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Styret har bestått av
Leder: Ine Smedbakken
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Kasserer: Anette Seim Hanseid
Juniorkontakt: Linnea Berg
Styremedlem: Kristin Løvenskiold
Styremedlem: Nina Randklev
Styremedlem: Morten Møller
Varamedlem/juniorkontakt :Hektor Arnkværn
Varamedlem: Hanne Finstad
Varamedlem: Elisabet Norderup Michelson
Valgkomite leder: Nora Ulnes Reed Mohn
Valgkomite: Ida Heiberg
Valgkomite: Maren Kirkebøen
Vara valgkomite: Agnes Dahm

Styremøter
Styret har hatt 4 styremøter og utover det har styret hatt kontakt på mail og facebook/messenger.
Vi har vært godt representert med flere fra styret og klubben på Årsmøtet og Lokallagsmøtet til
Norsk Islandshestforening (NIHF). Antall medlemmer per 31.des 2019 var 140. Medlemmene er godt
spredt i Oslo og omegn.

Aktiviteter
Aktivitetsnivået har vært allsidig og bredt med mange ulike tilbud til medlemmene.
18-20.januar arrangerte vi Hestekunnskapskurs med 17 deltakere på
Osloidrettens hus, Ekeberg. Flere av deltakerne var fra Gandur, andre blir
forhåpentligvis kommende Gandurmedlemmer. Hestekunnskapskurs
handler om alt man trenger å vite for å gi hesten sin et godt og optimalt liv.
Man lærer om anatomi, sykdommer, skader, foring, eksteriør, avl,
oppvekst, trening, bruk av utstyr, og mye mer.
Foto: Mette Sattrup

Vi hadde 2 temakvelder i 2019.
Den første temakvelden var 22.januar og handlet om foring. 30 engasjerte deltakere samlet seg på
Nordre Ringerike Gård, hvor Marianne Sønderkjær fra St.Hippolyt holdt et spennende foredrag. Det
ble og servert pizza, brus, kaffe og kaker.

Den andre temakvelden var 10.september med Ingeborg Bjørk Steinsdottir, også på Nordre
Ringerike gård i Sørkedalen. Tema var «Bakkearbeid med hest i rundpaddock el longe line». Det var
en engasjert gjeng som lyttet og stilte spørsmål under temakvelden. Over 30 deltakere hadde funnet
veien til temakvelden denne mandag kvelden. I forkant av kurset ble det servert pizza, brus, kake og
kaffe.
Foto: Anine Lundh

Vi arrangerte Vintercup i ridehallen på Elveli 2.februar med 29 startende,
9.mars ble dessverre avlyst på grunn av smittefare i forbindelse med
herpesvirus 1. Vintercupene er C-stevner som er åpne for alle og det satses
på bredden. Vinteren 2019/2020 har vi inngått samarbeid med Hrimnir om
felles vintercup.

Det ble arrangert åpent Klubbmesterskap 14-15.april sammen med Hrimnir på Drammen
travbane. Sammen med Hrimnir sin fantastiske dugnadsgjeng koste vi oss veldig denne
helgen. Gandur stilte med to dommere og skrivere. Det var et høyt nivå og mange flotte
ekvipasjer i alle klassene. Tusen takk til alle som startet og alle dere som hjalp til under
helgen!
Klubbmestere 2019

Anne Fløtaker/Neisti fra Sigersberg - senior
Oline Michelson/Garun fra Arbæ – ungrytter
Sigrid Amundsen Aarsund/Samba fra Sigersberg – junior
Polly Arnkværn/Álfur fra Engedahl – barn

Rideskole
Gjennom hele 2019 har Gandur hatt en mini-rideskole på Sinnerud gård i Ski to kvelder i uka. Til
sammen 5 partier, hvorav 4 for barn og ett for voksne. Rideskolen har hatt 20 elever (hvorav 4
voksne). Instruktør har vært Line Skofteby, og det har i all hovedsak vært undervist på ridebanen.
Allsidig og grunnleggende ridning.

På Pinsestevnet i Seljord hadde Gandur ansvar for personal til sekretariatet sammen med klubbene
Hekla og Hrimnir. I år var det 7 fra klubben som startet i Seljord. Flere hadde også tatt turen opp for å
heie på ryttere, delta på Gandurgrilling, være med på kurs i "Bakkarbeid med hest" med Ingeborg
Steinsdottir, salgsvisning og alt som Pinsestevnet har å by på. Vi håper enda flere fra Gandur tar

turen til Pinsestevnet neste årI år hadde Gandur kjempeflinke barneryttere fra Gandur på
Pinsestevnet. Gratulerer til Polly Arnkværn på Álfur fra Engedahl og Tiril Reinfjord på Silkisif fra
Nekstad.

