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FÖRBUNDETS VERKSAMHETSIDÉ
Förbundet är en ideell förening med syftet att verka för islandshästens användning inom
hästsporten, samt därtill anknuten verksamhet även som att inom och utom riket vara
dess företrädare.
Förbundet skall verka för att lämplig renrasigt hästmaterial utvecklas och utbildas inom
Sverige för att möjliggöra att verksamhet inom tävling, utbildning och fritidsridning
upprätthålls. Förbundet skall i sin verksamhet följa FEIF´s (international Federation of
Icelandic Horse Associations), FITE (International Equestrian Tourism Organisation)
och RF´s (Riksidrottsförbundet) fastställda normer och regler samt att samla alla vänner
av islandshästen kring sådana gemensamma uppgifter som främjar dessa syften.
Förbundet skall dessutom bedriva barn- och ungdomsverksamhet för att främja samma
intressen.
SIF skall i sin verksamhet främja all användning av islandshästen för sport och
fritidsändamål. Förbundet skall verka för god utbildning i islandshästens användning
inom ridsporten, fritidsridningen samt god hästkännedom.
Förbundet skall värna om allemansrätten och allas rätt att under ansvar vistas i
naturen. Friluftsliv med häst skall uppmuntras.
SIF ansvarar för utbildningen av sportdomare och instruktörer, arrangerandet av
mästerskap samt för register över tävlingsresultat.
SIF ansvarar för informationsmaterial, kontakt med massmedia, samordning av
uppvisningar av riksbetydelse samt materialförvaltning.
SIF ska vara ett stöd för sina lokalföreningar och representera islandshästsporten och
islandshästverksamhet mot externa samarbetspartners som Riksidrottsförbundet, LRF
med flera.

Styrelsens Verksamhet
Inledning
Under verksamhetsåret har styrelsen påbörjat en förändringsprocess i enlighet med
”Vägval 2012” som antogs och beslutades på årsmötet 2012.
Det innebär bl.a att styrelsen har skapat projektgrupper bemannade av medlemmar som
har arbetat mera långsiktigt i övergripande ärenden, för att ta fram beslutsunderlag till
styrelsen. Styrelsen har även beslutat om organisatoriska förändringar som att
Gaedingakeppni blivit en egen sektion under förbundsstyrelsen, tillsättandet av en
disciplinnämnd samt ett kommunikationsutskott.
Projektgrupper vars uppdrag är genomförda eller pågående 2015 är:
RF ansökan våren 2015, Extra ordförandekonferens 2015, Ordförandekonferens 28 nov
2015, Administrativ och Ekonomisk översyn, Arbetsordning hela förbundet SIF,
Förbund Stadgar, HUS, Idrott Online, SIF Distrikt, Kommunikation, Rid
verksamhetsföreningar, SIF försäkringsskydd föreningsarrangemang, Sthlm Intern.
Horse Show 2015, Rekryteringsprojekt, Fritidsridning.
Till varje projektgrupp finns en ansvarig kontaktperson i förbundsstyrelsen.
Det har nu gått några år sedan avskiljandet av aveln från förbundet. Sedan dess har
mycket förändras, som att vi nu har ett samarbetsavtal med Svenska Ridsportförbundet.
Det står klart att SIF nu behöver arbeta för att förbättra sin ekonomi och se över om vi
använder våra resurser på rätt sätt utifrån vad vi vill med förbundet. Därför tillsatte
styrelsen i våras projektgruppen Administrativ och ekonomisk översyn, för att se över
SIFs ekonomi, personalorganisationen och de administrativa uppgifterna.
Styrelsen har gjort en stor arbetsinsats för SIF under sitt verksamhetsår. För att kunna
utföra vårt uppdrag så har styrelsen genomfört 9 fysiska- och 16 telefonmöten.
Styrelsemedlemmarna har även representerat på SM, VM, och vid möten med HRR
(Hästnäringens Representationsråd), HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) Svensk
Friluftsliv, LRF (Lantmännens Riksförbund) och Näringsdepartementets Hästgrupp.

