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Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023

Livslångt idrottande

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, 
verksamhet, 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.

Aktiviteter:

• 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.

• Fortsatt fokus på att diversifiera och långsiktigt stärka förbundets ekonomi. Detta sker bl a 
genom att ingå avtal med fler samarbetspartner samt genom att söka medel från institutionella 
givare så som Svenskt Friluftsliv, RF, HNS, Allmänna Arvsfonden m fl.

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

• Kartlägga vuxnas idrottande inom islandshästidrotten, vidareutveckla former för barns tävlande, 
påbörja arbetet kring parasport samt genomföra en verksamhetsutvecklingskonferens för 
målgruppen 65+.



Aktiviteter:

• Säkerställa god samverkan mellan styrelse, sektioner, kommittéer, avelsstiftelsen, 
arbetsgrupper, distrikt och lokalföreningar samt genomföra riksmöte, höstmöte samt 
ordförandekonferenser och när så möjligt skapa andra forum för dialog och möten. Ta 
fram en ny och anpassad version av stadgar för Svenska Islandshästförbundet.

• 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.

• Tillsammans med andra aktörer utveckla utbildningar inom t ex hästvälfärd, ledarskap 
och trygg idrott.

• Tillsammans med tävlingssektionen och SM-gruppen genomföra högkvalitativa tävlingar 
för såväl juniorer och young riders som seniorer, vid Svenska Mästerskap i Sport och 
Gæðingakeppni samt verka för att SM återigen upplevs som en folkfest.

Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023

Livslångt idrottande

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, 
verksamhet, 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 Förbundsstyrelsen och Kansli 2023

Våra värderingar är vår styrka

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi implementerar SIFs strategi 2021-2025 i hela 
organisationen, arbetar med vår förbundsutvecklingsplan 2022-2023, tar fram en ny förbundsutvecklingsplan 
för 2024-2025 samt att vi arbetar aktivt med normer, värderingar, tillgänglighet och inkludering.

Aktiviteter:

• Fortsatt utveckling och implementering av strategi 2021-2025 samt av vår förbundsutvecklingsplan 2022-
2023. Framtagande av förbundsutvecklingsplan 2024-2025.

• 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. 

• Fortsätta utveckla och implementera vårt arbete kring trygga idrottsmiljöer som ska genomsyrar all vår 
verksamhet. Vi kommer ha särskilt fokus på barns och ungdomars idrottande.

• Genomföra en kartläggning och påbörja ett utvecklingsarbete kring parasport inom islandshästidrotten.

• Genomföra en hållbarhetskartläggning och ta fram relevanta styrdokument, informationsmaterial etc. samt 
öka medvetenheten och kunskapen om hästvälfärdsfrågor i hela förbundet.



Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023

Alla ska vilja vara med

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi tar ett helhetsgrepp kring vår kommunikation (intern 
och extern) och ser över vårt medlemserbjudande så att fler vill vara med i vår verksamhet.

Aktiviteter:

• Fortsatt arbete med att ta fram en kommunikationsstrategi för såväl interna som externa 
kommunikationskanaler samt fortsatt utveckling av desamma. 

• Stödja lokalföreningar och distrikt i att utvecklas och se möjligheterna med vårt medlemskap i RF.

• Se över möjligheten att ta fram en ny modell för förbundsavgift för föreningarna samt för ett differentierat 
medlemskap.

• Arbeta för att utveckla ett nätverk/forum för islandshästföretagare.

• Tillsammans med lokalföreningarna utveckla ett attraktivt medlemskap för såväl islandshästägare som 
medryttare/ridskoleelever osv. Det ska vara attraktivt, utvecklande och roligt för alla som har islandshäst 
som ett regelbundet intresse att vara med i en av våra lokalföreningar!

• När så möjligt, tillsammans med våra samarbetsparter delta vid externa evenemang så som SIHS, Elmia, 
Falsterbo och Göteborg Horse Show, för att visa upp islandshästen för en så bred publik som möjligt.



Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023

Stark internationell position

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi fortsätter vara aktiva inom t ex FEIF och Nordic 
Icelandic Horse Association (NIHC) samt att vi tillsammans med landslagsledningen säkerställer ett positivt 
deltagande vid VM i Holland.

Aktiviteter:

• Tillsammans med landslagsledningen skapa förutsättningar för ett framgångsrikt deltagande vid VM i 
Holland.

