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Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

• 2022 är ett år då stort fokus legat på att anpassa och utveckla vår organisation till 
vår nya identitet som idrottsförbund inom RF. 
Ett spännande arbete med mängder av möjligheter och en del utmaningar. 
Utan tvekan har SIF just nu ”positiv växtvärk” arbetar för att rusta kansli, 
förtroendevalda och lokalföreningar för det ”nya normala”. 

2022 var även det år då vi fick börja ses igen efter pandemin och vi har haft 
många fysiska tävlingar, utbildningar, möten och andra träffar, men även fortsatt 
ses digitalt när så lämpligt.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Styrelsen har under 2022 bestått av 
Charlotta Gripenstam (ordförande)
Jenny Mandal (vice-ordförande)
Kristina Johansson (controller)
Ingemar Tapper (ledamot)
Peter Stålhammar (ledamot Tävling)
Sabina Anderberg (ledamot Utbildning)
Amanda Hagberg (ledamot Ungdom) 
Johan Andersson (ledamot Fritid).

Styrelsen som valdes i april har haft 11 möten varav 2 varit fysiska. Styrelsearbetet har fungerat väl 
och energinivån har varit hög. Vi har uppskattat den nära samverkan vi haft med lokalföreningar 
och distrikt under året och ser fram emot att fortsätta vår utvecklingsresa tillsammans.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Livslångt idrottande

För förbundsstyrelsen har detta mål inneburit att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, ekonomi 
och intern/extern samverkan. Genom att vi bygger en stark organisation skapar vi förutsättningar för att 
kunna anpassa vår verksamhet till olika målgruppers förutsättningar och önskemål och för ett idrottande 
med islandshäst hela livet.

Verksamhetsplan (VP) 2022: Fortsatt anpassning och utveckling av förbundet för att kunna 
tillvarata de möjligheter som finns och de krav som ställs på oss som nybliven medlem i 
Riksidrottsförbundet (RF).

• Under året har vi deltagit i möten, utbildningar och konferenser tillsammans med 
Riksidrottsförbundet och övriga idrottsförbund, bl a på Riksidrottsforum i november. Vi har 
sökt och beviljats projektmedel för verksamhetsutveckling och kartläggningar samt erhållit 
återstartsstöd som delvis förmedlats ut i lokalföreningar och distrikt. Vi är fortfarande i en 
anpassningsfas som kommer att pågå under ytterligare en tid framöver.

VP 2022: Fortsatt fokus på att diversifiera och långsiktigt stärka förbundets ekonomi. Detta 
sker bl a genom att ingå avtal med fler sponsorer samt genom att söka medel för ny verksamhet 
från institutionella givare så som Allmänna Arvsfonden, MUCF, Vinnova m fl.

• Vi har samverkat med en huvudsponsor och två förbundssponsorer under året samt ett antal 
sponsorer som t ex valt att fokusera på stöd till landslaget. Då vi beviljats flera stora projekt 
från Svenskt Friluftsliv och RF har vi, för att klara av vårt snabba växande, avvaktat med att 
söka medel från andra institutionella givare.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Livslångt idrottande

För förbundsstyrelsen har detta mål inneburit att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, ekonomi 
och intern/extern samverkan. Genom att vi bygger en stark organisation skapar vi förutsättningar för att 
kunna anpassa vår verksamhet till olika målgruppers förutsättningar och önskemål och för ett idrottande 
med islandshäst hela livet.

VP 2022: Tillsammans med sektionerna verka för att förbundets verksamhet är anpassad 
utifrån olika individers och målgruppers förutsättningar och behov.

• Vi har genomför en inkluderingskartläggning och fört samtal inom styrelse och sektioner om 
hur vi kan bli bättre på att anpassa förbundet till olika målgruppers förutsättningar och 
behov. Detta arbete får ännu större fokus 2023 inom ramen för ett av våra beviljade projekt.

VP 2022: Tillsätta en arbetsgrupp som särskilt utreder hur barns tävlande ska anpassas till 
målgruppen.

• Detta arbete har gjorts genom en arbetsgrupp bestående av representanter från ungdoms- och 
tävlingssektionen samt lokalföreningar. En ny bedömningshandledning och nya 
åldersanpassade former för barns tävlande har tagits fram och kommer implementeras 2023.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Livslångt idrottande

För förbundsstyrelsen har detta mål inneburit att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, ekonomi 
och intern/extern samverkan. Genom att vi bygger en stark organisation skapar vi förutsättningar för att 
kunna anpassa vår verksamhet till olika målgruppers förutsättningar och önskemål och för ett idrottande 
med islandshäst hela livet.

