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Årsmelding Gandur for året 2021 

Styret har bestått av 

• Leder:  Heidi Jannicke Andersen  

• Nestleder/Sportsansvarlig: Anine Lundh  

• Sekretær: Elisabeth Stensaker Aaby  

• Kasserer: Anette Seim Hanseid  

• Styremedlem/Juniorkontakt: Kaja Holden  

• Styremedlem: Kristin Løvenskiold  

• Styremedlem: Nina Randklev  

• Styremedlem: Morten Møller  

• Varamedlem/juniorkontakt: Martine Finstad Hansen  

• Varamedlem: Hanne S Finstad - gjenvalg for 2 år.  

• Varamedlem: Birthe Finstad Bruvik  

Valgkomite 

• Leder valgkomité: Nora Ulnes Reed Mohn  

• Medlem valgkomitéen: Ida Heiberg  

• Medlem valgkomitéen: Maren Kirkebøen  

• Varamedlem valgkomitéen: Agnes Dahm   

• Revisor 1: Kristin Hauge  

• Revisor 2: Peder Løvenskiold  

Styremøter  

Året 2021 har i likhet med 2020 vært preget av Covid-19. med mindre aktivitet enn planlagt.  

Alle styremøtene har vært på Teams. Styret har hatt ca.  7 styremøter.  

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

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

Antall medlemmer per 31.desember 2021 var 141 medlemmer. Av disse er 41 under 20 år. 

Til sammenlikning var det 130 medlemmer i 2020. Medlemmene er godt spredt i Oslo og 

omegn. 

Terminlisten for 2021 så slik ut 

• 30.januar Vintertur Ås (avlyst pga. Covid-19) 
• 20.februar Vintercup 1, ridehuset Elveli, Sørkedalen (avlyst pga. Covid-19) 
• 2.mars Årsmøte digitalt Gandur 
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• 13.mars Vintercup 2, ridehuset Elveli, Sørkedalen (avlyst pga. Covid-19) 
• 20.mars Årsmøte digitalt Norsk Islandshestforening (NIHF) 
• 12.april Sits-bli bedre rytter, Nordre Ringerike gård, Sørkedalen (avlyst pga. Covid-19) 
• 22-24.mai Pinsestevnet NIHF, Dyrskun Seljord (avlyst pga. Covid-19) 
• 12.juni Åpent Klubbmesterskap, Folkenborg Hestesenter, Mysen 
• 12-13.juni Forsommertur til Solli, Asker 
• 11-12.september Høsttur Løvlia 
• 26.september Høststevne, Jegstad gård, Vestby 
• 1-3.oktober Juniorleir, Vassåsen gård, Tangen 
• 15. November Tema kveld: Sits med Anne Stine Baumann Frost 

Kurs 

Digitalt stevneprogram 

NIHF er i en overgangsfase til å gå over til å bruke et nytt stevnesystem - SportFengur, og 

avholdt kurs for stevnearrangører og andre interesserte i februar. 5 fra Gandur deltok på 

kurset som var digitalt. 

Sitskurs 

Vi hadde opprinnelig planlagt et sitskurs i 2020, men det ble utsatt og utsatt. 15.11. fikk vi 

det til! 12 deltakere var samlet til et 3-timers kurs med teori og øvelser. Kursholder var Anne 

Stine Baumann Frost. Det var fulltegnet og så vellykket at vi forsøker å sette opp et nytt kurs 

til våren. 

Stevner 

Bildet er fra Tresfjord, der flere unge Gandur-

ekvipasjer deltok. 

Foto: Birthe Finstad Bruvik. 
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Fra Turheststevnet i Mysen.  

Foto: Birthe Finstad Bruvik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gjelder alle WR (WorldRanking) stevner gjennom sesongen.  

NM, B-stevne på Biri og NM Gædingakeppni på Biri ble arrangert av NIHF i samarbeid med 

andre lokallag. Flere ekvipasjer fra Gandur deltok på disse stevnene. 

 

Åpent Klubbmesterskap  

Åpent Klubbmesterskap ble arrangert 12. juni på Folkenborg hestesenter. Anine Lundh var 

stevneleder. 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: 

Barn: Synne Finstad Hansen på Ósk fra Berget 

C-klasse senior: Maria Engh på Ragnarôk fra Ruaker 

B-klasse junior: Julie Linnea Aaby på Hersir fra Hákoti 

B-klasse senior: Benedicte Nylund på Vala fra Åsvin 

A-klasse junior: Mina Fidje Hansen på Fengur fea Kolbeingarden 

A-klasse senior: Anine Lundh på Brá fra Ågreneset 

 

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

harmonisk og god ridning. 
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Høststevne 

26. 9 ble det avholdt stevne på Jegstad gård i Vestby. Hanne Finstad debuterte som 

stevneleder. Det var 47 deltakere. 7 klubber var representert, med hovedvekt – og nesten lik 

fordeling - på Gandur, Baldur, Hrimnir og Hekla.  

