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Styrets sammensetning i 2016:
Leder: Anne Tonette Lilleengen
Nestleder: Gro Anita Tollefsen
Styremedlemmer: Merete Stokkenes, Cathrin Nybø og Brita Skretting
Varamedlemmer: Trine Hetland og Lise Schiøtz
Valgkomité:
Leder: Tor Våland
Medlemmer: Janette Vagle, Kitte Kristiansen
Varamedlem: Ingeborg Hesselmann Ivesdal
Revisorer: Hans Erik Olsen og Trond Obrestad

Styrets arbeid i 2016:
Styrets mål for 2016 ble satt på første styremøte: AKTIVITETER OG TRIVSEL FOR ALLE I KLUBBEN!
Styret har gjennom hele året hatt fokus på dette og hatt som mål å skape trivsel blant medlemmene
og gjennomføre aktiviteter som alle kan delta på.

Styremøter:
Det er avholdt 10 styremøter hvor 102 saker er behandlet og 3 styrevedtak er fattet. Styret har hatt
god kommunikasjon per telefon, gruppe på facebook og e-post gjennom hele året.

Styret har vært representert på:

Årsmøte i NIHF i mars. Cathrin deltok på møtet. Anne Tonette måtte melde avbud på grunn
av influensa.
Informasjonsmøte på Vitenfabrikken om muligheter for å søke om støtte hos Gjensidige
stiftelsen SR- bank i februar. Anne Tonette deltok på møtet.
Kurs med Rogaland Idrettskrets om klubbledelse på Scandic hotell på Forus. Brita, Cathrin og
Anne Tonette deltok fra styret. Det var et nyttig kurs om styrearbeid i praksis.
Lokallagsmøte NIHF 4.-6. november. Cathrin og Anne Tonette deltok.

Styrets sentrale oppgaver:

Styret har i 2016 hatt størst fokus på:
Avholdt fortsettelse av årsmøtet i februar for å vedta ny lov for Isafold etter ny lovnorm.
Det valgte styret på årsmøtet 2016 oppfulgte ikke kravet til kjønnsfordeling i styret. Styret
søkte Rogaland idrettskrets om dispensasjon fra NIFs lov §2-4 om kjønnskvotering i styret og
fikk dette innvilget for styreåret 2016 og frem til årsmøtet 2017.
Vi har i løpet av året inngått en leieavtale med Per Oddvar på Sviland som gir oss mulighet til
å benytte oss av ovalbanen hans til avtalte tider. Og vi har om en del av avtalen fått satt opp
annekset «Isafoldbui» til å oppbevare klubbens eiendeler og mulighet for å holde kiosk
under aktiviteter og stevner. Avtalen ligger tilgjengelig på hjemmesiden. Dette har tatt mye
av styrets tid i løpet av året.
Styret har og jobbet med å endre tilhørighet fra Klepp kommune og Klepp idrettsråd til
Sandnes kommune og Sandnes idrettsråd. Dette ble en realitet f.o.m 16.02.16.
Etablering av ny hjemmeside. Trine har fra styret jobbet mye med å ferdigstille hjemmesiden
som ble påbegynt i 2015 og all nødvendig informasjon er nå lagt ut der. Og den ble i 2016 og
vil fremover bli brukt til å legge ut nødvendig informasjon til medlemmene.
Arrangere kurs og samlinger for medlemmer i alle aldre og alle i nivå for å skape trivsel for
alle i klubben. Tilpasset både de som er aktive på konkurransebanen og alle andre med
islandshest i klubben vår.
Styret i Isafold har i år hatt fokus på nye aktiviteter og inntektskilder. Dette har vært
avgjørende for å sikre en videre drift av klubben. Styret har fattet et styrevedtak om å selge
eiendeler som fulgte med fra Laland rideklubb.
Styret vedtok å sponse Veronica sin landslagsdeltakelse under Nordisk mesterskap på Biri
med 2000 kr.
Søkt om støtte til premier hos Agria til klubbmesterskapet. Vi fikk tildelt flotte premier.
Søkt om støtte hos Jæren sparebank til kurs. Vi fikk utbetalt 5000 kr.

