
GANDUR ISLANDSHESTFORENING  

ÅRSMELDING 2018  

Styret har bestått av 

Leder: Ine Smedbakken  

Nestleder: Anine Lundh 

Sekretær: Heidi Jannicke Andersen 

Kasserer: Anette Seim Hanseid  

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 6 styremøter og utover det har styret hatt kontakt på mail og facebook.  

Vi har vært godt representert med flere fra styret og klubben på Årsmøtet og Lokallagsmøtet til 

Norsk Islandshestforening (NIHF).  Antall medlemmer per 31.des 2018 var 142. Det er en økning med 

10 medlemmer fra 2017. Medlemmene er godt spredt i Oslo og omegn. 

Utmerkelser 
Lørdag kveld på lokallagsmøtet til NIHF var det prisutdelinger. To av 

prisene gikk til Gandurmedlemmer. «Årets ildsjel» ble tildelt Heidi Jannicke 

Andersen for hennes dugnadsinnsats i Gandur. Dette er en svært 

velfortjent pris. Gjennom flere år har Heidi med et stort engasjement 

arrangert fellesturer, mini rideskole, sommerleir og rekruttstevne, alltid 

like entusiastisk og blid. Hun alene har sørget for over 40 nye medlemmer i 

Gandur. Dette er imponerende!  

Nils-Christian Larsen ble tildelt «Årets profil» i sport for imponerende 

resultater gjennom året, og for å profilere idretten vår på en god måte i 

inn- og utland. Nils-Christian lever og ånder for sporten og er en hederlig 

prisvinner av «Årets profil».  
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Aktiviteter  
Aktivitetsnivået har vært allsidig og bredt med mange ulike tilbud til medlemmene. 

 

Vi arrangerte Vintercup 3.februar med 28 startende, 3.mars med 27 startende og 17.november med 

21 startende i ridehallen på Elveli. Vintercupene er C-stevner som er åpne for alle og det satses på 

bredden. Flere startet konkurranse for første gang og fikk gode resultater.  

Vintercupmestere: 

D-klassen: Tiril Reinfjord og Silkisif fra Nekstad 

C-klassen: Hanne Kollen og Ársæll fra Folkenborg 

B-klassen: Hege Undall og Töframadur från Kull’n 

A-klassen: Birgitte Lütken og Hektor fra Holla.  

Det ble arrangert åpent Klubbmesterskap 5-6.mai på Revhaug gård i Vestby med 38 startende. Der 

ble det invitert til A, B, C, D-klasser.  

Klubbmestere 

Anine Lundh/Brá fra Ågreneset - senior 4 gang 

Cathrin Frigård/Kraftur frá Ólagsbergi- senior 5 gang  

Marie Løvenskiold/Tigull fra Follaug - ungrytter  

Mina Fidje Hansen/Vafi fra Samset -barn  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-rideskole 

Mini-rideskolen som vi startet opp med høsten 2016 i Ski har fortsatt i hele 2018.  

Vi har hatt to kurskvelder med to timer og 3-4 ekvipasjer per time. I år har deltakerne vært i alderen 

8-15 år. I tillegg har vi hatt en time annenhver uke med voksenkurs. Det er allsidig undervisning på 

rideskolen, alt fra gangartsridning og dressur til mounted games og sprang.  

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

tallerkner (samme som i 2017) var med på dette. 
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Som følge av rideskolen og etter hvert ryttere som har gått et steg videre og fått hest på fôr eller til 

og med kjøpt egen hest, har det blitt mange som vil være med på stevner. Dermed har det blitt 

behov for lokale rekruttstevner, der det ligger til rette for å dele på hestene og der det er kort vei for 

foresatte og venner og komme å se på. Det har vært avholdt 2 rekruttstevner i ridehallen til Ski 

Rideklubb i 2018 (som i 2017) Ett i februar (15 deltakere) og ett i november (22 deltakere). Det 

sistnevnte hadde også to ekte dommere: Ine Smedbakken og Johann Aamodt. 

 

  

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 8 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. 
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Rideleir for barn  

Det ble avholdt rideleir for barn i uke 27. 10 barn i alderen 8-13 år deltok fra søndag til torsdag på 

Sinnerud gård i Ski. Stell, ridning, kjøring med hest og vogn, voltige, bading, matlaging og overnatting 

i telt. I og med at mange også var med i 2017 var gjennomsnittsalderen litt høyere i år. Fornøyde og 

slitne unger og ledere – de fleste har fortsatt å ri etter leiren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjerkemót 2018 ble arrangert 24.august-26.august på Bjerke travbane med 55 startende. Det var 

færre antall startende enn året før, noe som i hovedsak skyldes at det kom tett opptil Nordisk 

Mesterskap og at det har vært en lang sesong i år.   