VP 2022: Säkerställa god samverkan mellan styrelse, sektioner, kommittéer, arbetsgrupper, 
distrikt och lokalföreningar samt genomföra riksmöte, höstmöte samt två 
ordförandekonferenser och när så möjligt skapa andra forum för dialog och möten.

• Den interna samverkan upplevs fungera väl och vi har under slutet av året anställt en 
föreningskonsulent vars primära fokus kommer vara att stödja föreningar och distrikt. 
Riksmöte samt två välbesökta ordförandekonferensen har genomförts.

VP 2022: Delta i aktiviteter, verksamhet och externa nätverk inom t ex Riksidrottsförbundet, 
Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenskt Friluftsliv och LRF häst, samt utveckla och delta i 
aktiviteter och verksamhet tillsammans med våra samarbetsparter och sponsorer.

• Vi har deltagit i möten, konferenser och arbetsgrupper inom RF, HNS, Svenskt Friluftsliv och 
LRF häst samt samverkat med bl a Agria och Wången i olika gemensamma aktiviteter under 
året, t ex på SM och Sweden International Horseshow.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Livslångt idrottande

För förbundsstyrelsen har detta mål inneburit att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, ekonomi 
och intern/extern samverkan. Genom att vi bygger en stark organisation skapar vi förutsättningar för att 
kunna anpassa vår verksamhet till olika målgruppers förutsättningar och önskemål och för ett idrottande 
med islandshäst hela livet.

VP 2022: Tillsammans med utbildningssektionen utveckla utbildningar inom t ex 
ledarskap och trygg idrott.

• Inom projektet Trygga SIF har vi påbörjat framtagande av utbildningar kring 
ledarskap, normer, beteenden osv och detta arbete kommer att intensifieras under 
2023.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Våra värderingar är vår styrka
För förbundsstyrelsen har detta mål fokuserat på att implementera SIFs strategi (inklusive värderingar) 
2021-2025 i hela organisationen, arbetar med vår förbundsutvecklingsplan samt att vi arbetar aktivt med 
normer, värderingar, tillgänglighet och inkludering.

VP 2022: Fortsatt utveckling och implementering av strategi 2021-2025 samt av 
vår förbundsutvecklingsplan 2022-2023.

• Styrelse och kansli har arbetat utifrån dessa styrande dokument och gjort 
regelbundna uppföljningar och vid behov revideringar. 

VP 2022: Aktivt arbete kring normer, värderingar, tillgänglighet, inkludering etc. 
inom alla verksamhetsområden. Vidareutveckla rutiner, arbetssätt och 
styrdokument så att de säkerställer att vi är en öppen, inkluderande och icke-
diskriminerande organisation som även har system och metoder för att hantera 
eventuella överträdelser. 

• Arbete kring dessa frågor har skett inom ramen för projektet Trygga SIF och 
arbetet kommer att intensifieras under 2023.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Våra värderingar är vår styrka
För förbundsstyrelsen har detta mål fokuserat på att implementera SIFs strategi (inklusive värderingar) 
2021-2025 i hela organisationen, arbetar med vår förbundsutvecklingsplan samt att vi arbetar aktivt med 
normer, värderingar, tillgänglighet och inkludering.

VP 2022: Utveckla och implementera ett koncept kring trygga idrottsmiljöer som 
genomsyrar all vår verksamhet. Vi kommer ha särskilt fokus på barns och ungdomars 
idrottande.

• En projektledare har varit deltidsarvoderad under 2022 för att leda förbundets arbete inom 
detta område. Projektet pågår även under 2023 då arbetet intensifieras.

VP 2022: Genomföra en förstudie och påbörja ett utvecklingsarbete kring parasport inom 
islandshästidrotten.

• Vi har deltagit i möten med RF och Parasportförbundet kring kartläggningar av 
paraverksamhet inom idrottsrörelsen. Medel har beviljats för att genomföra en 
kartläggning och visst utvecklingsarbete under 2023.

VP 2022: Öka medvetenheten och kunskapen om hästvälfärdsfrågor i hela förbundet.

• Vi har under året deltagit i HNS och FEIFs arbete kring ”Social Licence to Operate” och 
kommer fortsätta arbeta med dessa frågor 2023.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Alla ska vilja vara med

För förbundsstyrelsen har detta mål bland annat inneburit att vi fortsatt att utveckla vår interna och 
externa kommunikation samt vårt medlemserbjudande så att fler vill vara med i vår verksamhet.

VP 2022: Framtagande av en kommunikationsstrategi för såväl interna som externa 
kommunikationskanaler samt fortsatt utveckling av desamma.  

• Styrelsen samt en arbetsgrupp har arbetat med att ta fram en kommunikationsstrategi för 
förbundet. Arbetet färdigställs under våren 2023.

