
 
 
 

GANDUR ISLANDSHESTFORENING 
 
ÅRSMELDING 2017 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Anine Lundh 
Nestleder: Anette Seim Hanseid 
Sekretær: Heidi Jannicke Andersen 
Kasserer: Karianne Rønning 
Juniorkontakt: Julie Galaasen 
Styremedlem: Kristin Løvenskiold 
Styremedlem: Nina Randklev 
Styremedlem: Morten Møller 
 
Varamedlem/juniorkontakt: Pernille Resland 
Varamedlem: Birgitte Lütken 
Varamedlem: Elisabet Norderup Michelson 
 
Valgkomite leder: Nora Ulnes Reed Mohn 
Valgkomite: Ida Heiberg 
 

Styremøter 
Styret har hatt 3 styremøter og utover det har styret hatt mye kontakt på mail. Vi har 
vært godt representert med flere fra styret på Årsmøtet, Ekstraordinære Årsmøter og 
Lokallagsmøtet til NIHF. Antall medlemmer per 31.des 2017 var 132. Det er en 
økning med 17 medlemmer fra 2016. Medlemmene er godt spredt i Oslo og omegn. 

 
Aktiviteter 

Stevner og konkurranser 

Aktivitetsnivået har vært allsidig og bredt med mange ulike tilbud til medlemmene. 
Vi arrangerte Vintercup 12.februar med 43 startende, 26.mars med 32 startende og 
18.november med 23 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 13-14.mai 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:  
Anne Fløtaker - senior 4 gang 
Cassandra Westlie - senior 5 gang 
Marie Løvenskiold - ungrytter 
Elina Grøholdt - junior 
Tiril Reinfjord -barn 
Ungdomsprisen for fin og harmonisk ridning gikk til Elina Grøholdt.  
 
 

     
    
 
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 deltakere fra Gandur i alle aldre i mange disipliner og 
kostymetølten på pinsa. De kunne alle vise til gode resultater. Det har blitt en 
tradisjon med felles grilling og sosialt samvær på kveldene noe som er svært populært 
og hyggelig.  
 

Rideleir for barn 

Det ble avholdt rideleir for barn i uke 27. 10 barn i alderen 8-13 år deltok fra mandag 
til fredag på Sinnerud gård i Ski. Stell, ridning, kjøring med hest og vogn, bading, 
matlaging på tunet og overnatting i telt. 9 av 10 fortsatte på rideskolen etter 
sommeren. 



     
  

Rideleir for voksne    

I 2017 forsøkte vi oss også med rideleir for voksne i Heidal, med utgangspunkt i setra 
til Annki Daudon. Her deltok 10 personer, 8 hester, og 6 bikkjer. Det var greit at ikke 
alle hadde med hest, så noen kunne ta hånd om bikkjene også. 10 opplevelsesrike 
dager i juli! 
 

     
 

Mini-rideskole 

Mini-rideskolen som vi startet opp med høsten 2016 i Ski har fortsatt i hele 2017. Vi 
har hatt to kurskvelder med to timer og 4-5 ekvipasjer per time. I år har deltakerne 
vært i alderen 8-14 år. Deltakelsen som følge av dette, på «lokal vintercup» i 
november var på hele 22 rekrutter! 
 

    
 
Vi avsluttet mini-rideskolen første lørdag i advent, med tur i nærområdet og grøt i 
stallen med 45 grøttallerkner. 
 
   
 



   
      
Bjerkemót 2017 ble arrangert 25.august-27.august på Bjerke travbane med 75 
startende. Det var samme antall startende som året før. Deltakerne var godt 
representert geografisk og det var et svært høyt nivå på de beste.  I A-flokk vant 
Thomas Larsen med Sýn fra Kálfsstødum med hele 8,759.  Det var spesielt gøy at det 
var 8 startende i barneklassen. I tillegg til gædinga ble det arrangert tølt, speedpass 
og galoppløp. Bjerkemót 2017 var siste stevne i en nasjonal Gædingacup og cup 
mestere ble kåret og premiert på stevnet av NIHF.  
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 – Marit Toven Murud og Snjall fra Lian 
Ungdom – Ida Kathrin Nielsen og Ýmir frá Selfossi 
Ungrytter – Stine Smidtsrød Baastad og Jökull frá Stadartungu 
Senior firgjengere – Bernt Severinsen og Darri fra Kleiva 
Senior femgjengere – Camilla Mood Havig og Stjarna frá Ósi 
  
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. 
 
 

        
 



Rent sportslig har flere Gandur ryttere deltatt på store og små stevner både nasjonalt 
og internasjonalt med mange gode resultater. 
 
Under VM i Nederland representerte Nils-Christian Larsen på Victor fra Diisa Norge 
og endte på en fin 6 pl i T1. Nils-Christian ble i tillegg kåret til Årets senior rytter på 
årsmøte til Norsk Islandshestforening. 
 
 

                                                
 
 

Juniorleir 

Det ble avholdt juniorleir 6-8.oktober på Vassåsen gård, Tangen. Leiren er for 
ungdom mellom 12-16 år både med og uten hest. Vi fikk låne 3 hester 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 Maren Kirkebøen var ledere på 
juniorleiren. 
 

      
 
 

Turer 
De månedlige turene har hatt god deltakelse, vi har vært ca. 8 per tur, med overtall av 
50+. Vi har fått to nye turverter i løpet av året, og det gir muligheter til 
rideopplevelser i nye turområder! 
 

• Januar: Ski – Bjerkebekk – turvert: Heidi J Andersen 

• Februar: Ås – Nøstvedtmarka– turvert: Annki Daudon 

• Mars: Skarnes– Finnholdt - turvert: Unni Skogly 



• Mai: Asker – turvert: Hilde Sandberg 

• Juni: Overnattingstur til Solli (Asker)  

• September: Overnattingstur til Løvlia (fra Lommedalen)  

• Oktober: Ski/Ås: Finstadskogen– turvert: Annki Doaudon 

• November: Oppegård – Grønliåsen– turvert: Åse Merete Ternå 
 

 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen styret i Gandur 
 
 
 
Anine Lundh        Anette Seim       Heidi J. Andersen     Nina Randklev 
 
 
Kristin Løvenskiold        Julie Galaasen       Morten Møller 
 


