
 
 
 
GANDUR ISLANDSHESTFORENING 
 
ÅRSMELDING 2016 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Anine Lundh 
Nestleder: Anette Seim Hanseid 
Sekretær: Heidi Jannicke Andersen 
Kasserer: Karianne Rønning 
Juniorkontakt: Maja Seiness 
Styremedlem: Kristin Løvenskiold 
Styremedlem: Nina Randklev 
Styremedlem: Morten Møller 
 
Varamedlem/juniorkontakt: Signe Elvenes 
Varamedlem: Birgitte Lütken 
Varamedlem: Mia Møller 
 
Valgkomite leder: Nora Ulnes Reed Mohn 
Valgkomite: Katharina Hennies 
 
Styret har hatt 4 styremøter og utover det har styret hatt mye kontakt på mail. Vi har 
vært godt representert med flere fra styret på Årsmøtet og Lokallagsmøtet til NIHF. 
Antall medlemmer per 31.des 2016 var 115. Det er en økning med 17 medlemmer fra 
2015. Medlemmene er godt spredt i Oslo og omegn. 
 
Aktivitetsnivået har vært allsidig og bredt med mange ulike tilbud til medlemmene. 
Vi arrangerte Vintercup 31.januar med 31 startende, 5.mars med 25 startende og 
20.november med 28 startende i ridehallen på Elveli. Vintercupene er C-stevner som 
er åpne for alle og det satses på bredden.  
 
 

     

http://www.gandur.no/


Det ble arrangert åpent Klubbmesterskap 23-24.april på Revhaug gård i Vestby med 
45 startende. Der ble det invitert til A, B, C, D-klasser. Det ble delt ut egen 
ungdomspris på klubbmesterskapet.  
 
Klubbmestere ble:  
C – Klasse: Birgitte Lütken på Draumur fra Slettuboli 
B – Klasse: Kristin Hauge på Tryllir fra Storebø  
A – Klasse Junior: Marie Løvenskiold på Tigull fra Follaug 
A – Klasse Ungrytter: Martine Møller på Vökull fra Kopavogi 
A – Klasse Senior: Anne Fløtaker på Radius fra Solheimum 
 
Ungdomsprisen for god ridning og harmonisk bruk av hesten gikk til Marie 
Løvenskiold! 
 

   
    
 
På Pinsestevnet i Seljord hadde Gandur ansvar for personal til sekretariatet sammen 
med klubbene Hekla og Hrimnir. Det er mange fra Gandur både med og uten hest 
som drar årlig til Pinsestevnet. Mange av Gandurs medlemmer stilte opp og gjorde en 
svært god dugnadsjobb. Det var hele 15 ryttere fra Gandur på stevnet. De kunne alle 
vise til gode resultater. Det har blitt en tradisjon med felles grilling og sosialt samvær 
på kveldene. Noen av foreldrene tok ansvaret for grillingen og gjorde at dette nok en 
gang ble to svært hyggelige og populære kvelder. 
 
 

      
 
 
Det ble avholdt juniorleir 7-9.oktober på Vassåsen gård, Tangen. Leiren er for 
ungdom mellom 12-16 år både med og uten hest. Vi leide 3 hester som ble lånt ut til 
de uten hest. Det er stor interesse for juniorleiren og i år var det 10 deltakere. 



Juniorleiren er et svært viktig tilbud til de yngste medlemmene i klubben. Og ikke 
minst viktig i forhold til rekruttering.  Økonomisk dekker Gandur det meste av 
juniorleiren slik at egenandelen kan holdes lav. Cassandra Westlie og Anette Velure 
var ledere på juniorleiren. 
 
  

      
 
                                                                                   
Fellesturer er nå godt innarbeidet og er svært populært. Vi har arrangert til sammen 
6 dagsturer og en overnattingstur i kombinasjon med kurs i ridehall med Erik 
Andersen i 2016. Det har vært bra deltakelse, mellom 5 og 10 på hvert arrangement, 
og et nytt fjes eller to nesten hver gang. Turene har gått i Sørkedalen, Nittedal, 
Maridalen, Nøstvetmarka, og Tangen. Nye turverter har vi også fått, og vi fikk 
presentert dette konseptet på Lokallagssmøtet til NIHF.  Ryktene sier at flere klubber 
har begynt med tilsvarende opplegg, og det er gledelig! 
 