Kansli
Förbundet har under året haft 2,5 anställda årsarbetskrafter. Antalet anställda
minskade under året från 4 till två.
Bland kansliets huvuduppgifter kan nämnas service till medlemmar, styrelse, sektioner
och andra intresserade, förbundets bokföring, administration av utbildningar,
handhavande av medlemsregister, registrering av propositioner/tävlingsresultat,
handhavande av ryttarlicenser, SIFs hemsida mm. Av styrelsen utsedd kontaktperson
för medlemskansliet har för större delen av året varit Jan Ljungholm. Från november
byttes kontaktperson till Timo Rajasaari med viss delegation till Stöt Ulrika Andersson.

Förbundsstyrelsen tillsatte våren 2015 en projektgrupp (Anna Albinsson och Tiina
Fredriksson samt referensgrupp) med uppdrag att se över SIFs ekonomi, administration
och personalorganisation och ta fram förslag på effektiviseringar och utveckling av
förbundet. Detta arbete utfördes under våren/sommaren 2015 varpå rapport lämnades
till förbundsstyrelsen i september 2015. Förbundsstyrelsen diskuterade rapportens
innehåll och slutsatser (skickades ut till samtliga lokalföreningar inför
ordförandekonferensen), varpå styrelsen bland annat beslutade att genomföra en
förändring på SIFs kansli. Förändringen innebar att befintlig kanslipersonal sades upp
och således avslutar sina anställningar under 2016. Rekrytering av personal, med för
förbundets nuvarande och framtida behov adekvat kompetens, påbörjades i december
2015 och slutförs under våren 2016. Förbundsstyrelsen har även beslutat och påbörjat
genomförande av andra åtgärder som föreslås i rapporten, bl a byte av medlemssystem,
ny hemsida, mer fokus på kommunikationsfrågor, översyn av medlemskapen och
ansökan om medel hos Svenskt Friluftsliv samt fortsätta arbetet för att erhålla de
möjligheter som finns inom RF.

Samverkan mellan SIF och SIF Avel
Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avel driver fr o m 1 januari 2014
avelsverksamheten i stiftelsens regi. Stiftelsen redovisar sin verksamhet i egen bilaga.
Nina Bergholtz har varit SIFs styrelses representant i SIF Avels stiftelsestyrelse. SIF
Avel har haft ett fysiskt uppstarts och planerings möte i Enköping den 17-18 februari
samt två ytterligare fysiska möten som varit förlagda på Arlanda den 22 juni och den 12
september. Det har dessutom hållits telefonmöten vid 5 olika tillfällen. SIFs
representant har deltagit på alla möten utom det den 12 september.
Den 16 maj hade SIFs styrelse och SIF Avels stiftelse ett gemensamt möte i Borlänge
där man bl a diskuterade samarbete och samverkan. Från SIF Avel deltog tre
styrelseledamöter och från SIF deltog fem.
Under året har flera kontakter skett mellan flera av ledamöterna i de båda styrelserna.
SIF har främst haft kontakter med stiftelsens ordförande John Ljungqvist och ledamot
Monique Nilsfors.
Stiftelsen har under året rekryterat och anställt en avelskonsulent som tillträdde sin
tjänst den 1/1-2016.
SIF och SIF Avel genomförde gemensamt arrangemang runt och på Stockholm
International Horse Show på Friends arena i november.

Riksidrottsförbundet
SIF representanter deltog i Riksidrottsförbundets årsmöte i Helsingborg.
Styrelsen ägnande under våren mycket tid, resurser och energi på att övertyga såväl
SvRF som RF om vårt berättigade till inträde i den idrottsliga gemenskapen.
Med mycket liten marginal, efter en lång debatt, röstade RFs riksmöte nej till SIFs
ansökan om direkt medlemskap i RF som eget Specialidrottsförbund.

