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Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen 2019
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Gun-Marie Karlsson, Eva Husbom, Annika Sikander, Malin Fredriksson, Charlotta Gripenstam,
Anna Bergqvist, Fredrik Sandberg och Anna Ryberg. Ulrika Backan lämnade sitt uppdrag i
september 2019 och ersattes av adjungerad Carina Davidsson.
Under 2019 har förbundet sökt och fått finansiering från Hästnäringens Nationella Stiftelse för att
genomföra ett värdegrundsprojekt.
Diskussioner och samtal har förts löpande under året kring hur vi vill uppfattas som förbund,
• hur vi ska bemöta varandra inom förbundet samt
• hur vi ska hantera eventuella överträdelser mot önskat beteende etc.
Under höstkonferensen genomfördes en uppskattad halvdagsworkshop tillsammans med Ellen
Landberg med fokus på normer, inkludering och värdegrund.
Detta arbete planeras fortsätta under 2020.
Styrelsen har bytt ut sin interna dropbox mot en google drive och har i samband med detta börjat
se över samtliga styrdokument och verksamhetsstyrande processer och rutiner. Detta arbete
kommer intensifieras under våren 2020.
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SIF lämnade den 1 januari 2019 återigen in en ansökan till Riksidrottsstyrelsen om att bli antagna
som ett specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet.
Därefter påbörjades en intensiv lobbykampanj gentemot de befintliga specialidrottsförbunden,
riksidrottsstyrelsen och media. Denna kampanj fick stort genomslag på samtliga områden och
många medlemmar slöt upp bakom kampanjen. I maj deltog Anna Ryberg och Ulrika Backan vid
Riksidrottsmötet och återigen blev det en jämn match där SIF till slut nekades inträde som eget
specialidrottsförbund.
Däremot beslutades att tillsätta en oberoende medlare med uppdrag att senast 31 december 2019
hitta en lösning där SIF tillsammans med Svenska Ridsportförbundet en gång för alla ska försöka
hitta en gemensam väg framåt. Detta medlingsförsök har pågått intensivt under hösten och arbetet
har förlängts till 30 juni 2020.
Ett arbete har påbörjats med att vidareutveckla och koordinera förbundets interna och externa
kommunikation. Hemsidan och förbundets sociala medier ses över och tidningen Islandshästen
har fått en ny redaktör och till viss del nytt innehåll. Detta arbete kommer att fortgå under 2020.
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En arbetsgrupp har bildats som arbetar med att ta hand om och hitta nya
sponsorer/samarbetsparter till förbundet. Denna grupp tar ett övergripande ansvar för sponsorer
och har även fokuserat på att hitta samarbeten som medfört ett ökat medlemsvärde. Detta arbete
fortgår och intensifieras under 2020.
Riksmöte genomfördes den 30 mars i Bromma och två ordförandekonferenser har genomförts
(5 juli samt 10 november). Samtliga lockade många deltagare och stort engagemang.
SIF har varit representerade i Hästnäringens Representationsråd, LRF Häst, Svenskt Friluftsliv
samt i Hästnäringens Ungdomssatsning. SIF har även haft representation i arbetsgruppen kring
Sweden International Horse Show.
I förbundsstyrelsen finns kontaktpersoner för respektive sektion/kommitté. Kontaktpersonen har
regelbunden kontakt med och stöttar sektionen/kommittén vid behov. Styrelsen har även
arbetslednings- och arbetsgivaransvar för förbundets anställda personal, detta ansvar är delegerat
till förbundets controller och ordförande.
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Tillsammans med tävlingssektionen och SM-gruppen har två Svenska Mästerskap genomförts
under året. Båda evenemangen genomfördes på Himmelstalundsbanan i Norrköping och fick stor
uppskattning.
SIF har deltagit i att utveckla arbetet inom FEIF och Nordic Icelandic Horse Collaboration.
Gemensamma riktlinjer för att anordna Nordiska Mästerskap har tagits fram och pengar har sökts
för att bl a genomföra ett ”fritids-meeting” för alla FEIF-länder hösten 2020.
Då Finland hösten 2019 meddelade att de dessvärre inte har möjlighet att arrangera Nordiska
Mästerskap 2020, beslutades att Sverige övertar rollen som arrangör för NM 2020 (vecka 31).
Förbundsstyrelsen har under 2019 haft som sitt huvudsakliga fokus att sanera och stärka SIFs
mycket svaga ekonomi. Analyser av nuläget har genomförts och nödvändiga åtgärder vidtagits för
att minska kostnader och öka intäkter. Detta arbete kommer fortsätta ha högsta prioritet även
under 2020.
Förbundsstyrelsen har godkänt Fenja Islandshästförening som ny lokalförening i Svenska
Islandshästförbundet.

