Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen 2021
• Livslångt idrottande
För förbundsstyrelsen 2021 innebär detta mål att ha fokus på att vidareutveckla
SIFs organisation, ekonomi och intern/extern samverkan.
Aktiviteter:
a) Genom aktivt och fokuserat påverkansarbete verka för att vid Riksidrottsmötet i maj antas
som Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.
b) Fortsatt fokus på att stabilisera och långsiktigt stärka SIFs centrala ekonomi.
c) Ingå avtal med två-tre större sponsorer.
d) Genomföra digitalt riksmöte, höstmöte samt två ordförandekonferenser.
e) Säkerställa god samverkan mellan styrelse, sektioner, kansli och lokalföreningar.
f) Delta i relevanta externa nätverk såsom Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenskt
Friluftsliv och LRF häst.
g) Utvärdera effekterna av delningen av SIF 2013.

Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen 2021
• Våra värderingar är vår styrka
För förbundsstyrelsen 2021 innebär detta mål att vi implementerar SIFs strategi
(inklusive värderingar) 2021-2025 i hela organisationen och att vi till exempel
fokuserar på frågan om hästvälfärd.
Aktiviteter:
a) Implementera strategi 2021-2025 i hela organisationen
b) Fortsätta driva frågor kring normer, värderingar, inkludering etc. inom hela förbundet
c) Öka medvetenheten och kunskapen om hästvälfärdsfrågor i hela förbundet.

Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen 2021
• Alla ska vilja vara med
För förbundsstyrelsen 2021 innebär detta mål bland annat att vi tar ett
helhetsgrepp kring vår kommunikation (intern och extern) och stärker vårt
medlemserbjudande så att alla i Sverige som tycker om islandshästar vill vara
med i SIF.
Aktiviteter:

a) Vidareutveckla och koordinera förbundets interna och externa kommunikation
(hemsida, medlemstidning, sociala medier).
b) Tillsammans med lokalföreningarna utvecklar vi ett attraktivt medlemskap för såväl
islandshästägare som medryttare/ridskoleelever osv.
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• Stark internationell position
För förbundsstyrelsen 2021 innebär detta mål att vi fortsätter vara aktiva inom
t ex FEIF och NIHC samt att vi tillsammans med SM-gruppen och
landslagsledningen säkerställer såväl välarrangerade Svenska Mästerskap som
ett positivt deltagande vid VM i Herning.
Aktiviteter:
a) Tillsammans med tävlingssektionen och SM-gruppen genomföra högkvalitativa Svenska
Mästerskap i Sport och Gæðingakeppni.
b) Tillsammans med landslagsledningen skapa förutsättningar för ett framgångsrikt
deltagande vid VM i Danmark.
c) Tillsammans med landslagsledningen utveckla ett hållbart och långsiktigt koncept för det
svenska landslaget
d) Fortsatt aktivt deltagande inom styrelse och kommittéer i FEIF samt aktivt deltagande i
NIHC (Nordic Icelandic Horse Association).
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Sektionsarbete:
• Fortsätta med att hålla sektionsmöten varannan vecka då det fungerat bra.
• Tävlingsseminarium i samband med SIFs höstmöte.

IT:
• Öka användningen av Sportfengur.
• Fortsatt utveckling av IndTA.

• Ta fram utbildningsmaterial för SF och IndTA.

Domare:
• Införa ny domarlicens med nya krav.

• Ta fram en provmodul för domare som inte uppfyller kraven i licensen.
• Domarseminarium 2022.
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Landslag:
• Dra igång med nya rekryteringsgruppen för landslaget och ta ut ett landslag till VM i Herning
• Betäckningsauktion

Tävlingsutveckling:
• Stötta bildandet av distrikt och fortsätta planeringen av en riksfinal.
• Testa digitala kvaltävlingar.
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Arrangör:
• TS inför ett temporärt reglemente för Sport och GK, anpassade till rådande restriktioner.
• Genomföra följande mästerskap:
1. Svenska Mästerskapen i Sport i regi av SM-gruppen, Himmelstalund, Norrköping
2. Svenska Mästerskapen i Gæðingakeppni i regi av SM-gruppen, Himmelstalund
• Tävlingar Nivå 1 Sport
Tre Nivå 1 planeras.
• Tävlingar i Nivå 1 Gæðingakeppni
Arrangeras inte VM-år.
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Kommunikation:
• Se till att tydlig information angående tävlingsverksamheten snabbt når ut till medlemmarna.

Ungdom:
• Stötta ungdomssektionen i sitt arbete.
• Det som finns reglerat i R&R i Lag-SM har TS numera ansvar för.
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Våren 2021
• Ridledarkurs
• Ridlärare I, fortsättning, vecka nr 2 (flyttad från 2020 pga pandemin)
• Hästskötarexamen, Axevalla (april) och Wången (maj)
• Omexamination Ridlärare II
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Hösten 2021
• Examination Ridlärare I
• Ridledarkurs

• Unghästprov med examination (start v 36)
• Fortbildning/seminarium för Ridlärare I (mellansverige) CPD
• Ridlärare II kurs

• Lokaldomarkurs (2021/2022)
• Hästskötarexamen, Wången (v50)

Övrigt
• Fortsatt arbete med att utveckla våra utbildningar och platser att genomföra dem på
• Ridlärarmöte
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• Blogg – FREMJA

