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Sak 4 Styrets årsberetning 
Styret har bestått av 

Leder: Heidi Jannicke Andersen  

Nestleder: Anine Lundh 

Sekretær: Elisabeth Stensaker Aaby 

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  

Året 2020 har vært et svært spesielt år på grunn av Covid-19. Etter at landet stengte ned i 

mars 2020 ble flere arrangementer og stevner avlyst. Det har derfor vært mindre aktivitet 

enn planlagt.  

Nesten alle styremøtene har vært på Teams. Styret har hatt 6 styremøter. I tillegg har AU 

(leder, nestleder og kasserer) hatt ett møte. 

Vi har vært godt representert med flere fra styret og klubben på digitalt Årsmøtet i Norsk 

Islandshestforening (NIHF) og digitalt Ekstra ordinært årsmøte og Lokallagsmøtet til NIHF.  

Antall medlemmer per 31.desember 2020 var 130 medlemmer. Av disse er 43 under 20 år. 

Til sammenlikning var det 140 medlemmer i 2019. Medlemmene er godt spredt i Oslo og 

omegn. 

Stevner 

Vintercup 

Vi arrangerte 2 vintercup i samarbeid med lokallaget Hrimnir. 25.januar arrangerte vi 

Tøltmester’n i ridehuset på Elveli i Sørkedalen, med 26 startende. 22.februar arrangerte vi 

Gangartsmester’n med 31 startende også i ridehuset på Elveli. Begge stevnene var vellykket 

med flere startende fra andre klubber og svært god dugnadsånd. 



             

 

Pinsestevnet til Norsk Islandshestforening ble avlyst på grunn av Covid-19. Det samme 

gjelder alle WR (WorldRanking) stevner gjennom sesongen.  

Åpent Klubbmesterskap  

Åpent Klubbmesterskap ble arrangert 29.august på Jegstad gård i Vestby. Det var god 

stemning, flere fine prestasjoner og spesielt hyggelig med så mange startende i 

barneklassene. Dommerstaben var av topp kvalitet med 5 nasjonale dommere. Det var 40 

startende og et svært vellykket stevne hvor mange hadde tatt turen både for å ri og se på. 

Klubbmestere: 

A-klasse senior 4.gang: Anine Lundh/Brá fra Ågreneset 

B-klasse senior 4.gang: Hanne Lindgreen/Töfri fra Kise 

B-klasse senior 5.gang: Benedicte Nylund/Vala fra Åsvin 

C-klasse ungrytter 4.gang: Kaja M H Holden/Mergur fra Talberg 

C-klasse barn 4.gang: Eva Tennes Krogh/Vonandi fra Bergkåsa 

 

Det ble også delt ut en spesiell pris til junior rytter Emma Skårbø på Tindur fra Olafsbergi for 

harmonisk og god ridning. 

    
 



  
 

Ri for en dommer 

13.4. arrangerte vi «Ri for en dommer» på Skarnes. Der deltok 8 ekvipasjer og dommer var 

Ine Smedbakken. Dette var en veldig «smittevernvennlig» arrangement, da ekvipasjene kom, 

red og dro.  

Turer 

Felles rideturer 

På grunn av Covid 19 ble det færre felles rideturer enn vanlig. Men vi har likevel fått 

gjennomført flere felles rideturer. Mellom 3-7 ryttere, ungdom og voksne, har ridd sammen 

og tatt en kaffekopp ute ved stallen 

etterpå. Lavterskelturene har blitt 

markedsført på sosiale medier og rundt om 

i staller for å nå ut til flest mulig. Rideturene 

tilpasses nivå på deltakerne og ledes av en 

turvert. Felles rideturer er et 

lavterskeltilbud og et viktig klubb tilbud 

som stimulerer til økt fysisk aktivitet ute i 

friluft. Deltakerne får kjennskap til nye 

turområder og kunnskap om hvordan 

ferdes i naturen til hest. 

