samarbeid med sportsutvalget arbeidet opp mot Norges rytterforbund 
om arrangering av digitale stevner.  
 
Øvrig 
Utvalget har arbeidet med overgangen fra Icetest til SportFengur og laget utkast til 
eget reglement for funksjonshemmede på sportsstevner.  
 
FEIF Level 4 
Vi avsluttet året med å nominere Stian Pedersen som FEIF Level 4 instruktør, 
Internasjonal ekspert. Vi gratulerer! 
Vi har per i dag 3 internasjonale eksperter, men kun Stian er bosatt i Norge. De to 
andre er Erik Andersen i Sverige og Mette Moe Mannseth på Island.  
 
Mvh 
Ine Smedbakken  
utvalg for dommer og utdanning  
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ÅRSRAPPORT 2020 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – BARN, 
UNGDOM OG FRITID  
 
 
 
 

Utvalget  
Utvalget har bestått av  
Kari Egelandsdal (leder)  
Julie Holtesmo  
Ragnhild Rekanes 
Eline Andreassen (ungdomsrepresentant)  
 
 
Ungdomsrådsmøtet  
Ungdomsrådsmøtet ble ikke avholdt i 2020, Eline Andreassen fortsatte i sitt verv.  
 
Endring av navn og utvidelse av utvalget  
Under årsmøtet 2020 ble det vedtatt at BUB ble BUF. I tillegg økte vi utvalget med et 
medlem som skal ha et ekstra ansvar for fritid. Det nye medlemmet i utvalget er 
Ragnhild Rekanes.  
 
Interne og eksterne møter  
Vi har hatt tre møter over google meet og jevn kontakt gjennom året via telefon og 
messenger. Utvalget har vært representert på alle styremøter og Fjellfestival med 
islandshest.  
 
Hovedaktiviteter  
 
Fjellfestivalen  
Fjellfestival med islandshest skulle ha vært FEIF youth camp i 2020, men den 
internasjonale delen av arrangementet ble avlyst. Den norske delen av 
arrangementet ble arrangert med stor suksess. Kvistli var vertskap for festivalen også 
i 2020, og gjennomførte på mesterlig vis innenfor svært strenge retningslinjer. Hlynur 
islandshestforening hadde en flott kiosk under arrangementet.  
 
Forlag til FEIF om å endre aldersinndeling i sport  
Utvalget for Sport, Dommer og utdanning og BUF sendte samlet et forslag til FEIF 
om å endre aldersklasene i sport. Forslaget ble ikke vedtatt, men vi jobber videre for 
å få til en mer rettferdig og bedre inndeling for barn, ungdom og unge voksne.  
 
Turkonkurranse  
BUF har i 2020 arrangert turkonkurranser for våre medlememmer. Dette ble forsøkt 
satt i gang da de første koronarestriksjonene ble vedtatt, og vi fikk ikke lov til å 
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arrangere digitale konkurranser i starten. Første turkonkurranse ble derfor arrangert i 
juni 2020. Frem til desember 2020 har oppslutningen til konkurransen vært heller lav, 
men med flotte premier. I desember ble konkurransen flyttet til en facebookgruppe, 
og oppslutningen har tatt seg betraktelig opp. Takk til sponsorer av premier i 2020, 
Ryttern, Kvistli islandshester, Tryggvi Islandshestgård, Skoies hesteutstyr, Draupnir 
hesteutstyr og Bø og Lifjell turridning.  
 
Mvh 
Utvalget barn, ungdom og fritid 
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ÅRSRAPPORT 2020 
NORSK ISLANDSHESTFORENING – AVL  
 

 

Utvalget 
Utvalget har bestått av 
Ingeborg Bjørk Steinsdottir (leder) 
Thomas Larsen  
Marit Glærum  
 
Møter 
Utvalget har hatt hyppig kontakt via digitale flater og telefon. Vi har deltatt digitalt på 
årsmøtet og lokallagsmøtet.  
 
Aktiviteter 
Avlsseminar februar 2020. Veterinær PhD Sigridur Björnsdottir fra Island ga en siste 
oppdatering på problemet rundt sommereksem. Nye regler for bedømmelse av 
islandshest ble gjennomgått. Hun presenterte en studie av bitt og mulige 
sammenhenger med skader i avlsvisninger og sportskonkurranser. PhD og avlsleder 
på Island Elsa Albertsdottir ga en innføring i hvordan BLUP for islandshest beregnes, 
og satt det spennende temaet fargegenetikk på programmet.  
 

• Oppdatering av avlsplanen. 
• Gjennomgang av diverse høringsutkast fra Mattilsynet. 
• Støtte til unghestskuer. 

Utstillingsåret 
Avlsutvalgets aktiviteter har også blitt svært begrenset av korona. Årets første 
utstilling skulle gått i Seljord i forbindelse med Pinsestevnet og utstillingen skulle vært 
en storslått jubileumsutstilling. Dessverre måtte den avlyses. Heldigvis fikk vi avholdt 
utstilling på Biri i juli. 43 hester ble fullbedømt, og 3 hester ble bedømt kun i eksteriør. 
Vi vil igjen trekke frem de unge som viste sine egne hester. Det er morsomt og veldig 
bra for rekrutteringen. Utvalget så seg dessverre nødt til å avlyse avlsvisningen i 
Haugesund 29.-30.august på grunn av for få påmeldte hester og vi synes selvfølgelig 
dette er veldig beklagelig. Vi håper på et mer normalt visningsår i 2021. 
 

Mvh  
Ingeborg Bjørk Steinsdottir 
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ÅRSRAPPORT 2020 
NORSK ISLANDSHESTFORENING - SPORT 

 

Utvalget 
Utvalget har bestått av  
Birgitte Lütken (leder) 
Mathilde Eide  
Ståle Wangen. 
 
Møteaktivitet 
Utvalget har hatt flere digitale møter, samt kontakt per telefon og messenger ved 
behov.  
 
Covid-19 
Pga den pågående pandemien har stevnesesongen under et vært svært stille. Det 
var i perioder mulig å arrangere mindre C/D-stevner, men samtlige WR-stevner 
inkludert NM måtte dessverre avlyses. Nordisk Mesterskap som skulle vært avholdt i 
Sverige i august ble også avlyst.   
 
Digitale stevner 
Utvalget har i samarbeid med Dommerutvalget arbeidet opp mot Norges 
rytterforbund NRYF om arrangering av digitale stevner. Dette er en pågående 
prosess som vil fortsettes i 2021. Gladur arrangerte to digitale stevner i henholdsvis 
april og mai som begge var meget populære og godt gjennomførte. Dette var en god 
indikasjon på at digitale stevner er noe SU og DU må fortsette å jobbe for å få 
implementert i NIHF.  
 
Øvrig 
Sportsutvalget har gitt stevnestøtte til to lokallag og støtte til en juniorsamling. 
Utvalget har arbeidet med overgangen fra Icetest til SportFengur og i samarbeid med 
Dommerutvalget påbegynt retningslinjer rundt klasser for ryttere med 
funksjonsnedsettelser.   
 
Mvh 
Birgitte Lütken 
Sportsutvalget  
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