Årsmelding for Hørdur 2015
Styret har bestått av:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Anne Follaug
Ragnhild Rekanes
Hilde Bergendal
Siri Stauch-Hansen
Kitty Gulløy
Karoline W Hartvigsen
Anita Høidalen
Sigtryggur Benediktsson
Kjell Landsem

Varamedlem:

Våre 77 medlemmer, fordelt på kjønn og alder:
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Møter og representasjoner:
Styret har i 2015 avholdt 5 styremøter.
Vi har vært representert på NIHF sitt årsmøte og lokallagsmøte og møte i Telelaga. Guro
Kylling har sittet i Nome idrettsråd. Klubben hadde det praktiske ansvaret for avlsutstillingen
i Seljord. Medlemmene gjorde dugnadsarbeid i pinsa i Seljord og på NIHF-cupen på Søve.
NIHF-cupen ble den største inntekstkilden for klubben i 2015. Vi deltok på Minidyrsku`n på
Søve.
Det jobbes fortsatt med både tribune- og lysanlegg på Søve.
Resultater:
Vi har også i 2015 hatt medlemmer som har startet både på store og små stevner og
utstillinger, med gode resultater.
Klubbmestere 2015:
Senior: Anette Dahl
Ungrytter: Karine Ståland
Barn: Marte Saga
Junior: Ina Høidalen
Fritid: Gunn Trude Lamer
5-gang-kombinasjon: Liv Runa Sigtryggsdottir
Gratulerer!

Anne Follaug
Anita Høidalen
Hilde Bergendal
Karoline W. Hartvigsen Kitty Gulløy Siri Stauch-Hansen

Ragnhild Rekanes
Sigtryggur Benediktsson

Årsmelding fra Barn, ungdom og bredde
Komiteen har bestått av Anette Dahl og undertegnede (Kitty Gulløy). Året begynte litt trått,
men på klubbstevnet ble det avholdt trail og flaggritt med rundt 10 påmeldte i hver klasse. Og
dette gikk bra.
27. juni hadde vi vår første fellestrening med grilling. Dette ble gjentatt 29. august. 20.
september ble holdt av, men ingen møtte. Den 6. desember var det juleavslutning med
fellestrening, grøt, gløgg og konkurranse som vi døpte gløggtølt.
Det ble også prøvd å holde en tur til Rauland som skulle være i februar 2016, men den måtte
avlyses da absolutt ingen ville. Både Fakur, Nomerideklubb og fjordhestlaget ble spurt.
På grunn av at en i komiteen mangler og de andre har hatt lite med tid er det ikke fulgt opp
mer i år, men vi prøver på nytt neste år og vi håper blir litt flere arrangementer.
Kitty Gulløy

Årsmelding festkomiteen 2015
Komiteen har i år bestått av Ellen Ingulstad og undertegnede. Vi startet året med å sørge for
at det var enkel kiosk med selvbetjening på de to første tøltcupene. Til den siste cupen hadde
vi vanlig kiosk med pølser og kaker. Dette hadde vi også på klubbstevnet senere på våren.
På høsten stilte vi igjen med kiosk på telecupen og unghestvisningen i oktober. I desember
ble det arrangert nissetølt / trening i sammarbeid med ungdom og bredde. Pga manglede
kapasitet hos komiteen ble det dessverre ikke arrangert noen høstfest eller julebord i år.
For festkomiteen
Karoline Hartviksen
Banekomite 2015
Det har vært 2 dugnader i 2015
Rydding og slådding etter behov og før stevner og kurs
Det jobbes med lysanlegg og tribuner
Siddi

ÅRSMELDING SPORTSKOMITEEN HØRDUR 2015

I 2015 har sportskomiteen bestått av:
Leder: Siri Stauch-Hansen
Medlemmer: Bente Haugedal og Gunn Trude Lamer
Arrangementer:
Vinteren 2015 arrangerte sportskomiteen Tøltcup, bestående av tre stevner. Første stevne

hadde 17 deltagere, andre stevne hadde 18 deltagere og tredje stevne hadde 16 deltagere.
3.Mai arrangerte vi Klubbmesterskap med 27 deltagere.
3.Oktober arrangerte vi Telecup-stevne med 27 deltagere.
Hørdur har vært representert ved flere andre stevner gjennom hele 2015, men ingen nevnt og
ingen glemt.
Stevnene har vært arrangert med et minimum av medlemmer og det har blitt mye arbeid på de
medlemmene som har stilt opp. Vi kunne med fordel hatt flere å spille på når vi skal ha
arrangementer. Vi vil gjerne avslutte med å rette en stor takk for samarbeidet til
banekomiteen, kioskkomiteen og til dere som har stilt opp på dugnad slik at vi har hatt
mulighet til å arrangere stevnene!
For Sportskomiteen
Siri Stauch-Hansen

