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Isafold er hjemmehørende i Sandnes kommune. Foreningen hadde ved utgangen av året 111 medlemmer. Av disse var 66
hovedmedlemmer og 45 familiemedlemmer. I løpet av året har vi fått 8 nye hovedmedlemmer og ett nytt familiemedlem.
Medlemstallet ved utgangen av 2007, var til sammenligning 115.

Styrets arbeid
Det har vært avholdt 10 styremøter. Ved noen av møtene har også representanter for ungdomsgruppa vært invitert. I styremøtet
25. september ble det også vedtatt at leder og/eller nestleder i ungdomsgruppa skulle delta i alle kommende styremøter.
Styrets arbeid har i hovedsak bestått at gjennomgang av foreningens økonomi samt planlegging av kurs og stevner.
Endringer i forhold til organisasjonstilknytning
I årsmøtet for 2007, ble det gjort lovendringer med sikte på medlemskap i Norges Idrettsforbund og Idrettskretsen. Isafold er
nå søkt innmeldt i NIF og Rytterkretsen fra og med 2008.
Etablering av treningsbane for foreningen
Ønsket om en egen treningsbane for foreningen står fortsatt sterkt, og har vært et tema i alle medlemsmøter i løpet av året.
Både bane i samband med Forus Travbane og Øksnevad videregående skole har blitt diskutert, og det synes nå klart at
sistnevnte nå er det mest realistiske alternativet. En egen komité har arbeidet med denne saken, og styret har blitt holdt løpende
orientert.
www.isafold.no
Isafolds hjemmeside på www.isafold.no har vært i full drift i hele perioden. Det har vært sporadisk nedetid på grunn av feil hos
leverandøren av webhotell, og styret har derfor valgt å bytte fra ServeTheWorld til ProIsp som er en anbefalt leverandør for det
CMS som brukes. Dagens web-verktøy er noe tung å publisere i, særlig om det skal være bilder i artikler. Olav Fosså som har
hatt ansvar for dette arbeidet, er derfor i gang med å flytte data til den siste versjonen av Joomla som er i bruk. Denne har en
rekke fordeler – ikke minst for den eller de som skal publisere. Ny versjon er forhåpentligvis i drift før årsmøtet.
I løpet av 2008 har hjemmesiden hatt 295.000 sidevisninger fordelt på 17900 besøk. Styret synes dette er gledelig og ser at
hjemmesiden er viktig for medlemmene. Det har også blitt lagt vekt på at all relevant informasjon fra foreningen skal være å
finne på hjemmesiden.
Foreningens økonomi
Isafold har en sunn og god økonomi og drev med et overskudd på drøye 16.000 kr i 2008. Foreningen har en egenkapital på
nesten 180.000 kr – av dette er fondsmidler øremerket klubbane på knappe 140.000 kr.
Den viktigste netto inntektskilden utenom medlemskontingenten var kommunalt tilskudd fra Sandnes kommune på 12.600 kr.
Ellers har foreningen et overskudd på ca 9.000 kr på de to stevnene vi har hatt. Det årlige lotteriet brakte ca 6000 kr i kassen
mens kioskdriften kun ga et overskudd i størrelsesorden 2.500 kr.
Kursene med Nils Christian Larsen ga et underskudd alene på 12.000 kr. Også den øvrige kursvirksomhetener naturlig nok
tapsbringende og kostet foreningen noe over 7.000 kr. Dette innebærer en sponsing av kurs på nær 20.000 kr dette året.
En annen vesentlig utgiftspost gjelder reise og opphold til møter i NIHF.
Samarbeid med Forus Travbane
Som en følge av at Lisa Kristin Johannessen (sportsansvarlig ved Forus Travbane) har vært styremedlem, har vi hatt et godt
samarbeid med travbanen. Alle medlemsmøtene har vært avholdt i de trivelige lokalene til Restaurant Rexen. Forus Travbane
har i tillegg sponset en rekke premier til stevner og lotterier.

