Styrelsen för Svenska Islandshästförbundets stiftelse för Avel (SIF Avel) lämnar följande
verksamhetsberättelse för år 2015
Allmänt
Svenska Islandshästförbundets stiftelse för Avel är av Statens Jordbruksverk godkänd
avelsorganisation för islandshästen i Sverige.
Stiftelsens verksamhet betecknas som rörelsedrivande och är mervärdeskattpliktig. Styrelsen utses
av Svenska Islandshästförbundets årsmöte.
Styrelse 1/1 - 31/12
Styrelse Ordf: John Ljungqvist
Sekr: Jennie Lindberg
Ledamöter: Ivar Arnbjörnsson, Monique Nilsfors, Jökull Gudmundsson, Nina Bergholtz (SIF repr)
Suppleant: Lina Törnqvist
Styrelsen har under året genomfört 3 sammanträden och två telefonmöten. Styrelsen har haft
kontinuerliga kontakter och diskussioner via nätet.
Den operativa verksamheten
Under år 2015 har 219 hingstar varit verksamma i aveln. 203 st har varit hingstar med
betäckningslicens och 16 hingstar med betäckningsbevis. 1108 ston betäcktes enligt
språngrullorna 2015 som är en ökning med nästan 100 stycken ston jämfört med 2014.
Antalet registrerade föl blev 581 st, en minskning med 50 jämfört med 2014.
Ett program för utbildning av medhjälpare för avelsbedömningar genomfördes under våren. På
initiativ från och i regi av SIF:s lokalföreningar har Avelskurs 1, 2 och 3 har hållits över hela landet.
Det är 11 kurser på totalt 22 kursdagar där merparten är arrangerade avelskurs 1.
Avelsbedömningar i Margetehof, Sundbyholm, Backome, Wången och Romme blev väl
genomförda. Totala antalet bedömda hästar fördelat på 6 stycken tillfällen år 2015 var 223 st. År
2014 var antalet 165 st.
VM i Herning, Danmark blev en stor framgång för svensk avel.
Sverige tog två medaljer på avelssidan i klasserna 6-åriga hingst blev det guld och klassen hingstar
7 år och äldre blev det ett brons. I sportgrenarna fick 5 (av 12 Svenska medaljer) stycken
Svenskfödda hästar medaljer fördelade på 4 guld och ett Feather Prize. 37 hästar från hela världen
avelsvärderades och 6 stycken av dessa hästar kom från Sverige. Avelsbedömningarna delas in i tre
olika åldersgrupper, 5 år, 6 år samt 7 år och äldre, hingstar och ston var för sig.
Föl- o Unghästbedömningarna utvecklades positivt under året.
Över 300 föl och unghästar visades runt om i landet. Denna utveckling berodde bl.a. på att vi
tillämpar FEIF:s anvisningar för föl o unghästbedömningar. Föl- och Unghästchampionat där vi
efter kvalificeringsomgångarna ute i landet kunde visa upp de bästa av årets föl o unghästar. Årets
Föl-och Unghästchampionat bjöd också på föreläsningar och diskussioner.
Avelschampionatet genomfördes för 4:e året i rad i samband med SM, detta år på Strömsholm och
gav oss möjlighet att få visa upp de flesta av årets högst bedömda hästar för en större publik.

I samarbete med SIF genomfördes traditionsenligt ett välbesökt höstmöte i Södertälje. Höstmötet
engagerade med föreläsningar och framtidsspaning. Bland annat redogjordes för den pågående
genetiska forskningen kring sommareksem och deltagarna fick ta del av forskningsstudierna kring
viktens påverkan på häst och gångarter.
Med medel beviljade hos HNS genomfördes seminarier angående bedömningar och att
analysera/använda bedömningsresultat.

SIF Avel har varit representerat vid HNS Hästråd, LRF Hästdelegation, HNS Avelskommitté.
Arbete med informationsmontrar kring islandshästen och islandshästavel genomfördes vid SM
Strömsholm, Friends Arena samt VM Herning.
Utmärkelser:
Åretsuppfödare och Årets visningsryttare samt högst bedömda hästar i kategorierna Bästa 4-åriga
sto respektive hingst, Bästa 5-åriga sto respektive hingst, Bästa 6-åriga sto respektive hingst, Bästa
7-åriga och äldre sto respektive hingst. Ett nytt pris till sportklasserna på SM instiftades. Det går till
svenskfödda hästen med högst uttagningspoäng.
Ekonomi och organisation
Förändringsarbete vad avser rutiner och ekonomisk styrning har fortsatt.
Målet är att göra förenklingar för användarna av våra tjänster samtidigt som ambitionen är att
minska de administrativa kostnaderna.
Ekonomiska medel har lagts på utvecklingen av ett webb-baserat system för att förenkla
uppfödarnas kontakt med vår administration, Hestur. Systemet är upplagt så att det även hjälper
hingsthållare/stoägare att följa Jordbruksverkets regler för avel. Systemet bygger på och
samverkar med WorldFengur. Hestur togs i bruk 2 april 2015.
Under året har beslut tagits att anställa ny avelsledare/avelskonsulent. Tjänsten är tillsatt och
befattningshavaren börjar 1/1 2016 på halvtid för att övergå till heltid under sommaren 2016.
De uppnådda positiva ekonomiska resultatet läggs, efter skatt, till det egna kapitalet.
Översiktlig ekonomisk information lämnas i följande sammanställning.
Bokslutsarbetet pågår och siffrorna för 2015 är preliminära
Ekonomisk översikt SIF Avel
2014
Intäkter
3.579 tkr
Direkta kostnader
-1.334 tkr
Bruttovinst
2.248 tkr
Övriga kostnader
-1.962 tkr
Personalkostnader
- 67 tkr
Resultat
215 tkr
Skatt
- 47 tkr
Årets resultat
168 tkr

Prel 2015
3.940 tkr
-1.158 tkr
2.782 tkr
-1.919 tkr
- 241 tkr
863 tkr
-190 tkr
673 tkr

Budget 2016
3.475 tkr
- 982 tkr
2.493 tkr
-1.538 tkr
- 648 tkr
307 tkr
- 67 tkr
240 tkr