Samverkan mellan SIF och SvRF
Bakgrund
Vid Riksidrottsmötet (RIM) i maj ansökte SIF ännu en gång om medlemskap i
Riksidrottsförbundet (RF). Ett positivt beslut hade inneburit att SIF blivit ett
specialförbund (SF) inom RF och därigenom kunnat ta del av de olika direkta finansiella
stöd som finns att tillgå på central nivå. Efter en mycket spännande och dramatisk
omröstning förlorade SIF med ett fåtal röster. RF och RIMs rekommendation var att SIF
och SvRF har mycket gemensamt och därför borde ha goda möjligheter att samarbeta.
Det rekommenderades även att förnya det samverkansavtal som redan fanns.
Samverkansavtal
Strax efter RIM skedde det första mötet mellan SvRF och SIF. Representanter från SIF
var Jan Ljungholm och Ulrika Backan och från SvRF Ulf Brömster och Kicki
Ronnerberg-Bäckman (Chef Förbund/Samhälle). Vid mötet diskuterades en förlängning
av dåvarande samverkansavtal vilket sedan skedde med förlängning till 2016-02-28. Det
nya avtalet togs fram av och godkändes av Riksidrottsstyrelsen (RS).
Bildande av samverkansgrupp
I avtalet ingick att SvRF och SIF skulle ta fram en gemensam samverkansplan senast
2015-12-31. Därför tillsattes en samverkansgrupp bestående av Jan Ljungholm, Ulrika
Backan och Anna Albinsson. SvRF representeras av Helena Carlsson (styrelseledamot)
och Kicki Ronnerberg-Bäckman. Samverkansgruppen har under hösten och till 14
februari haft två fysiska möten och tre telefonmöten. Resultatet har hittills varit att
gruppen gemensamt skickat in ett anslagsäskande till RF för centralt stöd till SIFs
verksamhet samt tagit fram en samverkansplan som godkänts av båda förbudens
styrelser. Fokus nu ligger på att ta fram ett förlängningsavtal. Samarbetet har varit
konstruktivt och båda förbundens ambition har varit att samarbetsavtalet ska förlängas.
Huvudsakligt fokus för samarbete inom verksamhet är ungdom och utbildning.
Status per 2016-02-15
SIF har fått ett svar från RF angående SIF s äskande om centralt stöd där RF hänvisar
till stöd via SvRF. Efter diskussioner i den gemensamma samverkansgruppen för SIF
och SvRF har en mailkonversation förts med, numera fd, Generalsekreteraren i RF
Birgitta Ljung och styrelsen kommer fortsätta kontakten med nye GS.

Ekonomi och avtal
Inför år 2015 gjordes strukturen på medlemsavgifterna om en del, miniorer slopades,
familjemedlemskapet förändrades och avgifterna för juniorer och seniorer sänktes.
Tanken med dessa förändringar var att få flera att vilja bli medlem i våra lokalföreingar
och SIF. Men antalet medlemmar är i stort sätt samma som året innan och intäkten för
medlemsavgifterna har minskat med 150 000 kr jämfört med 2014. Övriga kommentarer
angående SIFs ekonomi/ev. avvikelser finns under Budget/utfall 2015.
SIF har sagt upp avtalet med MySoft, vår leverantör av medlemsregistret, avtalet
upphör 20160630. SIF har även sagt upp delar av Kansliets lokaler i Strömsholm och

omförhandlat hyresavtalet med Hallstahammars kommun. Numera består kansliet av 2
kontorsrum och ett post/förrådsrum.
Kansliet har aktiv arbetat med att se över verksamhetens omkostnader, ett arbete som
fortsätter under 2016.

Medlemsantal
Medlemsantal och antal lokalföreningar inom Svenska Islandshästförbundet under
perioden 2006 – 2015.