• Hästbytesbanksregistret
• Lokalföreningsutbytesregistret
• Islandshästföretagarregistret
• Facebookgruppen FREMJA för fritidsryttare (med koppling till blogg)
• Nybörjarkurs i isländska (för fritidsansvariga) via Zoom, jan-feb
• Ridutmaning 2021, mars-september
• Femkampen 2021, mars-september

• Ullaredsträff (Inställd)
• Möte och föreläsning i samband med SIFs Riksmöte 10/4 2021
• Islandshästens dag 1 maj 2021
• “Pride ride” – Pride up your life och rid i regnbågens alla färger (vecka 19 med invigning 10/5)
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• Fritidssektionens Islandsresa 14-18 juni 2021
• Landsmöte (lägerverksamhet och föreläsningar) på Axevalla 30 juli-1 augusti 2021
• FEIF Leisure Riding Camp i Norge 18-21 augusti 2021
• Läger för fritidsryttare i september 2021, i Sävsjö (nr 1 av 2 Fritidssektionsläger, södra Sverige)
• Nybörjarkurs i isländska för SIF-medlemmar via Zoom, oktober-november 2021
• Läger för fritidsryttare (5) 6-7/11 2021, på Wången (nr 2 av 2 Fritidssektionsläger, norra Sverige)
• Möte och föreläsning i samband med SIFs Höstkonferens i november 2021
• Eventuell P-plats för hästprojektet (beroende på om sökt projektbidrag från
Trafikverket blir beviljat)
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"Ungdomssektionen är beviljade projektmedel från Hästnäringens Nationella
Stiftelse och dessa medel är uppdelade i åtta olika projekt som genomförs vid olika

tidpunkter under 2021".
Januari
• Planering och fastställande av datum för årets projekt
Februari
• Projekt 8 (strategisk verksamhetsplanering) och 9 (digitalisering) påbörjas och fortsätter
sedan under kommande sex månader.

• Projekt 2 (hästvälfärdsföreläsningar) och 5 (distriktsträningsträffar).
Skicka ut info till alla distrikten.
• Planera för projekt 1, ULK (Ungdomsledarkurs)
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Mars
• Projekt 6 (exteriörbedömningsfilm tillsammans med SIF Avel).
• Projekt 2 - föreläsning 1.
• Projekt 7 - (föreläsning med FRIENDS).
• Avstämning projekt 8 och 9.
April
• Projekt 2 - föreläsning 2
Maj
• Projekt 2 - föreläsning 3
Juni
• Projekt 3 - Nationella ungdomsveckan
• Projekt 2 och 5 återkoppling från distrikten
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Juli
• Projekt 6 - lansera filmen
Augusti
• Sammanställning projekt 8 och 9

September
• Projekt 4 - (Avelsvisarkurs) del 1 i Skåne
Oktober
• Projekt 4 - (Avelsvisarkurs) del 1 i Uppsala
• Planera 2022 års projekt
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November
• Projekt 7 - (Fysisk träff vid årsmötet)

• Projekt 4 - (Avelsvisarkurs) del 2 i Uppsala
December
• Utvärdera årets projekt
• Börja skriva verksamhetsberättelse
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Aktiviteter
Kurser/utbildningar
För arrangörer
• Utbildningar kommer utföras både som distanskurser och på plats.
För domare
• Utbildningar kommer att hållas på olika platser i Sverige, till viss del på distans.

För ryttare
• Utbildningar kommer att hållas på olika platser i Sverige.
Vi kommer lägga tonvikten på ungdomar och ryttare på de lägre nivåerna för att
borga för tillväxt. Även vidareutbildning för de högre nivåerna kommer att anordnas
vid efterfrågan.
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Tävlingar
Under förutsättning att arrangemangen kan utföras Covid-19 säkert kommer tonvikten ligga på
debut- och lättklass samt C-klass. En A-klass, en B-klass, tre C-klass och minst tre Lätt och debut
klass kommer att arrangeras under 2021, De två internationella tävlingarna är knutna till FITEs
Europacup vilket medför att ryttare från utlandet kan delta för att samla poäng i Europacupen.
Vi har tre ryttare som har som mål att delta i Europacupen 2021.
Vi har två juniorer och tre-fyra seniorer satsat på att delta vid VM i Tyskland 2021 om det inte
ställs in på grund av pandemin.
Möten
Sektionen avser att hålla åtta stycken telefonmöten under året samt ett fysiskt möte.

Seminarier
Arrangörseminarium
Domarseminarium
Under förutsättning att det går pga Pandemi.
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Övrigt
Medlemsavgift: Aktivt jobba med att värva medlemmar till TREC-förening Svea.
Fortsätta med samarbetet med våra danska TREC-vänner.
Utöka vårt samarbete med den Nederländska TREC-tränaren Ingrid Helmes.

Utvecklingsområden
Kommunikation
Fortsätta utveckla vår hemsida och vår Facebook-sida.
Vidareutveckling av vår kommunikation både inom TREC-sektionen och med alla som är
intresserade av TREC. Vi har ett avlångt land och har svårt att få till fysiska träffar, vilket gör att vi
istället vill försöka arbeta med webbinarium och liknande lösningar.
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Framtidsvisioner/mål
Mål för TREC
• 2022 håller vi SM på A-nivå, som också blir en deltävling i Europacupen.
• Vi måste bygga underifrån och samtidigt få de bättre ryttarna att inte tappa sugen.
• Vi behöver ha två Europacup-tävlingar i Sverige, då ryttarna behöver tävla på tre för
att vara med i cupen och det är svårt att åka utomlands på två tävlingar.

• Vi behöver ha fler aktiviteter och tävlingar i Sverige.