• Tillsammans med landslagsledningen fortsätta utveckla och implementera det nya konceptet för det 
svenska landslaget.

• Fortsatt aktivt deltagande inom FEIF och NIHC samt i internationella sammanhang inom 
Riksidrottsförbundet.

• Tillsammans med utbildnings- och tävlingssektionen samt Wången, utveckla Gæðingafimi som en ny 
tävlingsgren i Sverige.



Verksamhetsplan 2023

SIF, Svenska Islandshästförbundet
Tävling



Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2023

Livslångt idrottande

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, 
verksamhet, 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.
Detta mål är centralt för Tävlingssektionens arbete. 

Aktiviteter:

• Verksamhetsutveckling

• Arrangörsmanual

• Arrangörsutbildning



Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2023

Våra värderingar är vår styrka

Är en effektiv stöttepelare för arrangörer att våga ge sig på alla typer av utmaningar. Vi vill ha kö till att 
arrangera nivå 1, DM och andra roliga tävlingar!
Har en sprakande och professionell domarutbildning och fortbildning, som kanske inkluderar mer utbyte 
mellan domare och ryttare för att skapa förtroende och utveckla bägge.
Har ett bra utbildningsprogram på plats för arrangörer och tävlingsryttare.

Aktiviteter:

• Vi säkerställer att förbundets värdegrund genomsyrar tävlingsverksamheten på alla nivåer i 
Sverige.



Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2023

Alla ska vilja vara med

Har en tydlig guide för vägen från blåbärstävling till internationell elittävling, både IRL och online. Ta 
fram en plan för att välkomna funktionsnedsatta till sporten och tävlingar.

Aktiviteter:

• Stötta ungdomssektionen i arrangerandet av lag-SM

• Tävlingsreglemente för parasport

• Barn- och ungdomsreglemente

• Arrangörsutbildning



Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2023

Stark internationell position

Ett landslag som är bäst i världen
Representanter i FEIF

Aktiviteter:

• Tillsammans med SM-gruppen genomföra sport-SM och GKSM

• Ny nationell domarutbildning

• Fortbildning/domarseminarium

• Goda förutsättningar för träning och samling i landslaget

• Samarbete med RF



Livslångt idrottande 

Vår värdegrund är vårt signum

Vision Verksamhetstsidé
Vi rider islandshäst och organiserar oss 

i föreningar för att ha roligt, idrotta, må bra 
och utvecklas tillsammans

med hästen under hela livet.

Värderingar

Svensk islandshäst – världens bästa. 
För alla - hela livet!

Utifrån vår bas jobbar vi mot våra strategiska 

mål 

2021-> 2025

Uppmuntrar och stöttar 
tävlingar på alla nivåer, för 

alla åldrar. 

Är en effektiv stöttepelare för 
arrangörer att våga ge sig på 

alla typer av utmaningar. Vi vill 
ha kö till att arrangera nivå 1, 

DM och andra roliga tävlingar!
Har en sprakande och 

professionell domarutbildning 
och fortbildning, som kanske 
inkluderar mer utbyte mellan 

domare och ryttare för att 
skapa förtroende och utveckla 

bägge.
Har ett bra utbildningsprogram 

på plats för arrangörer och 
tävlingsryttare.

Ett landslag som är bäst i 
världen

Representanter i FEIF

Har en tydlig guide för vägen 
från blåbärstävling till 

internationell elittävling, 
både IRL och online. Ta fram 

en plan för att välkomna 
funktionsnedsatta till 
sporten och tävlingar.

Sektionens 
mål i 

prioriterad 
ordning

Alla ska vilja vara med Stark internationell positionLivslångt idrottande

Kommunikation
Fler fördefinierade tävlingsformer för 

barn och funktionsnedsatta

Kommunikation
Arrangörsutbildningar

Utveckling av nya tävlingsformer
Utveckling av utbildningsmaterial

Kommunikation

Goda förutsättningar för 
träning och samling i 

landslaget
Samarbete med RF

Verktyg för att nå mål Verktyg för att nå mål Verktyg för att nå mål Verktyg för att nå mål

Visa öppenhet
Visa omtanke

Gör tillsammans
Skapa utveckling

Strategiska 
mål

2021->2025



Verksamhetsplan 2023

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 (enligt enkät under 

2023) vad som finns och vad som saknas samt hur de lokala utbildningarna bättre kan målgruppsanpassas. 

