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Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon 
og e-post. 
 
Årets styre har bestått av: 
Leder   Kristine Koller 
Nestleder  Kari Reitan 
Kasserer  Per Fladby 
Styremedlemmer Katrine Haugaard, Mia Høiseth, Ingrid Ertsås og Knut Arne Jørgensen 
Varamedlemmer Therese Mehl Fjellstad, Anette Larsen og Kristine Flittie Romslo 
 
 
 
18 Januar 
Nyttårsfest for medlemmer av OAFL. En sosial og 
hyggelig kveld.  
Det ble servert mat og dessert. Festen ble avholdt på 
Stabburet hos Kristine Koller.  
 

                     
 
          God stemning rundt bordet! 

 
01 Mars 
Sammen med Gjerdrum historielag stilte OAFL opp på Skogens Dag i Gjerdrum allmenning. 
Der fikk vi vist frem hvordan hesten arbeidet med skogbruk i gamle dager. I tillegg hadde vi 
flere hester som trakk slede, så man kunne sitte på en tur. 
Takk til alle medlemmer som gjorde dette til ett vellykket arrangement.  
 
18 Mars 
OAFL sitt årsmøte ble avholdt på Ekeberg, idrettens hus. 
 
8-9 April  
Styret i OAFL ønsker å utdanne medlemmer innenfor HP og teknisk personell. Disse dagene 
ble det arrangert gratis kurs i HP på NMBU, Ås.  
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01-04 Mai 
Den årlige hingsteutstillingen på Eid. To 
håpefulle hingster av OAFL medlemmer møtte i 
3-års klassen. Vi gratulerer Per Fladby med 
kåret hingst, Lille Ulrik.  
 

 
 
 
       
                      Per Fladby og Lille Ulrik 

 

 
29 Mai 
Hoppe- og unghestutstilling på Momarken. 
Mange fjordinger stilte, flere av disse OAFL 
medlemmer.  Vi ønsker å gratulerer alle som fikk 
sløyfe eller premiegrad denne dagen.  
 

 
 
 
                                                                                                            Ingrid Øyhus og Øyhus Elvita 

 
31 Mai 
OAFL arrangerte fokus unghest kurs. Modul A4, 
bruksprøvekjøring, del 1. 
Instruktør var Frank Skubberud, kurset ble 
holdt i Ytre Enebakk.  
Seks hester ble med på kurset, alle 2 eller 3 år 
gamle.  
 
 
 
 

               Sara Njøs Evensen og Blåtopps Lava 

 
 
15 Juni 
Sigrid Skorve Larsen holdt ridekurs for OAFL medlemmer på Årungen utedrift, Ås. 
 
01 Juli 
OAFL fikk ny postadresse: 
Oslo og Akershus Fjordhestlag 
Postboks 166 
2041 Kløfta 
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07-13 Juli 
Norges mesterskap for fjordhest ble i år 
arrangert på Linnesvollen av Drammen og 
omegn rideklubb. Ett flott arrangement i 
for det meste strålende sol, på en 
fantastisk arena! 

 
 

                         
  
 
              
 
                                        Cassandre Bach-Gansmo og Flemming 
                                                                                                                      

Flere av OAFL-ekvipasjer var i sving med godt 
pågangsmot og flotte prestasjoner. 
Vi er meget stolte av våre nye NORGESMESTERE i 
både junior og senior! 
Gratulerer Idunn Høyland Espeli med Gorm og 
Cassandre Bach-Gansmo med Flemming. 
Stine Anette Heier med Balder Berger tok seier i 
grenmesterskapet for kjøring, gratulerer! 

        
       Idunn Høyland Espeli og Gorm                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Stine Anette Heier og Balder Berger 

30 Juli 
OAFL investerte i nye klubbeffekter. Nå har vi flott utvalg av effekter til både rytter/kusk og 
hest. 
 
14 August 
For å samle inn litt meninger og innspill fra våre medlemmer rundt NM. Arrangerte vi en 
medlemskveld i Ås.  
 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://oafl.no/2014/07/20/bilder-fra-nm-fjordhest-2014/balder-berger-2/&ei=oFO-VNCHL8OqywOY3IGYBQ&bvm=bv.83829542,d.bGQ&psig=AFQjCNFoRAdur_f5dVqJcD1avANhzwgZRA&ust=1421845786938271
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://oafl.no/2014/07/20/bilder-fra-nm-fjordhest-2014/flemming-2/&ei=pvTJVNDrCYn7ywPXmoL4Aw&bvm=bv.84607526,d.bGQ&psig=AFQjCNGGKcAPITV6q4sqP_wYIJSpbVD7_A&ust=1422607907153772
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://oafl.no/2014/07/20/bilder-fra-nm-fjordhest-2014/&ei=_fXJVLT9DaOkygPAqYGoCA&bvm=bv.84607526,d.bGQ&psig=AFQjCNGGKcAPITV6q4sqP_wYIJSpbVD7_A&ust=1422607907153772


 
24 August 
OAFL stilte opp på Skauendagen, som alltid. Det var godt vær og mange folk. Laget fikk inn 
ca. 13.000,- denne dagen. Vi ønsker å takke alle medlemmer som hjalp til! 

 
 
14 September 
OAFL arrangerte fokus unghest kurs. Modul A4, 
bruksprøvekjøring, del 2. 
Instruktør var Frank Skubberud, kurset ble holdt 
på Årungen utedrift, Ås.   
 

 
 

 
  Frøydis Nikita Nygaard Sveen og Frøken Frøydis 

 
3-5 Oktober 
Høstmøtet i Norges Fjordhestlag. 
OAFL sitt styre var representert, i tillegg valgte styre å støtte alle medlemmer med 500,- om 
de ønsket å delta. Dette for å skape engasjement.  
Det ble tatt opp mange viktig saker på agendaen. Blant annet: 

- Refleksjoner rund utvidet brukstest på Eid av testkusk Frank Skubberud 
- Foredrag av Nils Ivar Dolvik om temaet høver. 
- Fremtiden, markedsføring, motivering 
- Skeid 
- Kåringsforskriften 

 
3-5 Oktober 
Kjørekurs med Maria Henriksson og Ståle Sagstuen på Gaupen.  
OAFL ønsker å rekruttere flere kusker i vår klubb. Derfor ønsket vi å sponse ekvipasjer som 
satser eller ønsker å satse på kjøring.  Dette ble da gjort på dette kurset. 
Dette var ett flott og lærerikt kurs som inneholdt dressur, presisjon og maratonkjøring, 
samt teori.  
 
09 November 
Kjørekurs med Maria Henriksson på Årungen utedrift, Ås. 
 

Styret har fokusert mye på å skape engasjement og aktiviteter.  Vi har også jobbet med å få 
kontakt med våre medlemmer. Hjemmesiden www.oafl.no og lagets side på Facebook har 
blitt oppdatert fortløpende.  
Vi hadde som mål å arrangere to stevner. Blaker Grand National måtte vi dessverre avlyse 
pga. været og ridestevnet måtte avlyses pga. for få påmeldte. Vi håper og går inn for å få til 
to flotte stevner i 2015.  
Vi er godt fornøyd med alle kursene vi har arrangert, i en stor bredde. Vi ønsker å få til noe 
for alle. 
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