Aktiviteter i ungdomsguppen:
Ledere: Ingeborg og Tonje
Ungdomsgruppe møte 1. februar hos Janette
Ridetur i Vagleskogen 21. februar
Grillkveld hos Janette 2. mai. Avlyst på grunn av få påmeldte.
Pinsestevnet 13-17. mai. Flere fra ungdomsgruppen var med på dugnaden til klubben og gjorde en
kjempejobb.
Medlemsmøte med grilling 17. august hos Tonje (Avlyst på grunn av få påmeldte)
Medlemsmøte hos Tonje med taco 1. november.
Kurs i hestepsykologi med Sigrid Ritland hos Ingjerd 29. november.
Ridetur med julegrøt 17. desember. (Grøt avlyst på grunn av få påmeldte, men det ble en ridetur i
Fosseikelandskogen)

Klubbaktiviteter:
Kurs om klubbledelse i regi av Rogaland idrettskrets 5. april på Tryggvi:
Det ble avlyst på grunn av få påmeldte. Kurset ble erstattet av et møte 2. mai som ble avholdt på
Scandic hotell Forus. Brita, Cathrin og Anne Tonette deltok fra styret. Det var et nyttig kurs om
styrearbeid i praksis.
Sosial samling Stall Ur 2. påskedag:
Isafold arrangerte påskesamling på Ur. Regn og vind la ingen demper på stemningen, og både voksne
og barn koste med lapper og pølser, og selvfølgelig litt ridning. Gro Anita stilte som instruktør, og det
ble også arrangert gymkhana for de yngste rytterne.
Foredrag om foring av hest på Tryggvi av Silja fredag 20.mai:
Veldig lærerik og kjekk kveld for de fremmøtte om ernæring og foring av hest.
Ungdomsweekend på Stall Ur 17-18 juni:
Isafold inviterte klubbens medlemmer under 25 år til en innholdsrik treningshelg hos Trine på Stall
Ur (Sviland). Ungdomshelgen til Isafold bestod av rideundervisning med Gro Anita og yogaøvelser
(uten hest) med fokus på sits, løft og styrke på lørdagen, og undervisning med Gina på

søndagen. Det ble en vellykket og veldig koselig helg for de som deltok.

Voksenhelg på Stall Ur 22-23.oktober
Helgen bestod av rideundervisning med Solveig og yogaundervisning med Trine på lørdagen,
samt teori med Gro Anita og hyggelig middag på kvelden. På søndagen var det ridetime med
Gina. Dette ble en veldig koselig og lærerik helg for de som deltok. Det ble mye smil og
latter, og ivrige ryttere.
Pinsestevnet Seljord 13-16 mai:
Det var dessverre ingen medlemmer fra Isafold som deltok med hest dett året. Men flere fra
klubben var med på dugnaden og gjorde en kjempejobb med ansvar for utekve og
innsjekking.
Eyjo kurs:
Det er avholdt 8 kurs med Eyjolfur Thorsteinson fordelt utover hele året (januar, mars, april,
mai, september, oktober, november og desember)
Treningsonsdager på ovalbanen hos Per Oddvar på Sviland:
Medlemmer av Isafold har hatt mulighet for å trene på ovalbanen hos Per Oddvar onsdager i
partallsuker siden avtalen ble inngått 25.05.16 mellom Isafold og Per Oddvar. Mange
medlemmer av klubben har benyttet seg av den muligheten til å trene på ovalbanen, og det er
veldig gledelig for oss i styret som har jobbet med å få til dette tilbudet. Vi ser frem til å
fortsette med dette også neste år.

Trening med Gina hos Per Oddvar på Sviland onsdag 10.august:
Denne treningen ble avlyst på grunn av ingen påmeldte.
Treningsstevne på Stall Ur 17 september:
Det ble avlyst av styret på grunn av kollisjon med Eyjo kurs.
Klubbmesterskap på ovalbanen til Per Oddvar på Sviland 1. oktober:
Årete store happening dette året ble årets klubbmesterskap. Det ble et flott stevne med ny
deltakerrekord på flere år med rundt 30 ryttere og mange tilskuere. Styret fikk veldig gode
tilbakemeldinger fra ryttere, dommere og tilskuere etter stevnet. Det betydde mye for klubben
at vi klarte å få til et flott klubbmesterskap dette året etter flere år med dårlig deltakelse.
Julegrøt på Stall Vestbø 4. desember:
Det var julebrustølt og julegrøt med loddsalg i hallen på Stall Vestbø. Det var en veldig
koselig samling og godt oppmøte på rundt 30 personer. Det ble en koselig avslutning før jul.

