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Bakgrunnen for FOND som ble opprettet etter
Skogsarbeids- og hestekjørekursene for ungdom som ble drevet på
Totenåsen 1981 – 1987.
Oppsummert notat etter møte 17.01.06.

Kursene var et samarbeidsopplegg mellom Arbeidsformidlingen ved Willy Røed,
Oppland Hesteeierforening ved entusiasten Lars Smedshammer og Østre Toten
Friundervisning ved Arne Birger Nilsen.
De tre nevnte var også kursstyre og dermed ansvarlige for opplegg og økonomi.
Kursene hadde alle sin base på Totenåsen og deltagerne og hestene var innlosjert på Vesterås ,
i Høveroa og på Torsætra.
Samarbeidet med Toten almenningene var godt. De var eiere av husværene og skaffet oss
høvelige oppdrag for kursene. Oppland Fylkesskogkontor var garantister for
sikkerhetsopplegg og instruksjon i bruk av tidsmessig hogstredskap.
På alle kurs var det daglig med hogstveileder og kjøreinstruktør.
Kursene hadde egen kokke som sørget for tradisjonell og smakfull kost for unge arbeidskarer.
Kursene ble dels finansiert med midler via statsstøtte for kurs og tilskudd fra
Arbeidsformidlingen, samt tariffmessig betaling for hugget og framdrevet virke.
Kursdeltagerne hadde dagpenger etter vanlige AMO - kurs - regler.
Kursene hadde videre balanserte budsjett med kostnader til transport, fòr og leie/lån av
hestene og de stedene der deltagere og minst den ene av instruktørene bodde. Vi brukte rolige
hester som ikke hadde hatt suksess på travebanen, men tjente vårt formål.
Videre var det budsjettert med midler til innkjøp til husholdningen og anskaffelse av
sikkerhetsutstyr for deltagerne, samt en del uforutsatte tilleggsutgifter .
Kursene hadde stor suksess og var fulltegnet alle årene fra november til førefall ved
påsketider. Kursene ble fulgt opp med flere presseoppslag og TV- reportasjer bl.a. på Norge
Rundt.
At Lars Smedshammer var en stor idealist og hesteinteressert entusiast er noe alle som kjente
han, vil huske. Det nyttet heller ikke å få betalt han for alle de tjenester han ydet og all gratis
mat for hest og mannskap som han skaffet til veie. Han fikset det meste. Hvert år fikk vi
derfor et lite overskudd. Dette overskuddet ble årlig avsatt for å sikre videre drift.
Etter at kursene tok slutt har midlene stått til forrentning pr 01.01.2006 er 180000 kroner til
disposisjon.
I forbindelse med tømring av hovedbygningen på tunet ved Biri travbane ble det ydet
skysstilskudd til de ungdommene som var med på å sette opp bygget. Dette var ment som et
tilskudd til hesteinteressert ungdom som bidro til å berike miljøet på Biri.
Deltagerne på kursene var i hovedsak fra Gjøvik/Toten - distriktet. Andre kom fra
bygdemiljø lenger borte, som Odalen, Land, Valdres, Hedmark og Trøndelag. Rekrutteringen
skjedde i hovedsak gjennom arbeidsformidlingen, og mange hadde droppet ut av videre
skolegang.
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Kursene skulle være holdningsskapende. Deltagerne skulle lære å se nytten av å bruke hesten
i skogen og arbeide og vokse i et sundt arbeidsfellesskap.
Kursstyret hadde jevnlig kontakt opp gjennom årene for å finne formål en kunne sette midlene
inn i, slik at de kunne komme til nytte og gavn for ungdom som ønsket å utvikle seg selv eller
å gjennomføre prosjekter om eller med hest.
Lars Smedshammer døde høsten 2003. Hans ønske var at vi skulle søke samarbeid med Norsk
hestesenter ved daglig leder Vegard Thune for å komme videre. Stipendideen hadde modnet i
det opprinnelige styret.
17.01.2006 hadde Willy Røed og Arne- Birger Nilsen innkalt til et drøftingsmøte på
Hestesenteret. Tilstede var de ovenfor - nevnte og i tillegg Lars Smedshammer jr. ( Han hadde
også vært deltager på flere av kursene.) Daglig leder for Hestesenteret, Vegard Thune, samt
senterets rektor, Øyvind Johannessen.
Drøftingene endte opp i følgende konklusjon:
1. Oppspart beløp disponeres i sin helhet til et fond. ABN lager et forslag til statutter på
grunnlag av dagens drøftinger.
2. Styret for fondet: Willy Røed, Arne- Birger Nilsen, Lars Smedshammer jr. og Vegard
Thune
3. Aktuelt navn på fondet ” Smedshammerfondet”.
Begrunnelse for eventuelt dette navnevalget er at Lars fortjener å hedres som initiativtaker til
kursene og at han direkte var årsak til at det ble overskudd på ungdomskursene med
skogsarbeid og bruk av hest for fremkjøring av tømmer. Han bidro med mye gratisarbeid og
ordnet hester for og losjier m.m. utenat budsjetterte midler ble brukt.
4. Stikkord for å få stipend: Ungdom som ønsker å utvikle seg selv eller iverksette en ide om
videre forståelse og bruk av hesten i samfunnets tjeneste. Stipendiet kan ytes til
enkeltpersoner eller gruppe/lag. Studiereise kan være høyst aktuelt.
Hest i arbeid eller trav vil ha prioritet, men en skal ikke være for fast bundet opp i
detaljer.
Stipendet skal ytes til prosjekter som faller utenfor andre etablerte stipend og
tilskuddsordninger.
Aktuelt å dele ut stipend hvert annet år.
Størrelsen på stipendet bør ligge mellom 10.000 – 25.000 kr. Utdeling skjer så lenge
det er midler innestående.
Det forventes grundige søknader, med seriøs anbefaling.
5. Administrasjon: Norsk hestesenter kan være villige til å administrere fondet.
6. Nytt styremøte Tirsdag 7. februar kl 12.00. Sted: Starum / kantina.
Før møtet skal ABN ha sendt deltagerne forslag til vedtekter samt et oppsummert notat av
bakgrunnen for fondet. Vegard sjekker juridiske spørsmål med advokat.
Arne –Birger
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STATUTTER
til
Smedshammerfondet –
Deles ut til ungdom som søker kunnskap og ønsker å fremme forståelse for bruk av
hesten i vår tid.
Fondet har sitt utgangspunkt i oppsparte driftsoverskudd fra skogsarbeider- og
hestekjørekurs for ungdom 1981 –1987. Kurssted var Totenåsen. Deltagere var ungdom i
hovedsak fra Toten, men ellers åpent for deltagere fra hele landet.
Styre for fondet: Willy Røed (81-87 konsulent v/ Arbeidskontoret ,Gjøvik)
Arne- Birger Nilsen (81-87 daglig leder Østre Toten Friundervisning), Lars Smedshammer jr.
( 81 –83 deltager på kursene), Vegard Thune ( direktør ved Norsk hestesenter.
Kursene var idealisten og hesteentusiasten Lars Smedshammers ide. Han tok ikke ut
budsjetterte tilskudd for hestehold- for – eller redskapsleie, diverse transport eller andre
budsjetterte tjenester. Styret for fondet finner det derfor riktig å knytte Smedshammers navn
til fondet. Det var jo p.g.a. hans raushet at det ble overskudd på drifta.
Til disposisjon pr. jan. 2006 er 180.000 kr. Beløper står på rentebærende konto i Toten
Sparebank. Stipendet deles ut så lenge midlene rekker. Første gang 2006.
Stipendiet administreres fra: Norsk Hestesenter v/ daglig leder. Adr. Starum, 2850 Lena.
Stipendet kunngjøres herfra..
Stattutter:
1. Stipendet kan søkes av hesteinteressert ungdom som ønsker å utvikle seg eller iverksette
en ide om videre forståelse og bruk av hest i vår tid.
2.