 

      
 
 
Mini-rideskole er et nytt tilbud i 2016. I samarbeid med Stall Sinnerud i Ski har vi 
arrangert to kursrunder i 2016. Først et 11-ukers-kurs med til sammen 9 deltakere 
fordelt på to kvelder per uke. Aldersfordelingen var fra 7 – 52. Dette kurset inkluderte 
også deltakelse på Vintercup 1 på Elveli (4 rekrutter deltok).  Deretter fulgte vi opp 
med et 5-ukers kurs på samme måte fram til jul.  Flere fra det første kurset deltok, et 
par ville vente til våren, og et par nye kom. En av deltakerne har tatt steget videre til å 
få hest på fôr og blitt medhjelper på mini-rideskolen. Vi hadde også et felles 



arrangement 1. lørdag i advent for kursdeltakerne og med et veldig hyggelig tilskudd 
fra to Gandur-ekvipasjer fra Asker og en fra Holmestrand, var vi hele 14 ekvipasjer på 
tur, og ca. 20 som spiste julegrøt i stallen etterpå!  Mini-rideskolen fortsetter i 2017. 
 
 

   
      
Bjerkemót 2016 ble arrangert 26.august-28.august på Bjerke travbane med 76 
startende. Det var færre startende enn tidligere år, men deltakerne var godt 
representert geografisk og det var et svært høyt nivå på de beste. I B-flokk vant Gry 
Hagelund på Kiljan fra Blesastödum med karakteren 8,85 og i A-flokk Thomas 
Larsen på Syn fra Kalfsstödum med karakteren 8,68.  I tillegg til gædinga ble det 
arrangert tølt, speedpass og galoppløp.   
Bjerkemót er et stort stevne som krever en stor dugnadsinnsats. Dugnadsånden var 
svært bra og mange gjorde en solid innsats hele helgen. Vi har gjennom flere år vært 
svært heldige som har gode og trofaste sponsorer som sørger for flotte premier på 
Bjerkemot.  
 
Bjerkemótmestere ble: 
Barn – Marie Båsen på Bakkus fra Kalmo 
Junior – Lea Elvenes på Kraftur fra Varmadal 
Ungrytter – Stine Smidtsrød Baastad på Jökull frá Staðartungu 
B- flokk – Gry Hagelund på Kiljan frá Blesastöðum 1A 
A – flokk – Rikke Skogstad på Dreki frá Útnyrðingsstöðum 
  
Det ble delt ut pris til en barnerytter og en ungdomsrytter for fin ridning, god sits og 
harmoni med hesten. Det er dommerne som bestemmer hvem som fortjener prisen. 
Barneprisen gikk til Marie Båsen og Ungdomsprisen gikk til Julie Galaasen 
 
 

        



Rent sportslig har flere Gandur ryttere deltatt på store og små stevner både nasjonalt 
og internasjonalt. På NM på Momarken ble Nils Christian Larsen på Stjörnustæll frá 
Davik norgesmester i T2. I tillegg fikk han to 2pl og en 3pl med Dynfari fra Steinnesi i 
passdisiplinene. Martine Møller på Vökull frá Kópavogi endte på 4 pl i T2 ungrytter 
og Oline Michelson på Garún fra Árbæ fikk sølv i stilpass ungrytter.  
Under NM ble det arrangert eget barnestevne hvor det var inviterte barneryttere fra 
de ulike klubbene. Pernille Galaasen på Faxi fra Nordstrand representerte Gandur på 
barnestevnet. 
 
Det var Nordisk 2016 på Biri 8-14.august hvor Nils Christian Larsen på Dynfari fra 
Steinnesi representerte Gandur i sport. Han tok bronsje i stilpass. 
Mia Møller på Lifri fra Kringeland og Marie Løvenskiold på Tigull fra Follaug ble tatt 
ut på laget til gædingakeppni. 
 
 

                                                
 
 
Med vennlig hilsen og på vegne av styret, 
 
 
Anine Lundh 
Leder i Gandur 
 

 

 

 