ÅRSMELDING FOR UTD. KOMITEEN HØRDUR 2015
Medlemmer
Utdanningskomiteen har i 2015 bestått av følgende 3 medlemmer
Anne Wergeland
Monika Bjålid
Anita Høidalen (leder)
Møter
Komiteen har hatt ett møte for å planlegge aktiviteter.
Ellers kontakt ved behov.
Mål
Arrangere kurs og treninger med instruktører etter medlemmenes ønsker.
Kurs/treninger
Det har vært avholdt 3 helgekurs.
28/2-1/3 Kurs med Christina Lund.
16/10-18/10 Kurs med Egill Thorarinsson
20/11-22/11 Kurs med Adunn Kristjansson
Det har vært avholdt 5 lørdagstreninger med Freyja Amble Gisladottir (7/2, 7/3, 21/3,21/8 og 18/9)
I forbindelse med disse har også en del av våre medlemmer ridd privat for Freyja på fredag.
I tillegg har vi hatt en kveldstrening (20/6) med Elisabeth Saga. Denne treninga var åpen for alle, også ikkemedlemmer. Etterpå var det grillmat og sosialt samvær. Avisa “Kanalen” var også til stede.
Oppsummering
Den elektroniske tilmeldingen gjennom Sporti fungerer bra.
De arrangerte treningene har alle hatt stor deltagelse.
Det har vært litt problemer med å få fylt opp helgekursa. Det har gjort at komiteen i år har overskredet budsjettet
noe. Dette dekkes opp for i et ubenyttet BUB budsjett (styret). Komiteen har fått positive tilbakemeldinger på
instruktørene som har vært svært dyktige.
Dog har banen på Søve gitt oss en del “hodebry” pga manglende lysanlegg og også pga tele/føyke.
Vi er derfor glade for å ha kunnet benytte oss av fasilitetene både på Storebø i Helgja og hos Sagahester
Bergkåsa i Lunde. Takk for det !
Utdanningskomiteen vil likevel oppfordre til kun bruk av Søve sitt anlegg i fremtiden, da vi ser at vi ved slike
desentraliserte kurs mister mye den sosiale rammen vi har hatt rundt kurs tidligere. Det har også vært ønske fra
instruktørene om å ha et kurssted å forholde seg til.
Utdanningskomiteen 2015 takker med dette for seg og ønsker den nye komiteen lykke til med det videre
arbeidet.

På vegne av utdanningskomiteen
Anita Høidalen
21.01.2016

Innkommende forslag
1.Fra styret:
Vi foreslår at sport- og utdanningskomiteen slås sammen og at barn/ungdom/bredde- og
festkomiteen slås sammen.
Begrunnelse:
Vi håper at det er lettere å få folk til å si ja til å være med hvis komiteene er litt større, og
abeidsoppgavene fordeles på flere. Hver komite får da to representanter i styret, slik at antallet
styremedlemmer ikke endres.
Vi ønsker at dette blir et prøveprosjekt fra dette årsmøtet, og evalueres og evt. Videreføres fra
neste årsmøte.
2. Fra rytterkretsen:
Gjennomgå lagets lover, og vedta de på årsmøtet.
Begrunnelse:
Alle klubber skal gjøre dette fordi det har vært en del endringer i basislovnormen.

Fastsettelse av kontingent for 2017.
Vi foreslår at Hørdur sin andel av kontingenten forblir uendret.
Begrunnelse:
Kontingenten til Nihf er blitt veldig høy, og vi ønsker ikke å øke den samlede kontingenten
medlemmene må betale enda mer. Videre har vi gjennom Sporti fått registrert epostadresse til
alle medlemmer, og har mulighet til å sende beskjeder via nettet, og har derfor ikke lenger
behov for å betale porto for å sende brev.