Förbundsstyrelsen har haft tolv telefonmöten och tre fysiska möten under 2019.

Verksamhetsberättelse Kansliet 2019
Kansliet som är ett stöd för både medlemmarna och styrelse inklusive sektionerna, har haft en hög
arbetsbelastning under året. Budgeten för personalkostnader är begränsade vilket medför att få antal
anställda ska tillgodose allt administrativt stöd.
Kanslipersonalen har även arbetat med förberedelser av Riksmöte, Ordförandekonferenser och Höstmöte.
De har även varit med på plats under dessa inklusive SM och GK-SM.
På SIFs kansli jobbar:
Ekonomi och administration
Jannike Moström (80%)
Arbetar med att ge stöd till medlemmar, föreningar och distrikt, förbundets interna kommunikation,
administrativt stöd till förbundet och övriga kanslifunktioner, med ett särskilt fokus på utbildning,
ungdom och ekonomi.
Internkommunikatör
Lisa Teverud (70%)
Arbetar med att ge stöd till medlemmar, föreningar och distrikt, förbundets interna kommunikation,
administrativt stöd till förbundet och övriga kanslifunktioner, med ett särskilt fokus på tävlingsfrågor.
Tidningsredaktion
Åsa Söderberg (30% på distans från Skåne)
Ansvarar tillsammans med redaktionsråd för Tidningen Islandshästens produktion.
Kansliet bytte lokaler i Ridsportens Hus, Strömsholm, i juli 2019.

Verksamhetsberättelse Tävlingssektionen 2019
Tävlingssektionen har under året bestått av följande personer:
Peter Stålhammar, Gunilla Lindgren, Vignir Jónasson, Åsa William, Lena Andersson, Kia
Holmqvist och Sissel Holmén (Landslag).

Sektionsarbete:
Tävlingssektionen (TS) har under året haft möte varannan vecka med uppehåll under
semester och jul. Ett av mötena var ett fysiskt möte i samband med ett arbetsmöte tillsammans
med SIFs styrelse.
• Implementerat TS organisation och bemanning
• Genomfört årsplanering, skapat en gemensam kalender och förberett för att genomföra en
treårsplan för sektionens arbete.
• Vidareutvecklat kvalsystemet.
• Tagit fram nya vaccinationsregler.
• Öppet möte på SIFs höstmöte.
• Deltagit på FEIF-konferens i Berlin.
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IT (Peter):
• IndTA , viss funktiondutveckling och under hösten byte av driftsmiljö.
• Sportfengur – utvärdering samt användande i skarpt läge på b la SM och GK-SM.

• Kvalresultat/listor – utveckling av framtagande av.

Domare (Åsa):
• Genomfört en lokaldomarutbildning.

• Arrangerat ett kombinerat GK- och Sportdomarseminarium.
• Tagit fram ett förslag till hur domarlicens och krav på aktiva domare ska utformas.

Ryttare (Vignir):
• Bildat ett ryttarråd.
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Landslag (Sissel):
Worldtoelt
• Under Worldtoelt 2019, i Odense i Danmark representerades Svenska Islandshästlandslaget av våra
duktiga ungdomar: Isa Norén med Hektor från Bråtorps Gård, Milla Rydström Logan med Fiona frá
Vinkærgaard, Ester Östberg med Spoi från Häringe och Kajsa Lundgren med Vinur frá Hjara.
Resultatet blev en seger med god marginal.