Nyttårsritt på Borestranden:
Det ble en fin avslutning på 2016 med den årlige rideturen på Borestranden. Fin tradisjon
dette, og godt oppmøte selv om været var litt grått. Det var 12 flotte ryttere som deltok på
årets ritt.ar et par hester som kan lånes til gymkhana så alle barn kan få prøve. Diplar med
hest, og om du

Stevneresultater:
Det har vært aktivitet blant flere ryttere fra Isafold på lokale stevner og vi har også vært representert på
NM og Nordisk med Veronica som ble dobbel Norgesmester i pass under NM og representerte Norge
under Nordisk. Gratulerer så mye til Veronica og alle andre ryttere som har deltatt på stevner i løpet av
sesongen.
Vintercup 1,2 og 3 hos Villingur.
Tonje, Ingeborg, Linda, Maja, Brita og Janette var ryttere.
Vintercup 1 Fossanmoen:
T7 ungrytter:
5.plass: Tonje Lilleengen Nattfreyja fra Fossanmoen 4,50
6.plass: Maja Søndervik Perla fra Gomnes 4,13
7.plass: Brita Skretting Johannessen Þokki från Fårhult 3,93
8. plass: Ingeborg Hesselmann Ivesdal Baldur fra Vest 2,93
T7 senior:
10.plass: Janette Vagle Snotra från Hallbjäns 3,87
11.plass: Linda Hauge Lodi fra Bratthetland 3,43
V5 ungrytter:
3.plass Tonje Lilleengen Nattfreyja fra Fossanmoen 5,27
6.plass: Brita Skretting Johannessen Þokki från Fårhult 4,70
7.plass: Ingeborg Hesselmann Ivesdal Baldur fra Vest 4,17
V 5 senior:
9. plass: Janette Vagle Snotra från Hallbjäns 4,07
12.plass: Linda Hauge Lodi fra Bratthetland 3,17

Vintercup 2 Vikinghest:
T 7 senior:
11.plass: KItte Merete Kristiansen Fluga fra Fossholum 2,25

T7 ungrytter:
3.plass: Tonje Lilleengen Nattfreyja fra Fossanmoen 5,15
7.plass: Maja Søndervik Perla fra Gomnes 3,15
V 5 Senior:
8.plas: KItte Merete Kristiansen Fluga fra Fossholum 3,35
V5 ungrytter:
2.plass: Tonje Lilleengen Nattfreyja fra Fossanmoen 5,40
7.plass: Ingeborg Hesselmann Ivesdal Baldur fra Vest 3,70

Vintercup 3 på Fossanmoen lørdag 19.mars 2016:
V5 Ungrytter:
4.plass: Tonje Lilleengen / Isafold / Nattfreyja fra Fossanmoen 4,83
V5 senior:
10.plass: Kitte Merete Kristiansen / Isafold / Fluga fra Fossholum 3,60
T7 ungrytter:
3.plass: Tonje Lilleengen / Isafold / Nattfreyja fra Fossanmoen 4,83
5.plass: Maja Søndervik / Isafold / Perla fra Gomnes 1,60

T7 senior:
11.plass:
Kitte Merete Kristiansen / Isafold / Fluga fra Fossholum 3,17
Tonje og Nattfreyja fikk 3. plass sammenlagt i V5 ungrytter.

Kvalifiseringsstevne Villingur torsdag 25. februar 2016.
Aslaug eneste rytter.
T3 Senior: 3.plass til Aslaug Vassbø Vals fra Langsø 4,57
Kvalifiseringsstevne Villingur i Dalen 4. april 2016:
Janette og Tonje deltok fra Isafold. Veronica var dommer.
F1 Senior – Janette Vagle Snotra från Hallbjâns 3,03
T1 Senior – Janette Vagle Snotra från Hallbjâns 3,87
V1 Ungrytter – Tonje Lilleengen Nattfreyja fra Fossanmoen 4,70

Kvalifiseringsstevne Fossanmoen 28 og 29 mai.

Veronica deltok med Trú frá Heiði.
Veronica og Tru fikk 7. plass i T1
Veronica og Tru fikk 6. plass i V1

Stevne i Danmark med Trú frá Heiði og Gáski fra Vindási 5-7 mai:
Veronica deltok med Trú og Gáski.
1.plass med Gáski i speedpass på tiden 8,06.
5. plass med Gáski i 250 m med tiden 26.21"
24. plass med Trú

Kjarni Isicup 3-5 juni i Danmark:
Under dette stevnet kom Veronica og Gáski fra Vindási på følgende plasseringer:
6. plass i P1- 250 m pass 23.85
9. plass i P2 speedpass med tiden 8.52