VP 2022: En ny tillgänglighetsanpassad hemsida tas fram och lanseras under året. 

• En ny tillgänglighetsanpassad hemsida lanserades vid årsskiftet 2022/2023.

VP 2022: Fortsatt utveckling av vår medlemstidning, eventuellt i samverkan med 
islandshästmagasinet IceHorse.

• SIFs medlemstidning Islandshästen gick under året samman med islandshästmagasinet 
IceHorse och magasinet kompletteras med ett digitalt utskick med förbundsinformation två 
gånger per år.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Alla ska vilja vara med

För förbundsstyrelsen har detta mål bland annat inneburit att vi fortsatt att utveckla vår interna och 
externa kommunikation samt vårt medlemserbjudande så att fler vill vara med i vår verksamhet.

VP 2022: Tillsammans med lokalföreningarna utveckla ett attraktivt medlemskap för såväl 
islandshästägare som medryttare/ridskoleelever osv. Det ska vara attraktivt och roligt
för alla islandshästentusiaster att vara med i en lokalförening och förbundet.

• En arbetsgrupp har under året arbetat med medlemskapsfrågor och detta har även varit 
fokus under årets två ordförandekonferenser. Arbetet fortsätter under 2023.

VP 2022: När så möjligt, tillsammans med våra samarbetsparter och sponsorer delta vid 
externa evenemang så som SIHS, för att visa upp islandshästen för en så bred publik som 
möjligt.

• Vid SIHS hade förbundet en välbesökt monter tillsammans med ”Killar som rider 
islandshäst” och Wången samt bidrog med stöd till clinics i paddocken.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Stark internationell position

För förbundsstyrelsen har detta mål bland annat inneburit att vi fortsatt vara aktiva inom t ex FEIF och 
Nordic Icelandic Horse Collaboration (NIHC) samt att vi tillsammans med SM-gruppen och 
landslagsledningen verkat för att säkerställa såväl välarrangerade Svenska Mästerskap som ett positivt 
deltagande vid NM på Åland.

VP 2022: Tillsammans med tävlingssektionen och SM-gruppen genomföra högkvalitativa 
Svenska Mästerskap i Sport och Gæðingakeppni.

• Såväl sport- som gaedingakeppni SM genomfördes 2022 på Himmelstalundsbanan i 
Norrköping med goda resultat.

VP 2022: Tillsammans med landslagsledningen skapa förutsättningar för ett framgångsrikt 
deltagande vid NM på Åland.

• Det svenska laget gjorde en exceptionellt fin insats vid årets NM där vi blev bästa nation 
med totalt 37 medaljer!

VP 2022: Tillsammans med landslagsledningen fortsätta utveckla samt implementera ett 
nytt koncept för det svenska landslaget.

• Det nya landslagskonceptet har fortsatt att utvecklas av landslagsledningen och en träff 
med hela truppen var inplanerad till Bosön i november 2022. Träffen har dock av praktiska 
skäl skjutits fram till februari 2023.



Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen och kansliet 2022

Stark internationell position

För förbundsstyrelsen har detta mål bland annat inneburit att vi fortsatt vara aktiva inom t ex FEIF och 
Nordic Icelandic Horse Collaboration (NIHC) samt att vi tillsammans med SM-gruppen och 
landslagsledningen verkat för att säkerställa såväl välarrangerade Svenska Mästerskap som ett positivt 
deltagande vid NM på Åland.

VP 2022: Fortsatt aktivt deltagande inom FEIF och NIHC samt i internationella 
sammanhang inom Riksidrottsförbundet.

• Deltagande har skett vid FEIF-konferensen i Oslo samt vid NIHC-mötet i Mariehamn i 
samband med NM. Digitala möten har genomförts både med FEIF och NIHC.

VP 2022: Tillsammans med utbildnings- och tävlingssektionen samt Wången, arbeta för att 
Gæðingafimi blir en ny tävlingsgren i Sverige.

• Arbetet har påbörjats inom en arbetsgrupp bestående av deltagare från Wången, 
utbildnings- och tävlingssektionen samt styrelsen och kommer intensifieras under 2023.



Verksamhetsberättelse 2022 

SIF, Svenska Islandshästförbundet

Tävling



Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 2022

Tävlingssektionen har under året bestått av följande personer:

Peter Stålhammar ordförande

Gunilla Lindgren v ordförande

Åsa William domaransvarig

Lena Andersson Järmark arrangörsansvarig och representant för SM-gruppen

Karin Gunnarsson ryttaransvarig

Kia Holmquist kommunikationsansvarig och representant från UK 

Sissel Holmén representant från UK och landslagsledning

Nina Bergholtz, representant GK

Tävlingssektionen har under verksamhetsåret 2022 haft 24 telefonmöten, 0 fysiska möten.



Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 2022

Livslångt idrottande

Påbörjat en handledning för barns och ungas tävlande.

Vi har ett åldersspann på 50 år ungefär i vårt landslag!



Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 2022

Våra värderingar är vår styrka

TS har förutsättningslöst stöttat alla arrangörer, oavsett tävlingsnivåer.

Vi har arbetat med antidoping enligt Antidoping Sveriges riktlinjer.



Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 2022

Alla ska vilja vara med

Vi har påbörjat arbetet med att utveckla tävlingsformer för pararyttare.

240 tävlingar har arrangerats i Sverige under 2022.

2568 tävlingslicenser löstes under året.

Vi har haft två arrangörsmöten på Zoom.

Vi har haft ett arrangörsmöte för nivå 1-arrangörer under 2023 samt för arrangörer som vill börja arrangera 
nivå 1.

Vi har haft arrangörsutbildningar i t ex Sportfengur.

Vi har utökat Tävlingssektionen med en GK-representant.

Vi har ett aktivt Ryttarråd.



Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 2022

Stark internationell position

Svenska landslaget blev bästa nation på NM.

Sverige har representation i alla grenar, topp 10, på FEIF:s rankinglista.

Vi har arrangerat:
3 nivå 1 sport
2 nivå 1 GK
Sport-SM
GKSM

Svenska ungdomar vann Youth match på World Toelt i Danmark.

Vi har tagit fram en manual för arrangörer av nivå 1, för att säkerställa tillräckligt god kvalitet på dessa.
Genom treårskontrakt försöker vi säkerställa långsiktighet i arrangemang av nivå 1.

Vi har haft domarseminarium.

Vi har omarbetat domarutbildningarna och haft en lokaldomarutbildning.

Vi har deltagit i FEIF-möten som arrangerats.



Verksamhetsberättelse 2022 

SIF, Svenska Islandshästförbundet

Utbildning



Livslångt idrottande

1. Skapa möjlighet för barn, unga och vuxna att utbilda sig utifrån sin nivå och främja 

förutsättningar för ett livslångt intresse för fysisk aktivitet, lärande och utveckling 

inom islandshäst idrotten 

a) Utvärdera utbudet av lokala kurser och föreläsningar utifrån utbildare- och 

medlemsförfrågan (två enkäter) vad som finns och vad som saknas samt hur de lokala 

utbildningarna bättre kan målgruppsanpassas.

Beslut att avvakta med enkäterna.

b) Utarbeta formerna för införandet av Gaedingafimi som idrottsgren i Sverige tillsammans 

med förbundsövergripande arbetsgrupp.

En arbetsgrupp är bildad och gruppen  har kontakt med Island över hur Gaedingafimi ska 

införas i Sverige. 



Livslångt idrottande

2. Främja inkludering och tillgång till utbildning oberoende av geografisk tillhörighet 

i landet

Tillhandahålla digitala och fysiska utbildningar (eller hybridlösningar) genom att utveckla och 

anpassa fler digitala kurser och utbildningar delmoment för att öka tillgängligheten för 

medlemmarna.

a) Utveckla nya gångartskurser digitalt. 

Förslag till kursplan påbörjad. 

b) Utveckla gemensamt digitalt SIF utbildningsmaterial för de befintliga lokala kurserna.*

Under året har ett digitalt basmaterial utarbetats för Grönt Kort. 

c) Förlägga centrala kurser över hela landet och utarbeta en plan för geografisk placering 

och turordning.

En plan finns för att SIFs utbildningar ska vara geografisk spridda över hela landet.  

d) Förlägga Hästskötarexamen till fler platser  i Sverige - Wången riksanläggning, Axevalla 

hästcentrum ev. ytterligare en plats. 

Hästskötarexamen har genomförts vid tre tillfällen under 2022. Två tillfällen vid 

Riksanläggningen Wången och ett tillfälle vid Axvalla. 

e) Ta fram en demografisk karta över var medlemmar, hästar, anläggningar, ridlärare och 

examinatorer befinner sig i Sverige, uppdelat på södra, mellan och norra Sverige Beslut 

att ej genomföra denna aktivitet i nuläget.