I tillegg til gædingakeppni 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 Bjerkemót.  
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Bjerkemótmestere ble:  

Barneflokk – Tiril Reinfjord og Silkisif fra Nekstad 

Ungdomsflokk – Frøydis Musdalslien og Kiljan frá Blesastödum 

Ungrytterflokk - Stine Smidsrød Baastad og Jökull frá Stadartungu 

B-flokk – Starri fra Gillastödum og Tina Kalmo Pedersen 

A-flokk – Stjarna frá Ósi og Camilla Mood Havig 

 

Det ble delt ut Feather Prize til en barne/ungdomsrytter og en ungrytter/senior for fin ridning, god 

sits og harmoni med hesten. Det er dommerne som bestemmer hvem som fortjener prisen. 

Vinnerne av Feather Prize ble Sara Nerstad og Stine S Baastad.  

Feather Prizene ble sponset av Kvistli Islandshestsenter og Holla Islandshestgård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

NM i Grimstad  var 12-15.juli, og kom med sommer, sol og det glade sørland. Flere av 
Gandur sine medlemmer reiste ned for å nyte NM, og ikke minst våre flotte ekvipasjer! Vi var 
godt representert på NM og fikk mange gode resultater og plasseringer samt medaljer! 
Vi er stolte av at vi kunne sende 2 lovende barneryttere på barnas NM i år, Polly Arnkvern 
med Kvistur fra Engedahl og Tiril F Reinfjord med Silkisif fra Nekstad. De red veldig bra, både 
i V5 og i T7.  
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Nordisk mesterskap var 7-12.august på Margaretehof i Sverige. 

Gandur hadde to ryttere på landslaget, Nils Christian 

Larsen/Garpur fra Højgaarden representerte Norge i Sport 4-

gang og Tølt. Jonas Juul Poverud/Vals fra Sørbråten 

representerte Norge i gædingakeppni B-flokk.  

Nils-Christian red seg inn i en A-finale i T1 og V1, hvor de møtte 

mange sterke konkurrenter. Vals med Jonas i salen kom til B-

finalen i B-flokk. Vi er stolte av gutta sine sterke prestasjoner!  

 

 

Juniorleir  

Det ble avholdt juniorleir 5-7.oktober på Vassåsen gård, Tangen. Leiren er for ungdom mellom 12-16 

år både med og uten hest. Vi fikk låne 2 hester til de uten hest. Det er stor interesse for juniorleiren 

og i år var det 9 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. Stine Baastad og Mathilde Rosenvinge Høyem var ledere på 

juniorleiren. Leiren bestod av rideturer i flott terreng, rideinstruksjon og bakkearbeid med hest. Det 

var mye gøy med hest og sosialt sammen. Hyggelig fellesmåltid og kos med film på kveldene.  
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Turer 

I år har det blitt fellesturer hver 2.måned. Vi har vært ca 8 per tur, med overtall i alderen 50+. 

Høydepunktet var Løvliaturen med 15 ekvipasjer, flott vær og glimrende stemning!  

Vi har fått en ny turvert i løpet av året, og det gir muligheter til rideopplevelser i nye turområder. 

 Januar: Ås – turvert: Øystein Krogh 

 Mars: Ski – turvert: Heidi J Andersen 

 Juni: Overnattingstur til Solli (Asker) – turvert: Hilde Sandberg 

 September: Overnattingstur til Løvlia (fra Lommedalen) – 15 deltakere- Turvert Hilde 

Sandberg 

 November: Skarnes – turvert: Elisabet Michelson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt av året var arrangementet «Ri for en dommer», der ekvipasjen kan velge program selv og ri for 

en dommer og få tilbakemeldinger i etterkant, og/eller underveis, slik man selv ønsker. Ine 

Smedbakken var dommer. Det var 6 deltakende ekvipasjer på dette første forsøket. SVÆRT lærerikt 

og moro! 

Avl 

I juni arrangerte naboklubben vår Hekla avlsutstilling på Momarken i 

Mysen. Her fikk medlem Nils André Olsen sin hoppe Ϸruma fra Holla 

1.premie (8.08), og ble beste norskfødte hoppe!  

 

På Unghestskuet i regi naboklubben vår Hrimnir ble det stilt ut flere 

hester fra Gandur. Elisabeth Michelson deltok med unghestene Goliat 

fra Dysterud (8.11/73,56p), Evita fra Dysterud (8/73.64p), og Jodis från 

Lindarbakka (7.96/70.36p). Heidi Jannicke Andersen deltok med Heykir 

fra Nekstad  (7.85/66.65p) og Morgunstjarna fra Sinnerud (7.89). Her 

kunne man vise unge, lovende unghester, men også eldre hester til 

uoffisiell dom.  

 

Med vennlig hilsen styret i Gandur 
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