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

förbundsövergripande arbetsgrupp. 

c) Återinföra ryttarmärken.

d) Omarbeta yrkesproven och tillföra teoretiska uppgifter. 

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 och erbjuda fler digitala baskurser 

b) Utveckla gemensamt digitalt SIF utbildningsmaterial för baskurserna.

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

inhämta intresseanmälningar och offerter från anläggningar.

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

ytterligare en plats.

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.



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 examination  maj 

b) Ridlärare I under hösten 

c) Ridledarutbildning genomförs vid 2  tillfällen 

d) Gruppledare ridgrupp kurs (i samarbete med Fritid) , NY!

e) Hovvårdskurs föreläsning för hästägare (digital) NY! 

f) Akutsjukvårdskurs föreläsning för hästägare (digital) NY!

g) Hästen i rörelse (digital) NY!

h) Unghästtränare preparandkurs maj 

i) Foder och hull (digital) NY!

j) Gaedingafimi föreläsning (digital) NY



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) Vidareutveckla och uppdatera kursplanerna för ridlärareutbildningarna utifrån beprövad kunskap och 

erfarenhet med tillägg och anpassning utifrån nya rön och forskning inom området, samt nya 

pedagogiska metoder och digitala förutsättningar. 

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.

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

med fokus på öppen dialog, inkludering och samarbete.

c) Utveckla transparenta arbetsrutiner och arbetsprocesser för utbildningsarbetet som kommuniceras 

med medlemmar och andra berörda inom och utom förbundet.

d) Fortsätta arbetet med SIFs referensgrupp bestående av SIF Ridlärare IV som remissinstans för 

utbildningsfrågor.



Alla ska vilja vara med

1) Tydliggöra genom strategiskt arbete och kommunikation vad SIFs utbildningssystem 

erbjuder.

a) Under året fortsätta arbetet med nya hemsidan/utbildning. 

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

domargruppen, ungdomssektionen samt andra sektioner. 

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

aktörer inom och utanför Sverige. T.ex. samarbete med SIF Avel, SLU och webbsajten Hästsajten och 

innehåll kopplat till islandshästsporten samt samarbete utifrån samarbetsavtalet med 

Riksanläggningen Wången.

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

för anläggningar. Arbetet pågår via kansliet.

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

f) Se över prissättning utbildningar.



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. 

a) Aktivt deltagande inom FEIF i utbildningssammanhang och söka samarbete med de nordiska 

motsvarigheterna inom utbildningsfrågor. 

b) Kontinuerligt arbeta för att höja kunskap om och status för SIF utbildade professioner. Utveckla en 

marknadsföringskampanj för professionen som ridlärare och/eller tränare.

c) Utöka antalet fortbildningstillfällen som ger CPD. 

d) Ridlärare IV gruppen ansvarar för att gemensamt arrangera relevant fortbildning som är lämplig för 

Ridlärare IV nivå. 

e) I samarbete med Riksanläggningen Wången genomförs en Fortbildning för Ridlärare I-IV samt 

medlemmar i SIF den 13-15 oktober.



Verksamhetsplan 2023

SIF, Svenska Islandshästförbundet
Fritid



Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023

Livslångt idrottande

1. Fritidssektionen ska vara en inspirationskälla till livslångt idrottande och god hälsa.

Detta gör/är vi kontinuerligt och på olika sätt (genom att sprida goda exempel och agera som förebilder) och ge

utrymme för medlemmar och lokalföreningar att utbyta kunskaper och erfarenheter på olika sätt och i olika

forum t ex via:

• Sociala medier Fritidssektionens Facebookgrupper

• Återkommande organiserade möten föreläsningar och workshops vid olika tillfällen och på olika platser

under verksamhetsåret t ex vid Fritidssektionens möten/träffar i samband med SIF:s årsstämma men även under 

Fritidssektionens Wången-läger samt Landsmötet.

MÅL: Samtliga lokalföreningar har en representant som fungerar som informationskanal

mellan lokalföreningen och Fritidssektionen i dessa frågor.



Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023

Livslångt idrottande

2. Fritidssektionen ska erbjuda ett stort och varierat utbud av aktiviteter och utmaningar samt

mötesplattformar på vilka medlemmar i alla åldrar kan och vill delta – individuellt, i grupp

samt på lokalförenings-, distrikts-, nationell- och internationell nivå, med eller utan häst.

• Aktiviteter och arrangemang: Sverigeritten 2023, digitala utmaningar och ritter, möte i samband med 

SIFs riksmöte, firandet av Islandshästens dag, Pride Ride samt möten i samband med SIFs årsmöte 

Mötesplattformsskapande (Facebookgrupper, fysiska och digitala möten/föreläsningar/aktiviteter, 

läger

MÅL: Samtliga lokalföreningar deltar på minst ett av Fritidssektionens aktiviteter under verksamhetsåret.

MÅL: Att öka deltagandet bland ickeryttare i sektionens aktiviteter



Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023

Våra värderingar är vår styrka

1. Fritidssektionen är och ska vara en sektion som är välkomnande, inkluderande och tillåtande

– alla har en självklar plats i alla Fritidssektionssammanhang!

• Sektionens medlemmar är goda förebilder för förbundets värderingar.

• Samtliga medlemmar är inbjudna och välkomna till och kan/får delta i våra aktiviteter

(ibland i mån av plats) såsom Sverigeritten 2023, Fritidssektionens möten i anslutning till SIFs

Riksmöte 2023, läger mm

MÅL: Samtliga deltagare känner sig välkomna på Fritidssektionens aktiviteter samt till att engagera sig i genomförandet av 

dessa



Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023

Alla ska vilja vara med
Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

1. Fritidssektionens verksamhet och aktiviteter är och ska vara tilltalande och lustfyllda.

Vi erbjuder ett stort, varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter så att man som medlem

upplever glädjen med sitt medlemskap.

• Alla ska kunna vara med (medvetenhet vid planering av aktiviteter - tillgänglighet vad gäller fysiskt 

och/eller digitalt deltagande, tidsåtgång, geografisk placering och gruppstorlek).

• Alla som vill uppmuntras till att arrangera aktiviteter. Fritidssektionen driver rikstäckande aktiviteter

som distrikt och lokalföreningar men också enskilda medlemmar kan genomföra för SIF-medlemmar.

Vi arbetar medvetet för att underlätta engagemang hos medlemmar på såväl distrikts-, lokalförenings- som

individnivå och därmed öka utbudet av aktiviteter för medlemmar genom bl a, Sverigeritten 2023, landsmöte 

mm

• Aktivt jobba för att jämna ut könsfördelningen genom olika evenemang

Vi uppmuntrar även islandshästföretagare att engagera sig i Fritidssektionens aktiviteter och arbetar aktivt för 

att underlätta för deras deltagande.



Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023

Alla ska vilja vara med
Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

• Aktiviteter där icke-ridande medlemmar kan delta på samma villkor som ridande. Sverigeritten och

dess kringaktiviteter, andra möten, läger

• Det kan vara aktiviteter som inte har någonting med häst- och ridning att göra (kurs i Isländska, 

stickningskurser osv) men också aktiviteter där man kan ha möjlighet att delta parallellt med ridande på t ex 

tipspromenader genom att gå, cykla eller köra rullstol.



Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023

Stark internationell position

1. Fritidssektionen ska verka för ett internationellt utbyte av människor och idéer.

• Vi söker aktivt möjligheter för utbyte via våra kontakter inom islandshästvärlden.

2. Fritidssektionen ska uppmärksamma och kopiera goda exempel från omvärlden och erbjuda

och arrangera aktiviteter inom SIF som andra länder inom FEIF vill och kan kopiera.

• Fritidssektionen följer vilka aktiviteter som genomförs i andra FEIF-länder för att snappa upp goda exempel

som eventuellt kan genomföras i Fritidssektionens regi i Sverige.

• Fritidssektionen informerar om de aktiviteter som pågår i Sverige och uppmuntrar andra länder att kopiera

eller delta.

• Mål : Att ta till oss minst ett bra exempel från internationell verksamhet som kan implementeras i svenska 

verksamheten.

• Att sprida projektidén Sverigeritten 2023 och målet att få icke-ridande att delta i resan att motionera 

tillsammans, bli friskare och starkare, inspireras och framförallt ha kul.



