Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen 2020
• Fortsatt fokus på att stabilisera och stärka SIFs centrala ekonomi.
• Vidareutveckla styrdokument och verksamhetsstyrande processer.
• Vidareutveckla och koordinera förbundets interna och externa kommunikation (t ex hemsida,
medlemstidning, sociala medier).
• Utveckla och koordinera förbundets arbete med sponsorer och samarbetspartner.
• Utveckla ett attraktivt medlemskap och genomföra medlemsvärvningssatsningar varigenom
antalet medlemmar ökar med minst 10% årligen.
• Ta fram en strategiplan (2020-2023).
• Genomföra Riksmöte, höstmöte samt två ordförandekonferenser.
• Tillsammans med Tävlingssektionen och SM-gruppen genomföra högkvalitativa
Svenska Mästerskap.
• Tillsammans med NM-gruppen arrangera Nordiskt Mästerskap på Himmelstalund i Norrköping.
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• Delta i relevanta externa nätverk såsom Hästnäringens Nationella Stiftelse och LRF Häst.
• Fortsätta arbeta för en direktanslutning till Riksidrottsförbundet, alternativt ett samarbete med
Svenska Ridsportförbundet eller annat förbund som medför likvärdiga möjligheter som en
direktanslutning.
• Fortsätta utveckla samverkan med SIF Avel.
• Stötta och följa upp sektioners och kommittéers arbete.
• Leda och stötta kansliets arbete.
• Medverka i och utveckla arbetet inom FEIF och Nordic Icelandic Horse Collaboration.
• Fortsätta driva frågor kring normer, värderingar, inkludering etc. inom hela förbundet.
• Se över ny form av auktorisation av islandshästverksamheter.

Verksamhetsplan Tävlingssektionen 2020
Sektionsarbete:
• Fortsätta med att hålla sektionsmöten varannan vecka då det fungerat bra.
• Implementera organisationen och ta fram arbetsbeskrivningar för domarrådet
och ryttarrådet.
• Tävlingsseminarium i samband med SIFs höstmöte.

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

Domare:
• Införa ny domarlicens med nya krav.
• Ta fram en provmodul för domare som inte uppfyller kraven i licensen.
• Se över domarutbildningen och tydliggöra arbetsfördelningen mellan TS och US.
• Domarseminarium 2021
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Ryttare:
• Ta fram en arbetsbeskrivning för ryttarrådet.

Landslag:
• 2020 är det NM i Norrköping. Till NM åker ett gemensamt landslag: Sport och Gæðingakeppni.
Målsättning för svenska islandshästlandslaget på NM är att vinna nationskampen och ta så
många medaljer som möjligt och därigenom försvara nationskampens titel från 2016 och 2018.
2020 uttagningstävlingar som uttagningskommittén kommer att bevaka blir fem st Nivå 1, två st
i Gæðingakeppni och tre st i Sport. Givetvis också SM v 26 i Norrköping.
• Övriga planer för 2020 är att vi deltar med ett ungdomslag till landskampen på Worldtölt i
Odense. Dessa ryttare är Isa Norén med Hektor från Bråtorps Gård, Milla Rydström Logan med
Fiona frá Vinkærgaard, Ester Östberg med Spoi från Häringe och Viktor Elgholm med Meistari
från Lindarbakka.

Tävlingsutveckling:
• Stötta bildandet av distrikt och fortsätta planeringen av en riksfinal.
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Arrangör:
• Genomföra följande mästerskap:
• Svenska Mästerskapen i Sport i regi av SM-gruppen, Himmelstalund, Norrköping.

• Svenska Mästerskapen i Gæðingakeppni i regi av SM-gruppen, Himmelstalund, Norrköping.
• Nordic Championship i regi av SM- gruppen, Himmelstalund, Norrköping.

Tävlingar Nivå 1 Sport
Nytt upplägg för Nivå 1 – elitklass och öppen klass. Elitklass har förtur på deltagande men
arrangören kan välja att även ha öppen klass utan föregående kval.
Finaler kan erbjudas i öppen klass i mån av tid.

Tävlingar Nivå 1 Gæðingakeppni
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Kommunikation
• Utveckla kommunikationen mellan TS och SIFs medlemmar.
• Se till att tydlig information angående tävlingsverksamheten snabbt når ut till medlemmarna

Ungdom
• Se till att ungdomsfunktionen tillsätts.
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Januari
• Ridlärarmöte
Februari
• Ridledare

• Ridteori 1
• Unghästprov - start
Mars
• Unghästkurs (Avel)
• Forskningsdag med Wången och SLU
April
• Examination Ridlärare II, 21-22 april, även omexamination är möjligt
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Maj

• Hästskötarexamen, Wången
• Unghästprov examination
September
• Ridteori 2
• Start unghästprov
Oktober
• Ridlärare I, vecka nr 1

November
• Ridlärare I, fortsättning, vecka nr 2
• Unghästprov examination
December
• Hästskötarexamen, Wången
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Kurser/utbildningar
• ULK- Ungdomsledarkurs
Tävlingar
• Lag-SM
• FEIF Youth Cup
Möten
• Vid Riksmötet

• Träff i samband med Sweden International Horse Show
• Fem träffar med Mirjam Horn om att förstå ryttarens motorik
• Två träffar med Elsa Teverud “Ryttarhälsa”