  



Forsommertur til Solli Gård 

De to etter hvert tradisjonsrike turene våre gikk av stabelen – nesten som vanlig. 13-14. juni 

hadde 7 glade ryttere i ulik alder og hester en solrik tur rundt omkring i Vestmarka. 

Utgangspunktet var Høgås gård, med overnatting på Solli – spredt på flere steder. Nydelig 

middag og godt vertskap på Solli!  

  

Rideleir 

For 4. år på rad arrangerte Gandur rideleir, i år på Folkenborg Hestesenter. 10 jenter i 

alderen 9 til 12 år deltok, og hovedleder var Line Skofteby. 

   

Fjellridning 

Vi hadde planlagt en tur til Kvitfjell midt i august, men få påmeldte og litt kronglete logistikk 

gjorde at vi istedenfor la turen til fantastiske Liaåsen og en alltid gjestfri Hilde Sandberg.  

Det ble også gjort en rekognoseringstur for mulig juniorleir der til neste sommer! Blir det 

noe av, er det bare å glede seg! 



   

Løvlia tur 

Løvlia-turen i år var en tørr og flott opplevelse – vi kunne ri på stier som vanligvis er for våte 

for ridning. Det ga nye rideveier og dermed helt nye opplevelser! Overnattingsturer i Oslo 

marka gir deltakerne en god opplevelse av friluftsliv, ferdes i naturen og lese kart. Deltakere 

+ person i følgebil hadde et fint opphold på Løvlia med middag og overnatting. 

  

Fjellfestivalen 

Norsk Islandshest sitt arrangement Fjellfestivalen på Hjerkinn ble gjennomført i en litt 

redusert utgave og med god tilrettelegging i forhold til smittevern. Flere Gandurmedlemmer 

deltok, og oppfordringen om å bli med neste år ble formidlet med stor entusiasme fra 

medlemmer som deltok!  

Juniorleir 

Gandurs juniorleir har blitt en tradisjon og er et veldig viktig tiltak for rekruttering av nye 

unge til sporten vår. Påmeldingsavgiften holdes lav og Gandur dekker det meste, slik at alle 

skal kunne ha mulighet til å delta. 



Juniorleir ble arrangert 2-4.oktober på Vassåsen gård i Tangen. 10 unge ryttere fra Oslo og 

omegn deltok på juniorleiren, noen med egen hest og noen fikk låne hester. Det var en fin 

helg med rideundervisning i ridehus, felles rideturer og sosialt fellesskap.  

  

Den populære Seniorsamling på Vassåsen gård med Nils-Christian Larsen måtte dessverre 

avlyses på grunn av Covid-19. 

Teorikveld 

Vi har dessverre måtte avlyse høstens teorikveld på grunn av Covid-19. 

Årets ambassadør 

Under Norsk Islandshestforening (NIHF) sitt digitale Lokallagsmøte 7.november ble Ine 

Smedbakken kåret til Årets ambassadør. Dette er velfortjent, og vi gratulerer! 

Gandurs minirideskole 

20 deltakere – 16 barn og 4 voksne – har gjennom hele året deltatt i minirideskolen. Det ble 

noen avlyste kurs i mars, men disse ble tatt igjen og avviklet i påsken på en litt annen måte, 

så alle elevene har fått den undervisningen de skulle. Line Skoftebu på vårparten, og Linnea 

Berg fra påske og utover har vært hovedinstruktører, godt hjulpet av 3-4 medhjelpere. Det 

er gledelig å se at noen av elevene har deltatt på andre Gandur-arrangement, både KM og 

enkelte turer. 

Lavvo til utlån! 

Gandur søkte og fikk tilskudd til friluftslivsaktivitet (lavterskel rideturer i marka) fra 
Miljødirektoratet og har brukt noen av midlene til å kjøpe inn en lavvo som er tilgjengelig for 
utlån til klubbens medlemmer og arrangementer. Midlene vil for øvrig brukes til å stimulere 
flere unge ryttere til å delta på rideturene.  
 