Landslag
• Uttagningskommittén utsåg på SM ett sportlag med totalt 15 seniorer, åtta Young Rider och sex
juniorer, totalt 29 ekipage. SIF Avel utsåg ett fullt avelslandslag som tillsammans med sportlaget om
sju seniorer och fem Young Rider åkte till VM i Berlin tillsammans med regerande världsmästarna
Magnus Skulason och Clara Olsson.
• Landslaget hade en tydlig målsättning att vinna lagtävlingen och ta flest medaljer av alla länder. Det
svenska laget uppnådde stora framgångar och Sverige tog tre guld, fem silver och fem brons, totalt blev
det 13 medaljer. Med detta fina resultat blev Sverige tvåa i lagtävlingen med 13 poäng, endast ett poäng
ifrån vinnande laget Tyskland som hade 14 poäng.
Återigen har Sverige uppvisat ett framgångsrikt landslag och att vi är en toppnation inom sporten som
levererar resultat på absolut högsta nivå.
• Landslaget har haft många sponsorer och samarbetspartners som möjliggjort lagets framgångar och
fina resultat.
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Tävlingsutveckling (Gunilla):
• Påbörjat arbetet med att utforma en Riksfinal. En grupp tillsattes på höstmötet för att ta fram ett
förslag till grenar på en Riksfinal
• Ett dokument som beskriver hur man bildar ett distrikt finns framtaget.

Arrangör (Lena):
• Svenska Mästerskapen i Sport i regi av SM-gruppen, Himmelstalund, Norrköping.
• Svenska Mästerskapen i Gæðingakeppni i regi av SM-gruppen, Himmelstalund, Norrköping.
• Tagit fram en kravspecifikation för Nivå 1-tävlingar.
• En utredning har gjorts och förslag är lämnat på hur man ska reglera privata arrangemang och
föreningsarrangemang.
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Tävlingsåret i siffror
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Verksamhetsberättelse Utbildningssektionen 2019
De personer Utbildningssektionen har bestått av 2019 är:
Charlotta Liedberg, Kerstin Åkerstedt, Sabina Anderberg,
Gabriella Snöberg, Camilla Hed och Pia Andreasson.

Möten:
• Löpade telefonmöten.
• Gabriella deltog vid ett sammarbetsmöte mellan SIF, HNS och Wången.
• Gabriella deltog även vid ordförandekonferensen under SM och under HYNs
utbildningskonferens.
• Fysiskt möte under höstkonferensen på Strömsholm.
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Utvecklingsprojekt:
• Kursplaner och lärarhandledningar för ridlärare II-utbildningen har blivit färdigställda.
• Kursen Takt- och gångartskurs 2 har arbetats om och planeras att hållas första gången
under 2020.
• Man har godkänt Ridlärare III att hålla i kursen Ridteori 1 och nya läraraspiranter gick bredvid
under en kurs som hölls av Ia Lindholm för att få hålla kursen.
Förhoppningen är att det nu ska bli lättare för fler lokalklubbar att arrangera kursen.
• Kursen Ridteori 2 har lagts på lokal nivå istället för central nivå för att ge lokalklubbarna
möjlighet att arrangera den.
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Utbildningar/kurser:
• Två aspiranter genomförde och klarade Tränare 1 för Islandshäst-examinationen.
• Ridteori 1 och Ridledare hölls på Bärby i februari. Fulltecknade kurser.
• Ridteori 1 hölls på Edeby Gård i oktober med 26 deltagare.
• Ridlärare II anordnades för första gången på Edeby Gård, Mariefred.
Många sökande så vi tog in 14 st.
• Under året har det även varit en Pedagogikkurs på Strömsholm som flera av deltagarna på
Ridlärare II har deltagit i. Johanna Elgholm med personal var där och hade en clinic, ’Hur vi
arbetar/tränar islandshästar’ som var mycket uppskattad.
• Under året har två yrkesprov för Hästskötare genomförts på Wången.
• En Lokalklubbsdomarutbildning hölls under våren 2019 med examination under hösten 2019.
• Kursen Träningsfysiologi har arrangerats i samarbete med Hästsportens Folkhögskola på
Wången, som är ett delmoment till att bli Tränare 1 för Islandshäst.
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Seminarier:

• Dagen efter Riksmötet hölls en forsknings- och utbildningsdag i samarbete med Malin
Connysson, forskare vid SLU, där medlemmar från hela förbundet bjöds in.
Forskare och doktorand från SLU bjöds in för att presentera forskning som görs på islandshäst
och på häst i allmänhet om utfodring. Efteråt hölls en workshop. Drygt 20 medlemmar från SIF
deltog.
• Ett instruktörsseminarium hölls även under höstmötet i samarbete med Wången.
• Ett seminarium för examinatorer inom FEIF hölls i samarbete med FEIF i november med
deltagare från flera länder.

Återkoppling på verksamhetsplan för 2019:
Kursen Ridteori 2 och Ridlärare I planerades att hållas under hösten men på grund av för få
anmälningar fick de tyvärr ställas in.

Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen 2019
De personer sektionen har bestått av 2019 är:
Jenny Kaspersson, Amanda Hagberg, Nellie Gabrielsson och Johanna Magnusson.

Inledning:
• Hästnäringens Ungdomssatsning, HUS, finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse
(HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav- och galoppsporten. Av HNS ekonomiska
medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islandsoch brukshästar.
•

Svenska Islandshästförbundet beviljades medel även i år för att kunna genomföra aktiviteter för
förbundets medlemmar 0-26 år. Det har medfört att vi har kunnat fortsätta vårt mål att nå en
hållbar och utvecklande ungdomsverksamhet inom SIF.
Vi har och kommer att fortsätta att arbeta långsiktigt med att stärka ungdomsinflytandet inom
förbundet och med aktiviteter som våra unga medlemmar uttryckt önskan om.
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Möten:
• Tio telefonmöten.
• Jenny deltog vid FEIF-konferensen/Annual Youth Work Meeting i Berlin, Tyskland.
• Fysiskt möte på kansliet i maj.

Genomförda aktiviteter:
Nationella ungdomsveckan (NUV)
NUV arrangeras av Wången i samarbete med Svenska Islandshästförbundets Ungdomssektion
under vecka 26 samtidigt som PonnyElitVeckan (travsport). 21 ungdomar från hela Sverige deltog
under veckan tillsammans med tre ungdomsledare som var på plats för att stötta och hjälpa
deltagarna.
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Lag-SM 2019
26-28 juli arrangerades Lag-SM av Hrimfaxi. Tävlingen ägde rum på Hrimfaxis bana i Kumla, där
15 lag deltog. Segrade gjorde Hrimfaxi Goldies. Det blev en trevlig tillställning som uppskattades av
både deltagare och åskådare.
Lag-SM 2020 kommer återigen att hållas i Kumla på Hrimfaxis hemmabana.
Under året har också ett nytt reglemente för Lag-SM tagits fram av en projektgrupp som
publicerades på SIFs hemsida i januari 2020 samtidigt med den nya hemsidan för Lag-SM.

Möten:
• Ungdomsträff på Strömsholm i samband med Höstmötet.
Elsa Teverud (VM-guldmedaljör och personlig tränare) föreläste och gjorde praktiska övningar i
ämnet Ryttarhälsa. Ca tio ungdomar deltog.
• Ungdomsträff vid SIHS på temat Våga Vara Vänner. Drygt 25 ungdomar mellan 10 och 26 år
samlades på Friends Arena i samband med Sweden International Horse Show.
På schemat stod en ledarskapsutbildning som hölls av föreningen Friends samt clinic med Júlio
Borba. Dagen avslutades på läktaren med matinén där det dök upp islandshästar.
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Övrigt
FEIF Youth Camp 2019
Sverige skickade två deltagare samt en country leader till FYC på Hestheimar, södra Island.
FYC är ett ungdomsläger för alla FEIFs medlemsnationer.
Webbseminarier
I december publicerades det första avsnittet av webbseminarierna. Det första avsnittet handlade om
Ryttarhälsa och togs fram i samarbete med Elsa Teverud, som ungdomarna fick chansen att träffa under
höstmötet.

