Isafold Islandshestforening
Styrets årsberettning 2015
Styret
Styret har i 2015 bestått av:
Leder:
Lise Schiøtz
Nestleder:
Anne Tonette Lilleengen
Kasserer:
Merete Stokkenes
Sekretær:
Ine Hegdal
Styremedlem: Terje Hetland
Varamedlem 1: Kitte Merete Kristiansen
Varamedlem 2: Siri Ann Furuhaug
Isafold Islandshestforening er hjemmehørende i Klepp kommune. Foreningen har ved
utgangen av 2015 - 54 medlemmer. I slutten av 2014 var vi 55 medlemmer.
Styrets arbeid
Det har i 2015 vært avholdt 9 styremøter.
Styrets arbeid har i hovedsak bestått av frigjørelse fra banen på Laland og ny hjemmeside.
Vi har endelig fått endret navnet i Brønnøysundregisteret fra "Isafold Sør Rogaland
Islandshestforening" til "Isafold Islandshestforening", som det ble bestemt på årsmøtet i
2009. Vi har avholdt et ekstraordinært årsmøte den 3/6, hvor det ble bestemt, at styret kunne
gå videre med frigjørelse fra banen på Laland, som nå er en realitet.
To fra styret deltok på lokallagsmøtet for Norsk Islandshestforening.
Kommunikasjon
Klubbens hjemmeside, www.isafold.no, har det meste av året vært ute av drift og har
dermed ligget temmelig stille. Vi har fått en ny, som fremdeles er under oppbygging og den
vil i fremtiden være hovedinformasjonskanalen i foreningen. Vi har derfor brukt sendt emails
via sporti og oppdatert facebooksiden vår med informasjon. Vi har i 2015 sendt ut 9 eposter
angående aktiviteter og Sporti har hjulpet oss med å holde epostadressene på medlemmene
oppdatert.
Økonomi
Den største utgift i år har vært ridekurs. Vi hadde og store utgifter i forbindelse med
bortkjøring av brakker fra Laland og i forbindelse med årets klubbmesterskap.
Klubben kjøpte i 2015 en ny PC + skriver til kasserer, som kan brukes på stevner.
De viktigste inntektskilder har i 2015 vært Grassrotandelen, tilskudd fra Norsk Idrettsforbund,
GDF SUEZ, Jæren Sparebank og Klepp kommune. I tillegg fikk vi siste betaling for
dugnadene på Forus travbane utbetalt i 2015.
Dessverre mistet mistet vi i 2015 dugnadene på Forus, fordi oppmøtet vårt har vært for
dårlig.
Vi har i år fått Agria med på laget, som vår faste sponsor i en årrekke fremover. De vil
sponse dekkener og andre premier til stevnene våre.

Kurs, møter, arrangementer & stevner
Kurs/Seminar
I 2015 har Isafold avholdt følgende kurser:


Eyjolfur Thorsteinsson: 9 ridekurs fordelt over hele året.





Ice-test kurs.
Stevnetrening på ovalbane den 4/5 og 12/5 ble avlyst på grunn av få påmeldte.
Ridekurs med Solveig 19/5 og 27/5 ble avlyst på grunn av få påmeldte.

Møter og aktiviteter
I 2015 har Isafold avholdt følgende møter/aktiviteter:












Vintercupstevne på Tegle den 1/3 med 16 ekvipasjer, hvorav 7 var fra Isafold.
Pizza-kveld på Dolly Dimple i Februar.
Påsketølt på Laland den 6/4 ble avlyst på grunn av for få påmeldte.
Klubbmesterskapet den 18-19/4 ble utsatt til 10-11/10. I stedet avholdt Isafold
treningsstevne den 18/4.
Pinsestevnet Seljord. Flere fra klubben var med på dugnad.
Hestens dag på Forus Travbane 22.august – Ungdomsgruppen arrangerte en
presentasjon av Islandshesten.
Medlemsmøte den 1/9, med dyrlege Berven, Kovaline og Agria. 30 personer møtte
opp, koste seg, spiste pizza og kake og fikk mye nyttig viten.
Grillkveld hos Anne Tonette, Jo Inge og Tonje, den 5/9 ble avlyst pga få påmeldte.
Treningsstevne avholdt den 19/9 på Stall Ur.
Klubbmesterskap den 10-11/10 på Sviland.
Julegrøt på Tryggvi, 3/12.

Dugnad
 Dugnad på Laland. Isafold sine ting ble flyttet og to brakker kjørt bort.
 Isafold mistet dugnadene på Forus.
Turer
 Uheldigvis var været så dårlig den 31/12, at ingen deltok på årets nyttårs ritt, som var
Isafold’s 23 års arrangement.
Stevner
Klubbmesterskapet
Årets klubbmesterskap ble arrangert på Sviland i oktober måned. 16 ekvipasjer stilte til start.
Kombinasjonsmestre/Klubbmestre:
- Veronica Høgsveen Våland / Trú fra Heidi – 4 gang senior
- Tonje Lilleengen / Nattfreyja fra Fossanmoen – 4 gang ungrytter
Resultatene finnes på hjemmesiden vår.
Sydvest mesterskapet - Faxi
Tonje Lilleengen- Nattfreyja fra Fossanmoen deltok i T1 og V1 junior.
Pinsestevne Seljord
Årets happening på Seljord og dugnadsinnsatsen til klubben er fantastisk på dette stevnet.
Vi gjør en kjempejobb med innsjekking. Takk til alle som deltok.

Dessverre var det kun Janette Vagle og Veronica Høgsveen Våland som deltok med hest. Vi
håper at flere ønsker å delta på dette stevnet fra klubben neste år.
Norges Mesterskapet
Jonas Furuhaug Aasen deltok fra Isafold som barnerytter

Vi gratulerer alle som har deltatt på stevner og representert klubben vår i år.

Klepp, 15. januar 2016

Lise Schiøtz

Anne Tonette Lilleengen

Ine Hegdal

Merete stokkenes

Terje Hetland