Turer 

Overnattingsturer 

Gandur har fått gjennomført to overnattingsturer i år. Sollituren gikk i vakkert vær med 6 like 

vakre ekvipasjer! To av dem var nye i forhold til Gandur-arrangementer. På Løvliaturen var 

det 4 deltakere i år, og kun to til hest.  

Fjellhestfestivalen 

På Fjellhestfestivalen på 

Hjerkinn var Gandur 

svært godt representert. 

Dette er et gigantisk 

arrangement, der nesten 

100 ekvipasjer rir 

sammen på tur i fjellet.  

Foto: Heidi J Andersen 
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Felles dagsturer 

I oktober og i november har vi arrangert en dagstur i måneden, med 4-6 deltakere. Stort sett 

godt voksne. Det har vært vanskelig å planlegge på grunn av Covid 19, og mange har nok 

vegret seg for å delta av den grunn. 

Disse lavterskelturene har blitt markedsført via epost direkte til medlemmene og 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. 

Rideleir 

For 5. år på rad arrangerte Gandur rideleir, i år var vi tilbake på Stall Sinnerud. 10 jenter i 

alderen 8 til 12 år deltok, og hovedledere var Linnea Berg, Heidi J Andersen, Helene E. 

Døscher og Nora Tellåsen (som var kokk og altmuligmor). Den dagen – faktisk rett før avgang 

- vi skulle på overnattingstur ble Stelpa født, så da ble det overnatting i hagen isteden og en 

stor opplevelse for alle sammen! 

 

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. 

Gandurs juniorleir på Vassåsen gård, Tangen ble arrangert helgen 1-3.oktober. Juniorleiren 

er et viktig tiltak for rekruttering og motivering for våre unge ryttere. Deltakeravgiften 

holdes lav da det skal være mulig for alle å delta. To av deltakerne lånte hester. Ni fornøyde 

jenter deltok på juniorleiren. Det var rideundervisning i ridehus og turer på fine ridestier i 

området. På kveldene var det felles middag, film og mye gøy. Lederne på leiren var Karoline 

Ilseth Dahlø og Ørjan Lien Våge.  
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Gandurs minirideskole 

16 deltakere – 13 barn og 3 voksne – har gjennom hele året deltatt i minirideskolen. I og 

med undervisningen foregår ute og gruppene er små (maks 4 ekvipasjer), så har vi klart å 

holde det gående uten å måtte avbryte på grunn av Covid-19 gjennom hele året. Linnea Berg 

godt assistert av Helene D Eriksen tok seg av vårsemesteret, og Thea Hjelm, Sandra Buffelen 

og Hanna Mælbach har delt på undervisningen i høst.  

Lavvo til utlån! 

Vi minner om at Gandur søkte og fikk tilskudd til friluftslivsaktivitet (lavterskel rideturer i 
marka) fra Miljødirektoratet i 2020 og har en lavvo til utlån. Den ble brukt på rideleiren.  
 

Rekrutteringstiltak 

Vi har laget en facebook-gruppe Gandur Ung, der unge medlemmer (opp til ca 16) og 
foreldre er invitert med. Den fungerer som felles sted for informasjonsdeling. P.t har vi 15 
medlemmer i gruppen, og vi ønsker oss flere og mer aktivitet. Vi har hatt digital samling med 
landslagsleder Anne Pedersen, der de unge fikk spørre om akkurat det de ville. På 
klubbmesterskapet inviterte vi alle til is i pausen, og på NM i Tresfjord var det en 
sammensveiset gjeng som hjalp hverandre før de skulle ri, heiet på hverandre og vi hadde 
også grilling og bading på kvelden. På gædinga-NM på Biri bodde flere sammen på 
campingen. Så var det høstens høydepunkt: juniorleiren på Vassåsen, med 6 Gandur-
deltakere. Det er en liten gruppe som begynner å bli godt kjent og har det hyggelig sammen, 
men det er god plass til flere!  

 

Årets Sportsrytter 

Under Jubilumsmiddagen på Norsk Islandshestforening sitt Lokallagsmøte 13.november, 

ble Nils-Christian Larsen kåret til Årets sportsrytter. Vi er glade og stolte for at Nils-

Christian representerer vår klubb Gandur. Vi gratulerer! 
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Heidi Jannicke Andersen           Anine Lundh            Anette Hanseid           Kristin Løvenskiold 

 

Morten Møller                 Elisabeth S Aaby                 Nina Randklev            Kaja Holden 

 

Birthe Finstad Bruvik   Martine Finstad Hansen Hanne Finstad 