Livslångt idrottande

3. Erbjuda kunskap, utveckling och fortbildning av hög kvalitet för medlemmar som vill lära sig mer om 
islandshästar och främja kvalitativa kunskapshöjande allmänna hästutbildningar oavsett prestation- och 
ambitionsnivå.

a) Ridlärare IV utbildning 
Ridlärare IV har påbörjats med två träffar under 2022. Lärare på utbildningen är Prof. Eyjolfur Isolfsson samt Anton Pál
Nielsen. 10 deltagare deltar på utbildningen. Exminationer sker under våren 2023.

b) Ridlärare II utbildning hösten 2022
Har genomförts med 10 deltagare. 

c) Ridledarkurs sommaren 2022
Två genomförda Ridledare kurser i september. En i norrra Sverige ochh en i mellan Sverige.

d) Gruppledare ridgrupp kurs (i samarbete med Fritid) hösten 2022 (digital)
Ej utarbetad eller genomförd. Genomförs 2023. 

e) Hovvårdskurs föreläsning för hästägare (digital)
Ej genomförd i dagsläget. Planering och genomförande fortsätter under 2023

f) Akutsjukvårdskurs föreläsning för hästägare (digital) 
Ej genomförd i dagsläget. Planering och genomförande fortsätter under 2023

g) Unghästtränare preparandkurs
Unghästtränare preparandkurs, genomfördes i maj med 11 deltagare. En preparandkurs genomfördes även vid Wången med 
Hippologstudenter årskurs 2. 

h) Foder och hull (digital) 
Ej genomförd under 2022 då föreläsning med agronom vid SLU istället genomfördes under SIF  Höstmöte.

i) Gaedingafimi föreläsning 
Mette Mannseth föreläste om GF vid Höstkonferensen.

j) Lokalklubbsdomarutbildning
Utbildningen genomfördes genom med digitala samt praktiska träffar. På utbildningen deltog 16 deltagare. Examination 
genomfördes med samtliga deltagare. Eftersom utbildningen har förändrats och utvecklats så har även en utvärdering gjorts.

k) Tränare 1
Under hösten genomförde 1 person yrkesprovet Tränare 1. 

l) Unghästtränare
Under hösten genomförde 4 personer yrkesprovet Unghästtränare. 



Våra värderingar är vår styrka

1) Kontinuerligt arbeta för att höja kunskap om hästen, utifrån aktuella forskningsrön, 

evidensbaserad kunskap och ambition att hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning 

kring hästvälfärd. Med hästen i centrum innebär kunskap kring inlärningspsykologi, 

hästens fysik. Hästens välmående fysisk som psykiskt (100 % ren idrott).

a) Utveckla och ge kurser i foder och hull, akutsjukvård och gruppledare ridkurs  med syfte att sprida 

kunskap om hästens välmående och säker ridning i grupp.

Arbetet ej genomfört. Diskussioner påbörjade.

b) Vidareutveckla och uppdatera utbildningsmaterial utifrån beprövad kunskap och erfarenhet med 

tillägg och anpassning utifrån nya rön och forskning inom området, samt nya pedagogiska 

metoder och digitala förutsättningar.

Arbetet påbörjat med Grönt Kort som pilotkurs.

c) Översyn av samtliga kursplaner för lokala och centrala utbildningar.

Arbete med översyn av samtliga kursplaner påbörjad.



Våra värderingar är vår styrka

1)

2) Öka och stärka fokus kring hästvälfärd i all utbildning, kravställa lämplighet för de som, 

examineras vid utbildningar arrangerade av SIF samt kravställa utövares lämplighet att 

bedriva undervisning och hästträning inom SIF:s utbildningskoncept.

a) I samarbete med övriga sektioner utveckla utbudet av utbildningar inom t ex ledarskap och trygg 

idrott.

Arbete pågår i förbundsövergripande projektform.

b) Skapa ett transparent och kommunikativt verksamhetsarbete inom sektionen och inom förbundet 

med fokus på öppen dialog, inkludering och samarbete.

Arbetet fortgår och med den nya hemsidan så kommer informationen bli tydligare samt mer 

strukturerad. 

c) Utveckla transparenta arbetsrutiner och arbetsprocesser för utbildningsarbetet som 

kommuniceras med medlemmar och andra berörda inom och utom förbundet.

Arbetet är påbörjat och pågår fortfarande.

Tillsätta en formell referensgrupp bestående av SIF Ridlärare IV som remissinstans för 

utbildningsfrågor. 

Referensgruppen finns från 2022. Den består av SIF Ridlärare IV. Referensgruppen arbetar på 

uppdrag av Utbildningssektionen. 



Alla ska vilja vara med

1) Tydliggöra genom strategiskt arbete och kommunikation vad SIFs utbildningssystem erbjuder.

a) Ta fram långsiktig planering för utbildningsintervall, från ridledare till ridlärare IV, med syfte att förtydliga SIF:s 

utbildningssystem och utbildningsplanering.

En 10 års plan finns för samtliga Ridlärareutbildningar

b) Se över samtliga textmaterial på SIFs webbsida under Utbildning (kopplat till förbundets mål med att byta ut 

plattform för webbsida).

