Årsberetning for Vikingur 2020
Islandshestklubben Vikingur har i likhet med mange andre idrettsklubber i landet vårt hatt et
svært annerledes år i 2020. Det har nesten ikke vært noen aktiviteter på grunn av koronapandemien. Det har i 2020 kun blitt avholdt et par kurs, arrangert en dugnad og igangsatt et
lotteri til inntekt for klubben vår. Ved årsskiftet 2020/2021 har Islandshestklubben Vikingur
58 medlemmer.
I tillegg til begrensningene pandemien forårsaket ble Vikingur rammet av en lei konflikt med
Tromsø Travlag ut på vårparten. Denne saken gjøres rede for i et eget vedlagt dokument.
Styret i Vikingur har avholdt 6 styremøter og et medlemsmøte i perioden f.o.m. januar 2020
t.o.m. januar 2021. I disse møtene har vi behandlet til sammen 36 saker.
Da det ikke har blitt publisert referater til medlemmers skue regelmessig, gis ei
oppsummering av styrets arbeid under:
•

Året startet med en forespørsel fra Norsk Islandshest forening til alle
islandshestklubbene i Norge. De ønsket hedre alle tidligere ledere av Nihf i
forbindelse med 50 års jubileum. I den forbindelse ønsket de at lokalklubbene dekket
hele eller delen av reisen til tidligere ledere av Nihf, slik at disse kunne motta sin
heder og ære. Vikingur sitt styre ønsket derfor enstemmig bidra med kr 1500,- til dette
formålet. Dessverre ble møtet avlyst pga. korona pandemien.

•

Det ble enstemmig besluttet at Vikingur skulle bruke kr 16 000,- på å legge duk på
taket til klubbhuset vårt for å forhindre ytterligere fuktskader. Dette rakk vi imidlertid
ikke gjøre før anlegget ble stengt av pga. konflikten med Tromsø Travlag.

•

Vår leder, Åse Merete ble tidlig i 2020 kontaktet av leder av Tromsø Travlag, Renate
Hemmingsen. Hun ville informere om at Tromsø Travlag var i økonomisk uføre og
blant annet ikke ville få mer økonomisk støtte til anlegget sitt på Ramfjordmoen fra
Det Norske Travselskap. Hun kunne også fortelle at det var en del misnøye hos
enkeltpersoner i Tromsø Travlag rettet mot Vikingur medlemmers fremtreden på
anlegget. Lederne ble enige om at vi skulle ha et felles styremøte. Martin Svenning og
Erik Jæger skulle inviteres med for å informere nåværende styrer om avtaler som ble
gjort i startfasen av samarbeidet for 6-7 år siden. Samarbeidet mellom Tromsø Travlag
og Vikingur skulle så bli avklart på nytt igjen og dette skulle skje i god
samarbeidsånd. Videre skulle det arrangeres et felles medlemsmøte der begge lag fikk
møte hverandre og bli orientert om det avtalte. Dette møtet ble aldri avholdt.

•

Styret ble informert om det nye systemet som skal erstatte Sporti, nemlig Sportsadmin.
Dette systemet skal være i gang nå i 2021 og skal være rimeligere å ta i bruk og
smidigere enn Sporti. I forbindelse med dette ble styret enige om at Sportsutvalget
skulle lage en handbok for arrangering av kurs og at alle kurs skulle betales og
annonseres via Sportsadmin.

•

Styret har diskutert hvordan vi skal få inntekter til klubben når vi er rammet av
pandemien. Vi ble enige om å avholde et lotteri. Vår leder, Åse Merete tok saken i
egne hender og avholdt et flott lotteri sammen med Lene. Det ble en online trekning.
I tillegg søkte kassereren vår, Karoline om midler hos Samfunnsløftet til å bygge et
gjerde rundt ovalbanen på Ramfjordmoen. Dessverre fikk vi avslag på dette i denne
omgangen.

•

Ellers har styret snakket om og arrangert dugnad og utarbeidet terminlisten.

To styremedlemmer, Åse Merete og Elisabeth, fikk i vår mandat av styret til å jobbe særskilt
med tvisten mellom Vikingur og Tromsø Travlag. Styret ble fortløpende orientert om sakens
utvikling og vi har hatt mye kontakt via facetime og messenger pga. avgjørelser som måtte
avklares i fart. Vi har i tillegg fått hjelp av tidligere styremedlemmer som har vært med på
igangsetting av drifts - og leieavtale med Tromsø Travlag. Deres råd og bistand har vært
uvurderlig, og vi vil benytte anledningen til å takke de som har bidratt. Disse er Anne,
Margrethe, Lene og Martin. Vi har i tillegg fått råd og hjelp av advokat Truls Heitmann og
leder av Nihf, Even Hedland. Vi har også fått innspill av Norges idrettsforbund,
Rytterforbudet og Tromsø Idrettskrets. Kulturavdelingen i fylkeskommunen har også vært
involvert.

Året 2020 ble «annerledesåret». Aktiviteten ble hemmet av korona, kohort og konflikt. Styret
i Vikingur håper på et 2021 med større aktivitet i alle utvalg, flere medlemmer og mange
hyggelige stunder på hesteryggen.