Rideleir for barn
Det ble avholdt rideleir for barn i uke 27. 10 barn i alderen 8-13 deltok fra søndag 30/6 til torsdag 4/7
på Sinnerud gård. Stell og helsesjekk, ridning, matlaging på tunet og overnatting i telt. Ansvarlige:
Line Skofteby og Heidi J Andersen. Alle bilder fra rideleiren er tatt av Line Skofteby.

Bjerkemót 2019 ble arrangert 23.august-25.august på Bjerke travbane med 47 startende. 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. Igjen møtte vi dessverre utfordringer med å fylle stevnet. I år var det
bl.a. tildelt NM Gædingakeppni i Tønsberg kun 3 uker etter Bjerkemót. Mange som har brukt å starte
på Bjerke valgte derfor NM i stedet for.
Vi har vedtatt i styret at vi ikke kommer til å arrangere Bjerkemót i 2020, da stevnet de siste årene
ikke har vært økonomisk bærekraftig.
Bjerkemótmestere ble:
Barneflokk – Gáske fra Tøndborg og Milly Spissøy
Ungdomsflokk – Baron fra Øverbø og Ayla Steinsgard
Ungrytterflokk – Ymir frá Selfossi og Ida Katrin Nielsen
B-flokk –Reyr frá Melabergi og Camilla Wangen
A-flokk – Leistur frá Torfunesi og Ayla Steinsgard
C-flokk – Klettur frá Minni-Reykjum og Hedda Dramstad

NM på Biri var 4-7.juli, og her fikk vi oppleve de fleste årstider på en helg. Vi manglet snø, men
isende hagl kan vel nesten godkjennes som vinter-vær. Flere av Gandur sine medlemmer reiste til Biri
for å ri og heie på hverandre. Vi var godt representert på NM og fikk mange gode resultater og
plasseringer samt medaljer!
Vi er stolte av at vi kunne sende 3 lovende barneryttere på barnestevnet under NM, de gjorde en
fantastisk innsats!

Verdensmesterskapet var 4-11.august i Berlin, Tyskland.
Gandur hadde en rytter på landslaget, Nils Christian Larsen og
Garpur fra Højgaarden, de representerte Norge i Sport 4-gang
og Tølt.

Juniorleir
Det ble avholdt juniorleir 4-6.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 i år også. Leiren bestod av rideturer i flott terreng og nydelig høstvær og rideinstruksjon.
Det var mye gøy med hest og sosialt sammen. Hyggelig fellesmåltid og kos med film på kveldene.

Voksenkurs
Den 25-27.oktober var vi 10 voksne samlet til en hestlig helg på Vassåsen. Vi hadde flydd inn NilsChristian Larsen fra kontinentet, og hadde en fantastisk helg med masse ridning, mat og ikke minst
latter. Her var det stor bredde og spenn, både i folk og hester. Allikevel hadde alle et godt utbytte av
helgen, og vi dannet sterkere vennskapsbånd.

Turer
Vi planla flere turer enn vi gjennomførte i 2019. Været har vært kronglete med mye vått både vinter
og høst. Vi har fått nye turverter i løpet av året, og det gir muligheter til rideopplevelser i nye
turområder.







3.februar – Ås. Turvert Øystein Krogh, 7 deltakere
3.mars – Maridalen. Turvert Annki Daudon, rekord med 17
deltakere!
5.mai – Lillebru gård, Karlsrudmarka
19-20.September – Lommedalen, Løvlia. Turvert Hilde Sandberg, 11
deltakere
16.november – Sørkedalen. Turvert Hanne Finstad
21.desember – Asker. Turvert Kathrine Nordgård Larsen, 4 deltakere

Vi fortsatte 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. Det har vært
positive tilbakemeldinger på dette, og er noe vi ønsker å fortsette med også i 2020. «Ri for en
dommer» er en fin lavterskel-aktivitet, som også er rimelig for Gandur sine medlemmer da klubbens
dommere stiller opp gratis på dette. Vi hadde «Ri for en dommer» 27.januar og 9.november i Ski.

Med vennlig hilsen styret i Gandur