Seminarier
• FEIF Conference 2020
• FEIF Young Leader Event 2020
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Annat
• NUV – Nationella Ungdomsveckan
Utvecklingsområden
• Fortsatt arbete med hållbar och utvecklande ungdomsverksamhet i distrikten.
• Fortsätta kartlägga verksamheten inom förbundet avseende barn och ungdomar med
funktionsvariationer.
Framtidsvisioner/mål

• Att ge ungdomar i SIF ökat inflytande i förbundet, såväl genom utbildning som en
mer tillåtande attityd.
• Att låta ungdomar ta plats i flera sektioner/utskott för att lära inför framtiden och
framtida uppdrag inom förbundet.
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SIF Fritid vill se och stödja en bred verksamhet i lokalföreningarna som kan tillgodose alla
medlemmars specifika intressen. Fokus skall ligga på god stämning, omsorg om hästen och
möjlighet att delta på sin egen nivå och förutsättning.
Vår utgångspunkt är islandshästens fantastiska förmåga att ge oss motion, social samvaro och
naturupplevelser. Att vi delar intresset för vistelsen i naturen med andra grupper i samhället gör
oss starkare.

Tillsammans är vi många och detta är något vi försöker dra nytta av genom att samarbeta vid
exempelvis etableringar av upplevelseleder. Vi ser vistelsen i naturens positiva inverkan på
välbefinnandet som en viktig aktivitet att uppmuntra till. För detta vill vi ständigt utbilda våra
medlemmar i allemansrätt, trafikvett och inte minst hur vi kan använda naturen som en
träningsplats för både oss själva och våra hästar.
Vi tror på styrkan i att utbyta kunskap och erfarenheter och vill organisera mötesplatser i olika
forum, för att ge möjlighet att nätverka, på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Fritidssektion ska framförallt vara en organisation i vilken inkludering är en självklarhet t ex
genom att uppmuntra till aktiviteter riktade mot barn med särskilda behov vilka, i umgänget med
islandshästen, ges möjlighet till en aktiv fritid med utevistelse och möten med djur och natur.
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Vision
SIF Fritid har som vision att alla SIFs medlemmar skall känna sig välkomna i aktiviteter för
upplevelser, ökad kunskap, friluftsliv och social samvaro, oavsett ålder, kön, ambition och
eventuella funktionshinder. Islandshästen är en häst för alla!

Fritidssektionens långsiktiga målsättning
SIFs Fritidssektion skall:
• inspirera till varierande aktiviteter för alla.
• erbjuda relevanta föreläsningar och workshops för fritidsansvariga ute i distrikt och föreningar.
• initiera rikstäckande aktiviteter och utmaningar.
• underhålla en idébank för träning och aktivitet.
• arbeta för etablering av ridleder och vidareutveckling av befintliga leder över hela landet.
• utbilda fritidsansvariga och fritidsryttare i aktuella ämnen.
• verka för ett utökat samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

• engagera sig för samverkan med andra friluftsorganisationer i olika sammanhang.
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Planerade aktiviteter 2020
Vi börjar året med att åka till Ullared 6-8 mars för planering av Sverigeritten, besök hos Jörgen
Schwartz med föreläsning om kommunikation mellan häst och människa, turridning med
naturhindersbana hos Anettes tölteria.
Frititdsmöte i samband med SIFs årsmöte i Bromma. Som förra året kommer vi anordna ett
Fritidsmöte i samband med Riksmötet. Här samlas vi för att inspireras och fånga varandras bra
idéer från hemmaföreningarna. Som inspirationskälla för mötet kommer vi att lyssna på föreläsare.
1 maj kommer Islandshästens dag att firas i hela Sverige. Våra lokalföreningar ansvarar för att
hålla i gemensamma uppvisningsritter för att hylla våra underbara hästar.
Ett mycket uppskattat och återkommade event.
Från 13 juni till 16 augusti kommer Sverigeritten att genomföras från Kiruna i norr till Ystad i
söder. En stafettritt genom vårt fantastiska land. En möjlighet för alla medlemmar att delta i ett
exeptionellt ridäventyr långt över det vanliga.
Rid med en lång eller lite kortare sträcka. Vi rider för ”Min stora dag”- en välgörenhetsorganisation
som gör skillnad för barn och unga med allvariga sjukdomar och diagnoser.
Ritten kommer förhoppningsvis att följas av media.
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Planerade aktiviteter 2020
FEIF Leisure Riding camp 19-23 augusti i Norge. 20 nationer är inbjudna med tre deltagare per
land. Deltagare söker till lägret och vi hoppas på att svenska ekipage kommer att delta.
Under hösten kommer vi att anordna ett läger för fritidsansvariga i lokalföreningarna. Finansering
med verksamhetsbidrag från Svenskt Friluftsliv på 58 000 SEK.
Under lägret kommer vi att bl a ha en föreläsning och en workshop. Den förväntade effekten är
gemenskap för medlemmar och kunskapen om hälsoeffekten av ridning i naturen.
Vi avslutar året med ett fritidsmöte i samband med SIFs höstmöte. Under höstmötesträffen
kommer vi att informera om Fritidssektions arbete och våra gemensamma mål inför 2021.

Väl mött!