Arbetet har påbörjats och fortgår. 

c) Bjuda in samt arbeta aktivt med referensgrupper i utvecklingsarbete – ridlärare referensgruppen, domargruppen, 

andra sektioner. 

En person från utbildningssektionen kontakt mot ungdomssektionen.

En person från US bjuds in till Ungdomssektionen vid behov. 

d) Utöka samverkan och samordning i utbildningsfrågor inom förbundet och med relevanta externa aktörer inom och 

utanför Sverige. T.ex. samarbete med SLU och webbsajten Hästsajten och innehåll kopplat till islandshästsporten 

samt samarbete utifrån samarbetsavtal med Wången.

Ett samarbetsavtal är skrivet tillsammans med Riksanläggningen Wången. 

e) Ta fram rutiner för avtal/upphandling av utbildningsanläggningar och uppdatera kravspecifikation för 

anläggningar.

Arbetet pågår och kommer fortsätta. Avtal skrivs med ansvarig för respektive utbildning samt utbildningsplats.

f) Ta fram formell och transparent turordningslista för förfrågan av utbildare vid utbildningar.

Arbetet påbörjas under 2023.

g) Se över prissättning utbildningar, reserekommendationer och gemensamma riktlinjer för momssats.

Förtydligande information angående momssats och reserekommendationer genomfört. Prisrekommendationer kring 

utbildningar påbörjat.



Stark internationell position

1) Erbjuda utbildning och fortbildning av hög kvalitet, som är konkurrenskraftig med internationella 
motsvarigheter och utformade enligt internationella baskrav, i utbildningen till de olika nivåerna inom 
ridlärare och tränare professionen. 
Initierat och erbjudit en Ridlärare IV utbildning.
Aktivt deltagande inom FEIF i utbildningssammanhang och söka samarbete med de nordiska 
motsvarigheterna inom utbildningsfrågor.

2) Kontinuerligt arbeta för att höja kunskap om och status för SIF utbildade professioner. Utveckla en 
marknadsföringskampanj för professionen som ridlärare och/eller tränare.
Ingen specifik insats genomförd. 

3) Utveckla arbetsprocesserna kring nomineringen SIF Trainer of the Year för FEIF Trainer of the Year.
Arbetsprocessen förtydligad. Nytt för 2022 är att medlemmar skickar in nomineringar på godkända 
ridlärare/tränare. Kandidaten presenteras i samband med Höstmötet.

4) Förtydliga formulering och avgränsningar kring CPD kopplat till FEIF och SIF fortbildningskrav.
Information och krav förtydligade. Endast FEIF och SIF seminarier ger godkända CPD.

5) Fortbildningsseminarium för ridlärare hösten 2022.
Fortbildningsseminarium med föreläsningar och clinic för Ridlärare I-IV genomfört på Marma Torp och 
Rickebasta.



Verksamhetsberättelse 2022 

SIF, Svenska Islandshästförbundet

Fritid



Verksamhetsberättelse Fritidssektionen 2022

Fritidssektionen har under året bestått av följande personer :

Johan Andersson Ordförande

Nettan Wallin

Lisa Tapper

Erik Sporrong

Britt-Marie Horttani

Maria Ljung

Bosse Engström

Johanna Brobäck

Annika Sikander

Sara Staffansson

Inledning:

• 2022 har varit ett intensivt år med många projekt i luften, allt ifrån långritter genom 
Ridutmaningen , Sverigeritt, läger och andra sammankomster

• Fritidsssektionen har under verksamhetsåret 2022 haft ett flertal telefonmöten, 
webbaserad kontakt, samt 1 ett fysiskt möte.



Verksamhetsberättelse Fritidssektionen 2022

Livslångt idrottande

För Fritidssektionen innebär det här strategimålet att sektionen ska vara en inspirationskälla till livslångt 
idrottande och god hälsa.

Fritidssektionen arbetar kontinuerligt och på olika sätt med att sprida goda exempel och agera som förebilder 
samt att ge utrymme för medlemmar och lokalföreningar att utbyta kunskaper och erfarenheter på olika sätt och 
i olika forum.

På sociala medier har fritidssektionens centrala facebookgrupp varit en levande plattform där aktiva inom 
sektionen har engagerat och kommunicerat med medlemmar och lokalföreningar inom de evenemang som 
sektionen genomfört under året.

Fritidssektionen har genomfört 3 st digitala öppna möten under året 

Fritidssektionen har under året varit representerade i samband med ett antal fysiska mötesplatser 
på olika sätt, det egna största var Wångenlägret.

Genom Sverigeritten och Ridutmaningen så har vi nått fram till en stor del av landets 
lokalföreningars medlemmar och gett möjligheten till alla lokalföreningars medlemmar att delta.

Lånehästsregistret och Lokalföreningsregistret har lagts på is i brist på tid under året.