Stipendiet kan ytes til enkeltpersoner eller gruppe/lag. Studiereise kan være høyst aktuelt.
Hest i arbeid eller trav vil ha prioritet, men en skal ikke være for fast bundet opp i
begrensninger.

3. Stipendiet forutsettes delt ut annet hvert år. Første gang 2006. Stipendstørrelse 10 –
50.000 kr avhengig av plan og kostnadoverslag.
4.

Stipendet skal ytes til prosjekter som faller utenfor andre etablerte stipend- og
tilskuddsordninger.

5. Det må foreligge en plan for hvilken IDE og hvilke MÅL en har som bakgrunn for å søke
stipendet. Med søknaden skal det følge en anbefaling, som bekrefter at søkeren har reelle
hensikter for sin plan. Dette som støtte for søknaden.
6. Det kreves at stipendiaten i ettertid sender inn rapport til styret innen 2 – to måneder.
7. Søkere fra Totendistriktet vil bli fortrukket under ellers like vilkår.
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Stiftelsesdokument for Smedshammerfondet.
År 2006 den 31. mars ble det holdt stiftelsesmøte på Norsk Hestesenter, 2850
Lena, for opprettelse av Smedshammer fondet:
Til stede som stiftere: Willy Røed, Arne- Birger Nilsen, Lars Smedshammer, jr.
og Vegard Thune.