Verksamhetsplan 2023

SIF, Svenska Islandshästförbundet
Ungdom



Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2023

Livslångt idrottande  

Aktiviteter: 

● Verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering och mötesformer

● Studie om anpassade tränings- och tävlingsformer för barn och ungdomar

● Ta fram “Ungdomssektionens pris”



Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2023

Vår värdegrund är vår styrka  

Aktiviteter: 

● Fortbildning och nätverkande ULK+HUL

● Trygga idrottsmiljöer - år 2



Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2023

Alla ska vilja vara med  

Aktiviteter: 

● ULK (ungdomsledarkurs) steg 1 

● ULK (ungdomsledarkurs) steg 2 

● Utbilda fler som kan hålla i ULK-utbildningarna

● NUV (nationella ungdomsveckan) på Wången

● Avelsvisarkurs steg 1 

● Avelsvisarkurs steg 2 

● Fortsätta utveckla Lag-SM

● Ungdomsevent under SM



Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2023

Stark internationell position  

Aktiviteter: 

● FEIF Youth Camp

● FEIF Youth Leader Event

● FEIF Conference 


	Bild 1: Verksamhetsplan 2023   SIF, Svenska Islandshästförbundet
	Bild 2: Verksamhetsplan 2023   SIF, Svenska Islandshästförbundet Förbundsstyrelse och kansli
	Bild 3: Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023   Livslångt idrottande  Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, verksamhet, ekonomi och intern/extern samverkan. Genom att vi bygger en 
	Bild 4: Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023   Livslångt idrottande  Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, verksamhet, ekonomi och intern/extern samverkan. Genom att vi bygger en 
	Bild 5: Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023  Våra värderingar är vår styrka  Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi implementerar SIFs strategi 2021-2025 i hela organisationen, arbetar med vår förbundsutvecklingsplan 2022-2023
	Bild 6: Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023  Alla ska vilja vara med  Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi tar ett helhetsgrepp kring vår kommunikation (intern och extern) och ser över vårt medlemserbjudande så att fler vill
	Bild 7: Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen och Kansli 2023  Stark internationell position  Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi fortsätter vara aktiva inom t ex FEIF och Nordic Icelandic Horse Association (NIHC) samt att vi tillsammans med
	Bild 8: Verksamhetsplan 2023   SIF, Svenska Islandshästförbundet Tävling
	Bild 9: Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2023  Livslångt idrottande   Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att ha fokus på att vidareutveckla SIFs organisation, verksamhet, ekonomi och intern/extern samverkan. Genom att vi bygger en stark organ
	Bild 10: Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2023  Våra värderingar är vår styrka  Är en effektiv stöttepelare för arrangörer att våga ge sig på alla typer av utmaningar. Vi vill ha kö till att arrangera nivå 1, DM och andra roliga tävlingar! Har en sprakan
	Bild 11: Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2023  Alla ska vilja vara med  Har en tydlig guide för vägen från blåbärstävling till internationell elittävling, både IRL och online. Ta fram en plan för att välkomna funktionsnedsatta till sporten och tävlingar
	Bild 12: Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2023  Stark internationell position  Ett landslag som är bäst i världen Representanter i FEIF  
	Bild 13
	Bild 14: Verksamhetsplan 2023   SIF, Svenska Islandshästförbundet Utbildning
	Bild 15: Livslångt idrottande
	Bild 16: Livslångt idrottande
	Bild 17: Våra värderingar är vår styrka
	Bild 18: Alla ska vilja vara med 
	Bild 19: Stark internationell position  
	Bild 20: Verksamhetsplan 2023   SIF, Svenska Islandshästförbundet Fritid
	Bild 21: Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023  Livslångt idrottande 
	Bild 22: Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023  Livslångt idrottande 
	Bild 23: Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023  Våra värderingar är vår styrka 
	Bild 24: Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023  Alla ska vilja vara med Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
	Bild 25: Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023  Alla ska vilja vara med Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  
	Bild 26: Verksamhetsplan Fritidssektionen 2023  Stark internationell position 
	Bild 27: Verksamhetsplan 2023   SIF, Svenska Islandshästförbundet Ungdom
	Bild 28: Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2023  Livslångt idrottande    
	Bild 29:  Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2023  Vår värdegrund är vår styrka      
	Bild 30:    Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2023  Alla ska vilja vara med          
	Bild 31:    Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2023  Stark internationell position           