 

Heidi Jannicke Andersen           Anine Lundh            Anette Hanseid           Kristin Løvenskiold 

 

Morten Møller                 Elisabeth S Aaby                 Nina Randklev            Linnea Berg 



 

Sak 5 Regnskap for 2020 
Se egne dokument 

Sak 6 Fastsette kontingent for 2022  
Styrets forslag til vedtak:  

Uendret kontingent for 2022 for hovedmedlem og familiemedlem. I samsvar med NIHF. 

Hovedmedlem kr 150,- og familiemedlem kr.50,- 

  



Sak 7 

 

Budsjett 2021
Styrets forslag til budsjett for 2021

Gandur Islandshestforening

3003 Kontigent                            18 000,00 

3004 Startavgift                            46 000,00 

3005 Kiosk/ loddsalg                              4 000,00 

3006 Kurs og aktiviteter                          243 100,00 

3007 Bjerkemot                                           -   

3010 Tilskudd                            27 000,00 

Sum                          338 100,00 

4002 Forsikring medlemmer                              2 500,00 

4003 NIHF kontigent                              3 500,00 

4004 Stevner                            12 000,00 

4005 Dommere                            31 000,00 

4006 Kurs og aktiviteter                          254 600,00 

4007 Bjerkemot                                           -   

4008 Premier og rosetter                              9 000,00 

4020 Støtte                            20 000,00 

4040 Kontorrekvisita                                  500,00 

4050 Diverse kostnader                            10 000,00 

7350 Representasjon, fradragsberettiget                            10 500,00 

7770 Bank og kortgebyrer                                  500,00 

Sum                          354 100,00 

8050 Annen renteinntekt                              2 500,00 

Sum                              2 500,00 

Driftsinntekter                          338 100,00 

Driftskostnader                          354 100,00 

Driftsresultat -                          16 000,00 

Finansinntekter                              2 500,00 

Resultat før skatt -                          13 500,00 

Finansinntekter

Resultat

Driftsinntekter

Driftskostnader



Sak 8 Valg av styre og tillitsvalgte 
Valgkomiteens innstilling: 

Styret: 

• Leder:  Heidi Jannicke Andersen - gjenvalg for ett år (2021-2022)  

• Nestleder/Sportsansvarlig: Anine Lundh – Ikke på valg (2020-2022)  

• Sekretær: Elisabeth Stensaker Aaby - ikke på valg (2020-2022)  

• Kasserer: Anette Seim Hanseid - ikke på valg (2020-2023)  

• Styremedlem/Juniorkontakt: Kaja Holden - ny, på valg for 2 år (2021-2023)  

• Styremedlem: Kristin Løvenskiold – Ikke på valg (2020-2022)  

• Styremedlem: Nina Randklev – gjenvalg for 2 år (2021-2023)  

• Styremedlem: Morten Møller – gjenvalg for ett år (2021-2022)  

• Varamedlem/juniorkontakt: Martine Finstad Hansen - ny, på valg for 2 år (2021-2023)  

• Varamedlem: Hanne S Finstad - gjenvalg for 2 år. (2021-2023)  

• Varamedlem: Birthe Finstad Bruvik - ny, på valg for to år (2021-2023)  

Valgkomite 

• Leder valgkomité: Nora Ulnes Reed Mohn – ikke på valg (2020-2022)  

• Medlem valgkomitéen: Ida Heiberg – gjenvalg for 2 år (2021-2023)  

• Medlem valgkomitéen: Maren Kirkebøen – Ikke på valg (2020-2022)  

• Varamedlem valgkomitéen: Agnes Dahm – Ikke på valg (2020-2022)  

• Revisor 1: Kristin Hauge – Ikke på valg (2020-2022)  

• Revisor 2: Peder Løvenskiold – 2020-2022  

 