Mandater for styret og komiteer i Hørdur, vedtatt på årsmøte i 2011
Leder:
•
Velges for et år av gangen
•
Skal kalle inn, og lede styremøter
•
Ønske velkommen og ha sine oppgaver på årsmøtet
•
Dele ut utmerkelser og gaver på årsmøtet
•
Ha kontakt med komiteene og være med på å ta de nødvendige avgjørelsene
•
Samle og oppbevare dokumenter

•
Ha det overornede ansvaret i klubben og delegere arbeidsoppgaver
•
Representere Hørdur på NIHFs årsmøte og lokallagsmøte
•
Hørdurs representant i banestyret
•
Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
Nestleder:
•
Velges for et år av gangen, blant styremedlemmene, av styret på første styremøte etter
årsmøtet
•
Trer inn i leders rolle når han/hun ikke er til stede, eller ikke kan utføre sine oppgaver
Sekretær:
•
Velges for 2 år av gangen
•
Føre referat fra møter, og sende til styret
•
Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
•
Skrive/sende søknad om midler i samarbeid med styret
•
Innkalle til årsmøte i samarbeid med styret
•
Skrive og legge fram årsmelding på årsmøtet
•
Ansvar for å formidle informasjon om klubben til ulike instanser (kommunen, banken,
NIHF, Brønnøysundregistrene mm)
Kasser:
•
Velges for to år av gangen
•
Betale og sende ut regninger
•
Føre regnskap med bilag og årsregnskap
•
Sette opp forslag til budsjett i samarbeid med styret
•
Legge fram regnskap til godkjenning for revisor
•
Legge fram regnskap og budsjett på årsmøtet
•
Ajourføre medlemsregister og rapportere til NIHF
•
Registrere nye medlemmer
•
Behjelpelig med innkreving av kursavgift
•
Sende ut påminnelse på medlemskontingent
•
Skrive/sende søknader om midler i samarbeid med styret
•
Formidle og oppdatereaktuell informasjon til web-ansvarlig
Utdanningskomiteen:
•
3 medlemmer velges for to år av gangen, max to av medlemmene på valg samme år
•
Komiteens oppgave er å arrangere kurs for å fremme kunnskapen om islandshest i
henhold til vår formålsparagraf
•
Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som
varamann
•
Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
Sportskomiteen:
•
3 medlemmer velges for to år av gangen, max to av medlemmene på valg samme år
•
Komiteens oppgave er å arrangere stevner. Målet er tilbud til alle nivåer i Hørdur
•
Det skal arrangeres klubbmesterskap
•
Komiteen har ansvar for å bestille premier og sløyfer til arrangementer
•
Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som
varamann
•
Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
Barn, ungdom og bredde:
•
3 medlemmer velges for to år av gangen, max to av medlemmene på valg samme år

•

Arrangere ulike ting som fenger denne gruppen. Forskjellige typer kurs eller andre
sosiale arrangementer
•
Rekruttere
•
Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som
varamann
•
Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
Banekomiteen:
•
Minst 3 medlemmer, velges for 2 år av gangen
•
Klargjøre baneanlegg om våren. Planlegge, arrangere og lede dugnader
•
Slodde og skrape banen
•
Oppsett av bane før stevner
•
Klippe gress og slå skråninger i skoleferien
•
Vanning etter behov
•
Vedlikeholde gjerder
•
Vedlikeholde speakerbu og staller
•
(Vintervedlikehold skal Søve stå for)
•
Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som
varamann
•
Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
Festkomiteen:
•
Minst 3 medlemmer, velges for to år av gangen, to av medlemmene på valg samme år
•
Innkjøp til lokale stevner, møter, fester
•
Kiosksalg ved lokale stevner
•
Oversikt over beholdning/varebestilling
•
Lederen sitter i styret for Hørdur, ved frafall trer en av de andre inn i styret som
varamann
•
Formidle og oppdatere aktuell informasjon til web-ansvarlig
Valgkomiteen:
•
Tre medlemmer, velges for 3 år, en ny hvert år
•
Den som sitter på 3. året er leder og har ansvaret for å sette i gang arbeidet
•
Har ansvar for å rekruttere folk til styre og komiteer
•
Være til stede på et styremøte på høsten og det siste før årsmøtet
•
Administrere valget på årsmøtet
Web-ansvarlig:
•
Velges hvert år
•
Møterett i styret, men ikke stemmerett
•
Holde hjemmesiden oppdatert, og sørge for at den fungerer
Revisor:
•
Velges hvert år
•
Revidere og godkjenne regnskap, lagt fram av kasserer
Telelagsrepresentanter:
•
To medlemmer blir oppnevnt av styret på første styremøte etter årsmøtet, minst en bør
sitte i styret.
•
Skal representere Hørdur på telelagsmøter
Disse mandater ble vedtatt av årsmøtet i Hørdur 5/2-2011.

Fra 2013 blei det også valgt varamedlem til styret:
Varamedlem:
•
Velges for 1 år om gangen
•
Er vara for de av styrets medlemmer som ikke har personlig vara fra komiteen (leder,
nestleder, sekretær, kasserer)
•
Har møterett, men ikke møteplikt hvis ikke innkalt