Bakgrunn for VEDTEKTER vedrørende
utdeling av ungdomsstipend fra
Smedshammerfondet –
Deles ut til ungdom som søker kunnskap og ønsker å fremme forståelse for bruk av
hesten i vår tid.
Fondet har sitt utgangspunkt i oppsparte driftsoverskudd fra skogsarbeider- og
hestekjørekurs for ungdom 1981 –1985. Kurssted var Totenåsen. Deltagere var ungdom i
hovedsak fra Toten, men ellers åpent for deltagere fra hele landet.
Bakgrunnsdokumentasjon: Notater i brev fra Arne- Birger Nilsen til Lars Smedshammer og
Willy Røed sendt 1999/2000 og notat oppsatt av Arne- Birger Nilsen pr januar 2006 med
nærmere forklaring om bakgrunnen for hvordan grunnkapitalen er opparbeidet – hvilket
skjedde i perioden 1981 – 1985. Ved kursenes avslutning var det oppsparte overskuddet for
alle kursene 83.000 kr.
Til disposisjon pr. 31.12. 2005 er 180.129 kr. Beløpet står på rentebærende konto i Toten
Sparebank. Konto 2050 09 46491. Stipendet deles ut så lenge midlene rekker. Kontoen
disponeres av Arne-Birger Nilsen som fungerer som fondsbestyrer. Meddisponent er Lars
Smedshammer jr.
Kursene var idealisten og hesteentusiasten Lars Smedshammers ide. Han tok ikke ut
budsjetterte tilskudd for hestehold, for – eller redskapsleie, diverse transport eller andre
budsjetterte tjenester. Lars Smedshammer døde høsten 2003. Det var jo p.g.a. hans raushet
at det ble overskudd på drifta. Det var også hans inderlige ønske at midlene skulle komme
hesteinteressert ungdom til beste.
Styret for fondet finner det riktig å knytte Smedshammers navn til fondet.
Styre for fondet: Willy Røed (81-85 konsulent v/ Arbeidskontoret), Eventyrveien 6, 2815
Gjøvik ( født 26.12.21)
Arne- Birger Nilsen (81-85 daglig leder Østre Toten Friundervisning),Boks 262 ,2851 Lena.
(født 11.07.37)
Lars Smedshammer jr. ( 81 –83 deltager på kursene) 2848 Skreia,( født 30.03.65).
Vegard Thune ( direktør ved Norsk hestesenter.) 2843 Eina, ( født 26.08.51)
Styret suplerer seg selv.
Stipendet administreres ( d.v.s. foretar utlysning, vurderer søkerne og fører regnskap) fra:
Norsk Hestesenter v/ daglig leder. Adr. Starum, 2850 Lena. Stipendiet kunngjøres herfra..
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Statutter for utdeling av ungdomsstipend fra
SMEDSHAMMERFONDET:
1

Stipendet kan deles ut hvert år. Første gang 2006. Stipendstørrelse 10 – 50.000 kr
avhengig av plan og kostnadsoverslag.

2

Stipendet kan søkes av hesteinteressert ungdom som ønsker å utvikle seg eller
iverksette en ide om videre forståelse og bruk av hest i vår tid.

3. Stipendet kan ytes til enkeltpersoner eller gruppe/lag. Studiereise kan være høyst
aktuelt. Hest i arbeid eller trav vil ha prioritet, men en skal ikke være for fast bundet opp
i begrensninger.
4.

Stipendet skal fortrinnsvis ytes til prosjekter som faller utenfor andre etablerte stipend- og
tilskuddsordninger.

5. Søkeren må sende skriftlig søknad til Norsk Hestesenter innen en dato som kunngjøres i
annonse og på hjemmesiden til Hestesenteret. Det må foreligge en begrunnelse og plan for
hvilken IDE og hvilke MÅL en har som bakgrunn for å søke stipendet.
6. Det kreves at stipendiaten i ettertid sender inn rapport til styret innen 2 – to måneder etter
avsluttet prosjekt.
7. Søkere fra Totendistriktet vil bli fortrukket under ellers like vilkår.
Starum 31.03.2006.

………………………………..
Willy Røed

………………………………….
Arne-Birger Nilsen

………………………………..
Lars Smedshammer jr.

………………………………….
Vegard Thune
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