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Lokallagsmøtet avholdes lørdag. Det blir gjennomgang av pinsestevnet, og noen lokallag vil presentere 
sine vellykkede prosjekter rettet mot rekruttering.  Her vil det være rom for innspill og diskusjon.

Fullstendig program for Lokallagsmøtet legges ut på hjemmesiden 
www.nihf.no og sendes ut til lokallagene.

Lørdag kveld kl.20.00 blir det festmiddag i eget lokale med utdeling av priser.

Søndag 29.oktober innkalles det til Ekstraordinært Årsmøte med valg av nye styremedlemmer og 
utvalgsmedlem. Innkallingen med saksliste vil bli sendt ut senest 14 dager i forveien.

I løpet av to spennende dager skal vi blant annet får bli bedre kjent med to svært interessante 
foredragsholdere. Vi gleder oss veldig til å høre Bjørn Kjersem og Thorleifur Sigfússon som tar oss med 

inn i deres verden.

Meld dere på - og bli med på et skikkelig løft!
Påmelding og mer informasjon på www.sporti.no.
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Invitasjon
Lokallagsmøte/ekstraordinært årsmøte i Norsk Islandshestforening 

28. - 29. oktober på Comfort Hotel Runway Gardermoen

Bjørn Kjersem er en av landets mest erfarne hestekarer og har opparbeidet seg enorm kunnskap 
gjennom sin virksomhet som rytter, avler og ikke minst som lærer ved Gjermundnes VGS. Der 
underviser han ved studiet for Heste- og hovslagerfag. Vi har invitert Bjørn til oss og bedt han dele 
av sin kunnskap om temming og preging av hesten som individ. Han vil ta for seg hvordan vi best 
bygger opp et forhold til hesten med respekt, tillit og vennskap. For å få til dette må vi først og 
fremst forstå hestens tanker og instinkt, for dermed å oppnå en god kommunikasjon.

Thorleifur Sigfússon er veterinær og spesialist på tannhelse. Han er født og oppvokst på Island, 
og har i mange år vært ivrig både som rytter, avler og som veterinær. Han bor og driver i dag 
en relativt stor hestevirksomhet i Gunvarsbyen i Sverige. Sammen med sin norske kone har 
Thorleifur fått fram mange gode hester, og de aller fleste husker nok spesielt Von fra Vigra som 
ble verdensmester for Norge i klassen for hopper 7-år og eldre under VM i 2011.