Verksamhetsberättelse Fritidssektionen 2022

Våra värderingar är vår styrka

För Fritidssektionen innebär det här strategimålet att vår verksamhets ska vara en välkomnande och 
inkluderande och tillåtande verksamhetssektion.
Alla lokalföreningsmedlemmar har en självklar plats i alla Fritidssektions-sammanhang.

Samtliga medlemmar är inbjudna och välkomna att deltaga i aktiviteter (ibland i mån av plats)

Samtliga föreningar har haft möjlighet att deltaga i evenemang under året, en större del av förbundets 72 
lokalföreningar har under året på något sätt deltagit i aktivitet som fritidssektionen anordnat.



Verksamhetsberättelse Fritidssektionen 2022

Alla ska vilja vara med

För Fritidssektionen innebär det här strategimålet att alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

• Fritidssektionen har under året publicerat aktuell text i förbundets tidning, sociala medier, 

och på förbundets websida.

• På olika sätt har islandshästföretagare involverats i fritidssektionens och lokalföreningars 

fritidskommittéer under året, bl a genom verksamheter under Islandshästens dag, clinics

och andra föreläsningar runtom i landet

• Fritidssektionen har en god spridning mellan könen och täcker stora delar av landet 

geografiskt. I brist på en ungdomsrepresentant i sektionen så har sektionen under året 

öppnat kommunikationen med ungdomssektionen i förbundet.



Verksamhetsberättelse 2022 

SIF, Svenska Islandshästförbundet

Ungdom



Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022

Ungdomssektionen har under året bestått av följande personer :

• Amanda Hagberg (ordförande)

• Ida Nemeth (sekreterare)

• Trixie Hellström

• Ida Albinsson

• Jennifer Hjorthejm

• Alexandra Allgulin (satt med fram till hösten 2022) 

• Michell Qvartforth (satt med fram till hösten 2022)

Ungdomssektionen har under verksamhetsåret 2021 haft 13 protokollförda telefonmöten, ett 

fysiskt planeringsmöte i Stockholm i januari, ett fysiskt möte i Norrköping och ett digitalt 

helgmöte i oktober.



Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022

Livslångt idrottande

Verksamhetsutveckling 

Ett samarbete och kompetensutbyte med ungdomssektionen i Svenska Ridsportförbundet har påbörjats under 

året och efter ett första inledande möte har ett förslag för ungdomssektionens struktur tagits fram. 

Ungdomssektionen beslutade att fastställa förslaget och det kommer att gälla från och med 2023. Den 

fastställda strukturen för verksamheten gäller bland annat mandatperioder, antal ledamöter i sektionen, ålder 

för ledamöter och hur projekt bör fördelas inom sektionen. Det beslutades även om vilka kvalifikationer nya 

sektionsmedlemmar bör ha.



Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022

Livslångt idrottande

Sociala medier och digitalisering

Vi har under året arbetat med att utveckla våra sociala medier. Instagram och Facebook är våra främsta 

kommunikationskanaler som används till att informera om aktiviteter och för att interagera med medlemmar. 

Ungdomssektionens instagramkontot har ökat med 300 följare under året och det har publicerats 28 inlägg. 

Även på Facebook har engagemanget vuxit och antalet gilla-markeringar växer stadigt. Instagram upplevs vara 

den kanal som i störst utsträckning når ut till ungdomar, medan Facebook riktar sig mer till föräldrar och andra 

vuxna. 2022 var det flera kurser (däribland ULK och avelsvisarkurs för unga steg 2) som hade vissa digitala 

inslag. Teoretiska delar genomförs på distans antingen innan eller efter en fysisk träff. Upplägget har fått positiv 

feedback från deltagarna. 



Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022

Våra värderingar är vår styrka

Fortbildning med tema funktionsvariationer hos ryttare

I samband med fortbildningen för ridlärare på Marma Torp i oktober anordnade Ungdomssektionen en 

föreläsning med Mirjam Horn inom ämnet hästunderstödda insatser. Det var en väldigt uppskattad och 

intressant föreläsning under fortbildningen. Syftet med föreläsningen var att öka kunskapen inom ämnet 

och därigenom även möjligheterna för ungdomar att få hjälp med hästunderstödda insatser. 

Trygga idrottsmiljöer

Projektet Trygga SIF startades för att skapa en värdegrund och förhållningssätt gällande barn och ungas rätt 

till säkert idrottande. Det finns ett behov av en utbildning för ledare gällande vad trygga idrottsmiljöer 

innebär. Under 2022 har det gjorts en genomlysning av befintligt utbildningsmaterial, identifiering av 

utbildningsmaterial inom förbundet och sammanställning av utbildningsbehov på olika nivåer. Arbetet 

kommer att fortlöpa under 2023 med fokus på fastställande av utbildningsmaterial och genomförande av 

utbildning.



Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022

Våra värderingar är vår styrka

Anpassade tränings- och tävlingsformer för barn och ungdomar – förstudie

Under 2022 tillsattes en arbetsgrupp med personer från ungdomssektionen, tävlingssektionen och 

ämnesinsatta för att göra en förstudie kring anpassade tränings- och tävlingsformer för barn och ungdomar. 

Förstudien riktade sig mest kring barn och ungdomar under 13 år. Ungdomssektionen har påbörjat ett 

arbete kring “rosettävlingar” som handlar om att samla rosetter. Det är ingen tävling mot andra utan endast 

mot sig själv som går ut på att klara olika nivåer för att få en rosett. Den här förstudien kommer fortsätta 

under 2023 men kommer framöver vara en studie.



Verksamhetsberättelse Ungdomsssektionen 2022

Alla ska vilja vara med

Ungdomsledarkurs (ULK)

I september genomfördes två digitala träffar och en helgträff på Edeby gård inom Ungdomsledarkursen. Syftet 

med kursen är att ta fram flera unga ledare i vårt förbund, som kan hjälpa till att forma framtiden för barn och 

unga och att ordna aktiviteter på lokalnivå. Totalt var det 18 engagerade deltagare som fick öva på att hålla 

lektioner, utveckla sitt ledarskap, arbeta med Trygg i stallet-lådan, lyssna på föreläsningar inom olika ämnen 

och de fick även träna ryttarträning. Dessutom hölls även en clinic med Johanna Elgholm. Lärare under kursen 

var Ulrika Backan. 

Nationella ungdomsveckan 

Under fem fullspäckade dagar i juli samlades 17 ungdomar från hela landet på Wången. 

Lägret var fullt med ridlektioner för flera olika instruktörer, föreläsningar om bland annat 

mental träning och ryttarträning, uteritter, rykttävling och en ovalbanetävling där en NUV-

mästare utsågs. Deltagarna kunde antingen ha med sin egen häst eller hyra en av Wångens

skolhästar. Till hjälp under lägret fanns även de två ungdomsledarna Lotta Höglund och 

Alexandra von Scheneck. 



Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022

Alla ska vilja vara med

Avelsvisarkurs

Under året har Ungdomssektionen arbetat med att utveckla vår populära avelsvisarkurs, 

genom att bilda ett steg 1 och ett steg 2. Deltagarna får i steg 1 träna på att visa en häst, lära sig 

att ta fram det bästa i hästarna, lära sig om regelverket och poängsättning. I steg 2 får 

deltagarna mer fördjupad kunskap och får även genomföra en fiktiv avelsbedömning med en 

riktig avelsdomare som ger feedback efter visningen. En steg 1 hölls på Wången 2-4 september 

och en steg 2 hölls på Stenholmens islandshästcenter 17-18 december. För steg 2 hölls även en 

digital föreläsning några dagar innan kursen. Steg 1 var tillgänglig även för de utan häst, då 

det fanns möjlighet till att hyra häst under kursen. 



Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022

Alla ska vilja vara med

• Ungdomsevent under SM

Ungdomssektionen var på plats under årets Sport-SM och hade aktiviteter hela dagarna. Vi 

hade ett tält på marknadsgatan där vi hade olika tävlingar, föreläsningar, tips på aktiviteter 

och bara allmänt soffhäng. Vi bjöd också in till fotbollskväll, filmkväll och frukost för alla 

ULK och HULare. Vi pratade med många ungdomar i landet synliggjorde verkligen 

ungdomssektionen. SM var riktigt lyckat för vår sektion!

•

Träff på SIHS 

I december genomfördes en lyckad ungdomsträff i samband med Sweden International 

Horse Show i Stockholm. 40 ungdomar samlades för att lyssna på föreläsning, nätverka och 

umgås. Elise Harryson, elitryttare, och Linda-Marie Lundqvist, leg. psykolog och kunnig 

inom idrott och ridsport, höll en uppskattad föreläsning med temat “Ridglädje i med- och 

motgång”. Dessutom fikade vi och kollade på familjematiné tillsammans. 



Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2022 

Stark internationell position

Feif Youth Cup

Tyvärr blev Feif Youth Cup i Schweiz inställt i ett tidigt skede pga Covid-19. 

Feif Young Leader Event

I april skickade vi två deltagare till FEIF Youth Leader Event i Wien som kom hem mycket inspirerade och det 
här var även startskottet till vårt engagemang på SM. Det var representanter från många länder. Bland annat 
Norge, Nederländerna, Schweiz, Tyskland och Färöarna. Totalt var det ungefär 15 deltagare. 
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