
 

 

 

 

Styrets årsberetning for 2019 
Styret har i 2019 bestått av: 

Leder: Bente L.Å. Fjeld, Nestleder: Tove Onshuus, Styremedlemmer: Stein Erik Larsen (kasserer), 

Camilla Berg (sekretær), Stine Therese Nekstad Jensen (styremedlem), Rebecca Eilevstøl 

(styremedlem) 

Varamedlemmer: Hilde Helene Flaten og Eli Nilseng  

Hrimnir er hjemmehørende i Buskerud fylke, og hadde ved utgangen av 2018 170 medlemmer.  

Styrets arbeide 
Det har i 2019 vært avholdt 8 styremøter. I tillegg har styret hatt en jevn dialog på facebook og mail 

gjennom året.   

Styrets oppgaver har bestått av planlegging og organisering av stevner, kurs, møter og andre 

aktiviteter.  

Hrimnir har stilt med maks antall personer som klubben kan stille med, på årsmøte, halvårsmøte til 

NIHF. Dvs 5 personer. 

Hrimnir  har dyktige ryttere som leverer gode resultater på konkurransebanen og gjør det godt innen 

avl, vi har lovende barn og unge som bidrar med rekrutering og  vi har engasjerte medlemmer som 

gjør klubben drivedyktig og levende. Disse menneskene utgjør Hrimnir Islandshestforening. 

Kommunikasjon 

Klubbens hjemmeside, hrimnir.no, og klubbens facebook sider benyttes for informasjon.  

Påmeldinger til kurs og stevner gjøres via Sporti. Sporti blir også brukt til å sende ut felles mail når 

alle medlemmene skal nås.  

Aktiviteter 

I 2019 har Hrimnir gjennomført følgende aktiviteter:          

Februar      Årsmøte 

Mars     Thomas Larsen kurs  

April       Klubbmesterskap i samarbeid med Gandur  

Mai  Hrimnirstevnet og Barnestevnet og kurs med Johan Heggberg 

Oktober Barne ungdomsgruppa hadde felles trening på travbanen, Gangarstmesteren og 

Unghestskue 

November  Tøltmesteren 

Det er blitt avlyst 2 stevner et i februar pga et smittsomt heste virus og et i mars pga isete bane.  

Det er avlyst et Thomas Larsen kurs pga heste virus i feb, Kurs Ri for en dommer pga for få påmeldte i 

oktober og Agnar kurs i desember pga for få påmeldte  



Hrimnirstevnet 

-Hrimnirstevnet var det ??? deltagere, fint vær topp stemning og gode ekvipasjer.  

Gabrielle Severinsen og Marie Fjeld Egillsdottir ungrytter ble sammenlagtmestre i 4.gang Hedda 

Bjørnstad Larsen ungrytter ble sammenlagtmester i 5.gang 

Stevneresultater Hrimnir ryttere 2019 
Klubbmesterskap 2019 

Klubbmester senior 4.gang – Hege Thorsby Andersen 

Klubbmester senior 5.gang – Martine Åsvall Fjeld 

Klubbmester ungrytter 4.gang – Marie Fjeld Egilsdottir 

Klubbmester ungrytter 5.gang – Ayla Steinsgard 

Klubbmester B-klassen senior 4.gang : Julia Størseth Sivertsen 

Klubbmester B-klassen senior 5.gang : Ann Kristine Johansen 

Klubbmester C-klasse senior 4.gang : Stine T. Nekstad Jensen 

Klubbmester C-klasse junior 4.gang : Hedvik Støfring 

Klubbmester D-klassen Senior : Erlend Olausen 

Klubbmester D-klassen ungrytter: Camilla Onshuus  

Klubbmester D-klassen junior : Marie Båsen 

Klubbmester Barneklassen : Astrid Olausen   

Barne og Ungdomsgruppa  

De har hatt ansvar for Knøtte-ridning på stevnen og servering av mat på Thomas kurs og en felles 

trening på travbanen 

Turgruppa  

Norgesmesterskap sport 2019  

13 ryttere fra Hrimnir deltok på NM 5 ungryttere og 8 seniorer Marie og Fifill ble NM i T1 ungrytter.  

WM – Berlin  2019 

3 ryttere fra Hrimnir ble tatt ut til WM i Berlin 

Marie Fjeld Eigilsdottir, Elise Lundhaug og Gabrielle Severinsen  

Marie og Fifill kom til A finale i T1 og kom på en flott 5 plass, Gabrielle og Tigull kom til B finale i T1  

og fikk i der en flott 4 plass. Elise og Bikar kom til B finale i V1 og fikk der en flott 4 plass. 

Norgesmesterskap Gædinga 2019 

8 ryttere fra Hrimnir deltok på NM Gædinga. Hedda og Saga ble NM i A-flokk ungrytter, Martine og 

Vidir ble NM i C-flokk.  

Unghestvisning 32 hester deltok på visningen som ble holdt på Stall Myra.  