Kalenderår

2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

Antal medlemmar

6446

6430

6200

6105

6211

6566

6692

6900

6981

7188

Seniorer > 18 år

4239

4190

3956

3981

4006

3963

4113

4329

4201

4121

Junior <= 18 år

596

571

398

541

581

484

542

574

581

542

Familj

523

750

1121

1065

1086

1147

1185

1239

1306

1363

Familj icke betal.

168

Intro

760

637

561

518

538

559

596

467

582

808

164

153

167

213

256

291

311

354

63

64

61

59

58

58

58

60

Minior
RV- senior

102

RV-junior

58

Antal lokalföreningar

64

64
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Kommunikationsprojektet
Kansliets kommunikation har inventerats och förbättringsbehov har identifierats. Flera
åtgärder har genomförts under året.
En kommunikationsgrupp startades upp under hösten och gruppen har tagit fram vilka
behov SIF har och planer för hur förbundet kan utvecklas kommunikationsmässigt.
Gruppens slutsats var att en ny hemsida är grunden för fortsatt utveckling av
marknadsföringen och förberedelserna för hemsidebytet pågår.
Medlemsenkät
Under sommaren genomfördes en kommunikationsenkät bland SIFs medlemmar både
på papper och via webben. Vi fick in 419 svar som gav information om vad
medlemmarna vill få information om och hur man vill få informationen. Svaren visade
att man vill få mer information om styrelsens arbete, aktiviteter för fritidsryttare och
lokala händelser samt hur man tävlar. Möjlighet fanns också att lämna synpunkter på
SIFs verksamhet och vi fick in 67 positiva synpunkter, 7 negativa och 101 förslag på hur
förbundet kan utvecklas.
Resultaten tas med i förbundets fortsatta arbete. De åtgärder som redan införts/är på
gång att införas är:








Spridning av styrelsens protokoll
Ny hemsida
Införande av ett marknadsutskott
Ny inriktning på kansliet
Fler artiklar från styrelsen på hemsida och i tidningen
Elektroniskt nyhetsbrev
Projektansökan till Svenskt Friluftsliv för mer fokus på fritidsryttare

Sektionsenkät
Alla sektionerna har fått och svarat på en enkät om kommunikationsvägar, målgrupper,
syften och mål med sektionernas kommunikation samt vad man vill förbättra i sin
kommunikation. Resultaten tas med i sektionernas och styrelsens fortsatta
utvecklingsarbete under 2016.

Tidning
SIFs medlemstidning Islandshästen har under 2015 utkommit med 7 nummer med ett
omfång på 48-64 sidor. Upplagan har legat mellan 4200 – 5850 tidningar.
Under året har annonsintäkterna sjunkit ytterligare trots fortsatt arbete att locka
annonsörer. Inför 2016 har vi lycktas sänka tryckkostnaderna för tidningen.
Tillsammans med redaktören Marjolein van Leusen har upplägg för tidningen ändrats
till 2016. Tidningen och SIFs informationskanaler anpassas till samhällsutvecklingen
med snabba nyheter på webben med långa artiklar i pappersformat. Det är också vad
medlemmarna efterfrågat i medlemsenkäten.
En arbetsgrupp med Viktoria Östlund och Stöt Ulrika Andersson från SIFs styrelse
samt John Ljungqvist och Monique Nilsfors SIF Avels styrelse jobbade under hösten för

att se över möjligheterna till ett formaliserat samarbete kring tidningen Islandshästen.
9 januari 2016 beslutade SIF Avel att de inte ville ha något samarbete kring tidningen.