Kurs, møter og stevner
I 2007 hadde foreningen hovslagerkurs. Dette har vært etterspurt blant medlemmene også i 2008, og flere aktuelle kursholdere
har blitt forespurt uten at dette har lyktes.
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Mandagskurs på Vagle
Fra starten av februar var det ukentlige kveldskurs på Vagle til og med mars 12. Instruktører var Solveig Vik og Inger Lise
Birkeland.
Treningskvelder på banen på Sviland og i hall på Lutsi
Fra og med starten av april, ble det satt i gang samlinger på banen på Sviland annenhver onsdag. Hyppigheten avtok utover
våren avtok på grunn av både hellgdager og andre aktiviteter i foreningen. Styret vedtok å sponse disse samlingene slik at den
enkelte kun skulle betale 50 kr som utgjør halvparten av baneleien. Frammøtet har vært stigende – men avhengig av været. Til
sammen har det blitt avholdt 13 slike samlinger i løpet av året.
Etter en undersøkelse blant medlemmene på hjemmesida, ble det bestemt å gjøre et forsøk med innendørs treningssamlinger i
hallen på Lutsi hestesenter i desember og januar 2009. Det første og eneste samlingen i 2008, var 9. desember.
Kurs med Nils Christian Larsen
I midten av februar hadde Nils Christian Larsen helgekurs for oss. Han holdt også et kurs i april.
Begge kursene var fulltegnet med 10 deltakere hver helg.
Helgekurs med Anne W. Rise
Helga 26. og 27. april holdt Anne kurs på Sviland. Helga etter nasjonaldagen var det også kurs samme sted og med samme
instruktør.
Turer
Tur 1. mai er en fast tradisjon. Som tidligere var det Asbjørn Skrettingland og Arnfinn Eggebø som tok initiativ til tur i
Hellvikstraktene.
Om nyttårsrittet er en tur kan nok diskuteres, men at det både er hyggelig og en trivelig avslutning med turen langs
strandkanten på Bore, er det ingen tvil om. Ekstra hyggelig er det at også medlemmer fraVillingur tar turen for å slå følge med
oss tidlig på nyttårsaften.
Kurs med Christina Lund
Sent på høsten fikk vi ”napp” på Christina Lund. Hun holdt fulltegnede kurs både helga i månedsskiftet oktober/november og
første helg i desember.
Medlemsmøter
Det har vært fem medlemsmøter i 2008, alle på Restaurant Rexen på Forus Travbane.
27. februar var det lotteri og en første presentasjon av de nye klubbeffektene.
17. april var klubbeffektene igjen tema, og bestillingene gikk unna. I tillegg var det quiz som passet for både hesteinteresserte
og andre.
28. august hadde medlemmene i banekomiteen en orientering for medlemmene. I tillegg var det bingo, stor stemning og mange
premier.
16. oktober var det drøfting av styrets praksis ved tildelinger av plasser på attraktive kurs. Banespørsmålet var også et tema –
og bingobrettene ble det også gjensyn med.
4. desember var det siste medlemsmøtet med julegrøt og trekning i vårt lotteri.
Det har vært 30- 40 frammøtte på hvert av medlemsmøtene.
Egne stevner
Første stevnet dette året var et kvalifiseringsstevne 12.-13. april. Det ble gjennomført over to dager med kvalifisering begge
dagene. Flere av medlemmene våre klarte å oppnå nok poeng til å kvalifisere seg til B- stevner og norgesmesterskapet.
Helga 11.-12. oktober gikk Isafolds klubbmesterskap av stabelen på Sviland. Følgende klubbmestre ble kåret:
Junior 4-gang kombinasjon: Kari Egelandsdal, senior 4-gang kombinasjon: Inger Lise Birkeland og senior 5-gang
kombinasjon: Lise H Korneliussen.

Deltakelse i andre stevner
Pinsestevnet på Seljord
Deltakeren fra Isafold som gjorde det best her, var Lise H Korneliussen med 1. plass i PP1- Stilpass og 3 plass i P2 Speedpass
for seniorer.
Ellers var mange av våre medlemmer representert for å være med på vår faste dugnad med innsjekk under Pinsestevnet.
Tilbakemeldingene fra NIHF når det gjelder jobben som ble gjort, var som vanlig gode, og det er ønsket at vi tar denne jobben
også i 2009.
B stevne på Stord
Her var det Veronica Høgsveen Våland som hadde foreningens beste resultat med 4. plass i T1 og V1 for ungryttere.
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NM for islandshest
Veronica Høgsveen var Isafolds eneste deltaker i årets norgesmesterskap.
Sydvestmesterskapet 2008 på Forsand.
Flere av våre medlemmer var representert på sydvestmesterskapet på Forsand, og vi fikk mange gode resultater. Kari
Egelandsdal fikk 3. plass i V1 junior, Solveig Vik fikk 4. plass i F1 senior, Inger Lise Birkeland fikk 1. plass i T1 og 4. plass i
V1 senior, Cecilie Sørbø 5. plass i T1 senior og Lise H Korneliussen fikk 1. plass i P2- Speedpass.
Sørlandsmesterskapet
Eneste deltager fra Isafold var Veronica Våland som kunne komme hjem med to 4. plasser i lommen, fra T1 og V1 ungrytter.
Nordisk
Ingen av våre medlemmer var ryttere under mesterskapet, men flere av oss var med på dugnadsarbeid.

Takk for vel utført arbeid
Mange medlemmer i foreningen har lagt ned et formidabelt arbeid gjennom dette året.
I tillegg har vi hatt en rekke sponsorer som også har bidratt til virksomheten.
Mange takk til dere alle!

Sandnes, onsdag, 7. januar 2009
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