Dugnad 2020!

Dugnad Ramfjordmoen 20 august 2020. Skrimmel skrammel. Vi rakk akkurat fyllinga før
dem stengte.

1. Styresammensetning 2020:
Leder
Nestleder og leder for Sportsutvalget
Kasserer
Sekretær
Styremedlem og leder av utvalg for barn/ungd./bredde
Styremedlem og leder av utvalg for avl

Åse Merethe K. Johansen 2020-2021
Ulrikke Tansø
2020-2022
Karoline Hansen
2020-2022
Elisabeth T. Heitmann
2020-2022
Jon Sigurd Trandem
2019-2021
Truls Løkholm Bergli
2020-2022

Varamedlem

Gunilla Kristina Eriksen 2020-2022

2. Utvalg for sport:
Ulrikke Tansø, leder
Frida Hjortdal, medlem
Anita Maurstad, medlem

2020 - 2022
2020 - 2022
2020 - 2022

3. Utvalg for barn/ungdom/bredde:
Jon Sigurd Trandem, leder
Lene Wilhelmsen, medlem
Lisbeth Nyborg

2019 - 2021
2019 - 2021
2020 - 2022

4. Utvalg for avl:
Truls Løkholm Bergli, leder
Inske De Buhr, medlem
Bjørk V Atladòttir

2020-2022
2019-2021
2020- 2022

5. Andre verv i 2020:
Revisorer:
Bjørn Inge Bendiksen
Atli Konradisson

2019-2021
2020-2022

Vikingurs representant i Troms rytterkrets:
Åse-Merethe K. Johansen

2019-2021

Web- ansvarlig:
Truls Løkholm Bergli
Valgkomite (valgt på årsmøtet i 2020)
Leder:
Martin Svenning
Medlem:
Anne Hjortdahl
Medlem:
Martine Sverresvold
Varamedlem:
Rita Sæther

6.1 Sportsutvalget 2020:

ÅRSBERETNING, SPORTSUTVALGET VIKINGUR
FOR 2020

Året 2020 ble veldig spesielt og sterkt preget av Covid-19. Det har resultert i lav aktivitet
generelt og gått ut over sportsarrangementer spesielt.
Avlysningene har stått i kø grunnet dette. Planlegging har vært veldig vanskelig, da man ikke
vet om det man bruker tid på blir noe av. Til noen stevner har det også vært utfordrende å
finne dommere som har hatt anledning til å reise grunnet pandemien og reglene rundt denne.
Arrangementskomiteen til NNM 2020, opplevde derimot ikke at det var utfordrende å få tak i
dommere.
Det har likevel vært gjennomført 2 kurs i 2020. Ett før pandemien satt i gang for fullt med
Freyja Amble Gisladottir på Nord Norsk hestestenter og ett med Hege Valand på Hansvoll
gård i september. I tillegg var det NNM i Alta, der Vikingur fikk en mester.
Vi håper og tror at tiden framover vil åpne opp for mer aktivitet for våre medlemmer.

For sportsutvalget,
Ulrikke Tansø

NNM 2020, Alta.
De spreke Hjortdahl damene, mor og datter, Anne og Frida lastet hestene sine, Thokki og
Kappi, i hengeren og tok den lange veien opp til Alta for å delta. Vi er i den anledning stolte
over å meddele at Frida Hjortdahl både ble Nord Norges mester i tøltklassen T3 senior og
kombinert mester. I tillegg fikk Frida og Kappi 2 plass i 4 gang. Imponerende!

:

Freyja kurs 5-7 mars 2020:
Vi rakk et Freyjakurs før koronaen innhentet oss og samfunnet måtte stenges ned fullstendig.
Dette bildet er av Blidur søndag formiddag etter et intenst og svært lærerikt kurs på Nord
Norsk Hestesenter, Olsborg.

Hege Valand kurs 25 – 27 September
I varierende høstvær ble det avholdt et svært vellykket kurs med den dyktige instruktøren
Hege Valand. Kurset ble avholdt på Hansvoll gård og 10 ekvipasjer deltok. Da det hadde vært
lite aktivitet i 2020, var alle enige om at kurs var veldig etterlengtet. Vi var rett og slett
storfornøyde!

6.2 BUF (Barn Ungdom og Fritid) 2020:
BUF (Barn Ungdom og Fritid) har i 2020 hatt et lavt aktivitetsnivå. Det var planlagt tre
arrangementer, lek og morro på Islandshest på Ramfjordmoen i mai, overnattingstur i Indre
Troms i august samt ridehelg på Stornes i september. Alle disse arrangementene gikk ut pga.
Covid19 og at undertegnende valgte å flytte til Island i august.
Vi satser på mer aktivitet i 2021!

Jon Sigurd Trandem
Leder BUF

6.3 Avlsutvalget 2020:
Ingen aktivitet i 2020

Styret håper at 2021 blir et bedre år med tydeligere avtaler, godt samarbeid, vaksiner og
dermed økt aktivitet igjen. Vi håper både gamle og nye medlemmer ser like mye frem til nye,
spennende aktiviteter i alle tre utvalgene i det kommende år.