Facebook
SIF har flera aktiva officiella Facebook sidor som är viktiga kommunikationskanaler för
förbundet.
Nedan anges hur många inlägg som gjorts på de olika sidorna under 2015 samt hur
många som gillade sidan 1 februari 2015:








Svenska Islandshästförbundet – 193 artiklar, 3753 som gillar sidan.
Utbildningssektionen – 11 artiklar, 489 som gillar sidan
Ungdomssektionen – 68 artiklar, 699 som gillar sidan
Tävlingssektionen – 50 artiklar, 1856 som gillar sidan
Landslaget – 52 artiklar, 2798 som gillar sidan
TRECSverige – 183 inlägg/artiklar, öppen för inlägg även från gruppens
medlemmar. 852 medlemmar
Medlemssektionen – 9 artiklar, 847 som gillar sidan.

Dessutom är flera från tävlingssektionen administratörer på sidan:


Frågor och dialog islandshästtävlingar, 259 inlägg/artiklar, öppen för inlägg även
från gruppens medlemmar, 1920 medlemmar

Förbundets huvudsida:




Har ökat antal som gillar sidan under 2015 med 30 %.
Som mest har ett inlägg visats för 24 005 personer, 9 augusti, finaldagen på VM.
Totalt nådde vi över 40 000 personer på Facebook den dagen med våra inlägg.
17 artiklar hade över 300 gilla, totalt fick de 8365 gilla. Majoriteten handlar om
VM framgångarna samt förbundets insatser på årets två stora hästmässor,
Eurohorse och Friends och att SIF beviljats SM status från RF.

Antal visningar per dag av inlägg på förbundets huvudsida.

Hemsidan
I genomsnitt:
 3000 sidvisningar per dag.
 3,4 sidor visade per besökare
 Besökstid 14 minuter per besökare

Besöken till hemsidan sker till: 53 % med dator, 35 % mobiltelefoner, 12 % med plattor

Svenskt Friluftsliv/Fritidsridning
En representant från styrelsen deltog på Svenskt Friluftslivs årsmöte 16 april.
Styrelsen har beslutat att tillsätta en sektion för fritidsridning 2016
Styrelsen utsåg en projektgrupp som i oktober lämnade in fem ansökningar till Svenskt
Friluftsliv för verksamhets och organisationsbidrag. Fyra projekt inom fritidsridning på
ett till tre år. Medel beviljas bara för nästkommande år även för fleråriga projekt. Totalt
ansökte SIF om 466 000 kr för 2016. En ansökan beviljades och det var projektet för
utbildande av fritidstursledare som fick de sökta 21 000 kr. Det är planerat som ett
treårigt projekt och förhoppningarna är därför goda att kunna få medel till detta även år
två och tre. Övriga projektmedel för 2016 som söktes var Fritidsansvarig -80 000,
Landsmöte -255 000, Organisationsbidrag -30 000, Ridleder - 80 000.
Under 2015 har arbetet med området Leisure Riding börjat komma igång inom FEIF och
SIF har följt utvecklingen framförallt i de andra nordiska länderna och planerar att den
nya sektionen kan bidra i det arbetet framöver.

AGRIA
Samarbetsavtalet med Agria förlängdes med två år. Avtalet är nu också mellan tre
parter Agria, SIF och SIF Avel med två separata avtal för de verksamhetsdelar inom SIF
som respektive ansvarar för. Agria är även under kommande år således en av SIFs
huvudsponsorer.

FEIF
Sverige deltar aktivt i arbetet inom det internationella förbundet FEIF som inkluderar
numer 20 länder (både Nya Zeeland och Australien är nu associerade medlemmar), bl.a.
är vi representerade på det årliga FEIF Assembly där samtliga FEIF kommittéer har
möten med ländernas representanter. Läs gärna om vad som pågår på www.feif.org
Sverige vann priset ”Youth Country of the Year 2015”, Stort grattis till
Ungdomssektionen.