Sleipnir WR stevne på Biri 17-19 juni:
Veronica Høgsveen Våland deltok.
1.plass 250 m pass med Gaski fra Vindasi med tiden 8,63
Pass 250 m- ble det ikke noen plassering.
11. plass i V1 med Trú frá Heiði
15. plass T1 med Trú frá Heiði

St.Hanstevnet 2016 i Grimstad 21-23 juni:
Veronica Høgsveen Våland deltok.
3. Plass med Vera frá þóroddstöðum på 8.15 i speedpass
4. Plass med Gàski fra Vindàsi på 8.28 i speedpass

T1S Tølt:
16. pl Trú frá Heiði 5,93

V1S 4-gang:
24. pl Trú frá Heiði

5,57

250m pass:
2. pl. Vera frá þóroddstöðum

22,95"

3. pl. Gàski fra Vindàsi

23,41"

NM 7-10 juli på Momarken 2016:
Veronica deltok og hun fikk 2 norgesmestertitler i pass under årets NM. Hun sikret seg i tillegg en
plass på landslaget og representerte Norge under Nordisk Mesterskap på Biri 8- 14 august 2016.
Gratulerer så mye til Veronica med flotte prestasjoner.
Speedpass-Norgesmester med Gàski fra Vindàsi med tiden 7.90.
250 m pass- Norgesmester med Vera frá þóroddstöðum med tiden 22.85

Nordisk 10-14 august 2016 på Biri:
Veronica og Gáski fra Vindási representerte Norge og kom på en flott 4. plass i speedpass med tiden
7.79.
I 250 m pass ble det en 10. plass med tiden 24.01.

Sydvesten Forsand i september 2016:
Flere ryttere fra Isafold deltok: Tonje, Veronica, Janette, Trond og Siri Ann.
Veronica Høgsveen Våland og Trú frá Heiði fikk 3. plass i T1.
Tonje og Nattfreyja fikk 5. plass i T1 ungrytter
Tonje og Nattfreyja fikk 5. plass i V1 ungrytter

KM Isafold 1. og 2. oktober:
Det ble kåret flere klubbmestere:
Veronica Høgsveen Våland i V1 og T1 senior.
Kaisa i V5 og T7 senior.
Cassandra i F1 og T1 ungrytter.
Maja i V5 ungrytter.
Janette T2 senior og pass.

Og det ble kåret 5 kombinasjonsmestere:
Veronica Høgsveen Våland firgang senior
Janette femgang senior
Tonje firgang ungrytter
Kaisa fritid senior
Ingjerd fritid ungrytter.
Ellers fikk Anne May og Trond dommerprisen for å ha utmerket seg positivt.
Ellers ligger alle resultater på hjemmesiden til Isafold.

Medlemmer:
Klubben har utgangen av 2016 59 medlemmer. Ved utgangen av 2015 var vi 54 medlemmer.

Økonomi:
Styret i Isafold har i år hatt fokus på nye aktiviteter og inntektskilder. Dette har vært
avgjørende for å sikre en videre drift av klubben. Styret har fattet et styrevedtak om å selge
eiendeler som fulgte med fra Laland rideklubb.
Styret besluttet den 19.11.2016 vedtak på følgende punkter:
-

Selge traktor
Selge sprangmateriell
Ta grep om utgifter ifm. kursvirksomhet

Traktor: Vi fikk veiledende takst på 35 000 kr og da vi prøvde å legge den ut for salg på det
åpne markedet fikk vi solgt den for 27 000 kr. Det er vi godt fornøyde med og gode penger
for klubben.
Sprangmateriell: Vi eier mye sprangmateriell fra Laland. Siden klubben ikke har bruk for
dette, ønsker vi å legge dette ut for salg.
Kursvirksomhet: Kursene med Eyjo blir arrangert med tap. Dette tapper kontoen til Isafold,
og grep må tas. Dette er nødvendig for å ta kontroll over økonomien til klubben. Vi kommer
til å se på muligheten for å arrangere færre kurs, og kommer til å ta aktiv del i planleggingen
av kursene, og styret skal godkjenne kurset før det blir lagt ut påmelding. Da får styret
mulighet til å sjekke om kurset kolliderer med f.eks. andre planlagte aktiviteter. Fra
01.01.2017 skal i tillegg alle kurs være selvfinansierende. Det vil si at Isafold ikke lenger
kommer til å sponse baneleie. Dette blir en ekstra kostnad for kursdeltakere. Det er derfor
en stor fordel om klubben kan arrangerer de kursene hvor været tillater det på ovalbanen til
Per Oddvar på Sviland, da dette er en bane vi allerede har betalt for.

