Årsmelding 2015 for ungdomsgruppa i Isafold

Ledere:
Janette Vagle og Tonje Lilleengen

28.januar:
Koselig ridetur i Fosseikelandskogen med godt oppmøte.

Februar:
Ble planlagt teambuilding, men dette ble utsatt. (Trolig grunnet mangel på terminliste
som var laget på forhånd, og det ble vanskelig å finne en dato som passet for flest mulig).

30.mars:
Ridetur i Fosseikelandskogen. Vi var ikke så mange denne gang, men en kjekk tur ble det
uansett.

16.april (uoffisielt ungdomsgruppemøte, men mange fra ungdomsgruppa som deltok):
Lise Høyvik Korneliussen holdt temakveld på Lutsi Hestesenter om de nye guidelines fra
FIPO, karakterskalaen og hva dommerne vektlegger. Ble arrangert av trenings/konkurransegruppa på Lutsi Hestesenter.

18.april:
Treningsstevne hos Stall Ur på Sviland, hvor noen fra ungdomsgruppa deltok.

April/mai:
Ble planlagt skoingskurs, men ble ikke gjennomført.

22.-25.mai:
Flere i ungdomsgruppa reiste til Pinsestevnet i Seljord. Alle deltok på dugnad for
stevnet, noen deltok med hest og andre var god heiagjeng og støttekontakter.

22.juni:
Koselig sommeravslutning hvor vi grillet god mat, mye hesteprat og forslag til
aktiviteter til høsten. Terminlisten for høsten ble laget.

Sommerferie

22.august:
Hestens dag på Forus Travbane. Flere i ungdomsgruppa var interesserte i å delta, men
det passet dårlig i forhold til hester som var på beite og andre grunner. Noen fra Isafold
og Villingur fikk deltatt og viste fram Islandshesten på Hestens dag.

Høst
Ledere:
Tonje Lilleengen og Ingeborg Hesselmann Ivesdal

07.september:
Valg av nye ledere; Ingeborg Hesselmann Ivesdal og Tonje Lilleengen, og de valgte å
gjøre det hvor begge har like mye ansvar som ledere (ikke leder og nestleder). Vi gikk
gjennom terminliste for høsten, hvor det var kommet inn mange gode forslag. Vi gikk
gjennom referat fra medlemsmøte i forhold til de som ikke fikk deltatt (temakveld på
Tryggvi Islandshestgård om hestens tenner, forsikring, og et middel mot eksem og
diverse hos hest) og vi så på filmer fra VM for Islandshest 2015 i Herning.

Årsmelding Ungdomsgruppen Isafold høsten 2015
-Planleggingsmøte
-Ridetur i Foss Eikeland skogen
-Ridetur i Vagle skogen
-Pizzakveld hos Tonje
-Temakveld med equiterapeut Anette Selliken