Projekt för unga med funktionsnedsättningar
I december arrangerades en ’prova-på-dag’ på Söderåsens Forsgård där Ulrika Stengard-Olsson (leg
sjukgymnast och ridsjukgymnast) driver en islandshästverksamhet för människor med
funktionsnedsättning. Eventet lockade 40 deltagare. Dagen innehöll ’prova-på-ridning’, fika, information
om verksamheten och islandshästens nytta samt tipspromenad mm.
Inom samma projekt gjordes också ett reportage på en liknande verksamhet i Billdal – Stall Lyckodalen
som drivs av Jonas och Maija Hahlin.
Reportage från båda gårdarna finns i medlemstidningen 2020.
Ungdomsledarkurs
ULK genomförs för 2019 års räkning på Stenholmen i februari 2020. Vid samma tillfälle kommer två nya
utbildare att utbildas för att kunna hålla kursen framöver.
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Fritidssektionens styrelse under 2019:
Marie Svensson, ordförande, Sara Staffansson, sekreterare,
Louise Roos, ledamot, Nina Morge, ledamot.

Om sektionen
Fritidssektionen är en del av Svenska Islandshästförbundet. Sektionens syfte är att tillgodose alla
medlemmars intressen genom att skapa aktiviteter för upplevelser, öka kunskap, friluftsliv och
social samvaro – oavsett ambition, ålder, kön eller eventuella funktionshinder.
SIFs Fritidssektion vill se, främja och stödja en bred verksamhet i lokalföreningarna som kan
tillgodose alla medlemmars intressen. Fokus ska ligga på god stämning, omsorg om hästen och
möjligheten att delta utifrån sin nivå och efter sina förutsättningar.
Vistelse i naturen har stor positiv påverkan på välbefinnandet och vi vill möjliggöra för alla att
erfara detta på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Det är anledningen till att vi återkommande vill
utbilda våra medlemmar i allemansrätt, trafikvett och inte minst hur vi kan använda naturen som
en träningsplats för både oss och våra hästar.
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Verksamhet
Fritidssektionen har haft tre st fysiska möten. 1) vid Riksmötet i Bromma 2019-03-30. 2) vid läger i
Tiveden 2019-08-10. 3) vid höstkonferensen 2019-11-09 samt ett tiotal telefonmöten inom styrelsen.
Fritidsmötet i samband med SIFs Riksmöte. Vi samlades för att inspireras och fånga upp varandras goda
idéer från hemmaföreningarna. Mötet ledde till den gemensamma aktivitetsbanken på SIFs hemsida och i
tidningen Islandshästen. FB-gruppen ”Fritidsansvariga i lokalföreningarna” påbörjades. Miriam Horn
föreläser om sin planerade långritt från SM till NM.
Runt om i landet firades Islandshästens dag den 1 maj.
Stora sommarlägret utan häst i Tiveden den 9-11 augusti. Under lägret hade vi gemensamma aktiviteter,
workshop, praktiska exempel och inspiration av en rad aktiviteter att ta med sig hem till föreningarna för
att utveckla lokalt, regionalt och nationellt. Planering av Sverigeritten 2020. Lägret avslutades med en
gemensam uteritt på gårdens Islandshästar.
Fritidsmöte i samband med SIFs höstkonferens genomfördes enligt tidigare med ett sektionsmöte med
information om SIFs Fritidssektion och planering av våra gemensamma mål inför 2020.
Planering av Sverigeritten 2020. Föredrag med Suzanna Holmqvist som berättade om sitt ridäventyr
genom Sverige från Hörby till Jokkmokk 2016.
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Medlemmar
Utav SIFs ca 65 st lokalföreningar har 55 st lokalföreningar utsett en eller flera fritidsansvariga,
totalt 77 st fritidsansvariga.
En FB-grupp har skapats för alla fritidsansvariga i lokalklubbarna för vi lätt ska kunna dela med
oss av information och upplevelser.