NIF
De Nordiska länderna genom NIF genomförde ett VM i Herning Danmark som ett
gemensamt arrangemang. Tävlingseventet VM2015 blev mycket lyckat och har fått
positiv feedback från publik, ryttare, landslagledningar m.fl. samt från FEIF:s styrelse
med superlativ som det ”bästa VM någonsin” samt ”det Nordiska samarbetet är ett
föredöme för övriga FEIF”.
Stort tack till er frivilliga från Sverige som gjorde eventet till den succé det blev.
Nu efter VM kommer NIF ytterligare att formaliseras med fastställda statuer.
Samarbete länderna emellan kommer därmed att fortsätta genom olika beslutade
utvecklingsprojekt inom NIF. De första att startas under 2016 är utredning om
samverkansmöjligheter med ländernas medlemstidningar samt utredning om ett
Nordmót kan vara möjlig att genomföra.(Gaedingakeppni & Avel).

LRF Häst
SIF är en av åtta svenska hästorganisationer i branschorganisationen LRF Häst, övriga
är Sv Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Sv Hästavelsförbundet, Avelsföreningen
svensk varmblodig travhäst, Western Riders Association, BRUNTE (brukshästar) och
Ridskolornas Riksorganisation RRO. Hästnäringens Nationella Stiftelse HNS är med
som en stödjande part. Fokus är näringsfrågor som är generellt viktiga för branschen,
lagstiftning, regeltolkningar, attitydfrågor etc är gemensamma för hästnäringen.
Islandshästnäringen är ca 8-10 % av svensk hästnäring totalt och hitintills har i princip
all näringsverksamhet inom islandshäst varit privat och av småföretagarkaraktär.
LRF Häst har hästråd två gånger per år då alla organisationer deltar, där SIFs
ordförande (eller ersättare) och ledamot från SIF Avel deltagit. Frågor från bl a
hästrådet vidarebefordras till LRF Hästdelegationen (totalt 7 representanter). Två av
dessa kommer från LRF riksstyrelse samt fem organisationer, SIF är vald att vara en av
de fem och Åse Ericson utsedd av SIFs styrelse att representera. LRF Hästdelegation
hade under 2015 sex möten, merparten fysiska. Fokusfrågor har varit bl a:
lantbrukspolitik (EU´s programstöd som riskerade att försvåra kraftfullt för hästföretag
inför nya programperioden), utbildning av drygt 300 skattehandläggare i frågor som
berör uppfödning. Där gjorde John Ljungqvist en stor insats som representant för SIF
Avel tillsammans med övriga svenska avelsorganisationer och LRF Häst. Andra frågor
har varit: kvalitetssäkringssystem i näringen, hästkött, statistikfrågor för näringen,
exportfrågor, avgifter för myndighetstillsyn bl a tilläggsregistrering och veterinär vid

tävling, remissvar kring t ex skärpta gödsellagringsregler och EU´s hästpassförordning.
Våren 2016 kommer hästföretagardagar arrangeras runt om i Sverige.
Läs mer om LRF Hästs arbete här: http://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
SIF deltar i Hästnäringens Representationsråd (HRR) som är en samverkansgrupp för
de större aktörerna inom svensk hästsektor som diskuterar de stora gemensamma
frågorna som berör svensk hästnäring.
Tove Häggman är SIFs representant i HNS Kommitté för djurvälfärd, Smittskydd,
Antidopning och Medicinering, DESAM, och har deltagit på gruppens möten. Kommitén
fungerar som ett nätverk och ska bevaka och behandla för hästnäringen aktuella och
gemensamma frågor inom de fyra områdena.

Näringsdepartementet
SIF deltar i Näringsdepartementets Hästgrupp.

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

HORSEGENE
SIF samverkar med Svenska Lantbruksuniversitet (SLU) som är en del av HORSGENE.
HORSEGENE är ett projekt som sammanför de insatser från europeiska forskargrupper
avseende forskningen för ärftliga sjukdomar hos hästar.
Gabriella Lindgren från SLU genomförde ett föredrag om forskningen på SIFs höstmöte.

Nya föreningar
Två nybildade föreningar har under året ansökt om godkännande för medlemskap i SIF.
Då båda föreningarna uppfyllt kraven för fullvärdigt medlemskap har de också blivit
godkända som nya lokalföreningar. Föreningarnas namn är "Draugur" med säte i
Gällivare samt "Passklubben Skeid" som är nationell men med säte i Norrtälje.

Förtjänsttecken
Kommittén för förtjänsttecken har under 2015 bestått av Göran Häggberg, Åse Ericson
och Ingemar Tapper.
Det är särskilt viktigt att uppmärksamma de människor som under lång tid gjort stora
insatser inom vårt förbund. Detta görs genom tilldelning av SIFs Förtjänsttecken som
utgörs av en nål präglad i valörerna Guld, Silver och Brons. Utmärkelsen tilldelas de
personer som med erkänsla främjat förbundets verksamhet och syften.
I år har en medlem, Göran Montan, förutom tilldelning av förtjänsttecken också förärats
utnämning till Hedersmedlem.

Följande personer har uppfyllt kriterierna för SIF:s förtjänsttecken i guld, silver och
brons. Utdelning skedde vid officiell ceremoni under SM-dagarna på Strömsholm.

Göran Montan

Guldnål

Hedersmedlem

Kerstin Åkerstedt

Silvernål

Margaretha Swahn

Silvernål

Anne Levander

"

Peter Stålhammar

"

Pia Paulsen Hawee

"

Jan Berntsson

Bronsnål

Nina Andersson

Bronsnål

Lena Liedberg

"

Josefin Gribbe

"

Eva Lodfeldt

"

Per Herlitz

"

Suzanne Adamsson-Vas

"

Maria Herlitz

"

Henrik Wingstrand

"

Marie Löwentahl

"

Liselott Olsson-Fäldt

"

Åsa Wilhelmsson

"

Annica Gehrke

"

Mats Adler

"

Holger Gehrke

"

Kina Rosengren

"

Pia Andreasson

"

Ann Graffman

"

Bonny Söderberg

"

Eva Åkerström

"

Ewa Rundkvist

"

Carina Andersson

"

Iris Lindersson

"

Agneta Lindmark

"

SM
SM genomfördes 2015 på Strömsholm där Sleipnir och Stormur ansvarade för
arrangemanget. Antalet deltagare var rekordstort under detta lyckade arrangemang. En
av framgångsfaktorerna för alla dessa SM är givet det stora antalet funktionärer, utan
dessa nedlagda timmar före och under SM veckan skulle det inte vara genomförbart.
SM 2016 kommer att genomföras i Norrköping under regi av Dyggur och för första
gången är vi del av SM veckan tillsammans med ca 50 andra sporter och givet hoppas
och tror vi alla på stark och positiv exponering av vår verksamhet och våra fantastiska
hästar. Vi kan även första gången dela ut RF:s SM vinnarmedaljer till våra svenska
Senior och YR mästare. Denna milstolpe för SIF är möjligt då vi nu är ett
Samverkansförbund i RF

SM vinnarna
SM-Sport
T1 – Unn Kroghen Adalsteinsson / Hrafndynur frá Hákoti
T1U – Filippa Helltén / Máni frá Galtanesi
T1J – Yrsa Danielsson / Hector från Sundsby
T5 – Alma Ýr Jökulsdottir Kellin / Feykir från Knutshyttan
V1 – Vignir Jónasson / Ivan från Hammarby
V1U – Pierre Sandsten Hoyos / Falki från Karlsro
V1J – Yrsa Danielsson / Hector från Sundsby
V5 - Alma Ýr Jökulsdottir Kellin / Feykir från Knutshyttan
T2 – Vignir Jónasson / Ivan från Hammarby
T2U – Felicia Barchaeus / Káinn frá Flugumýri
T2J – Agnes Hyllander / Robur från Ersnäs
F1 – Jessica Rydin / Jórik från Lönneberga
F1U – Marcus Jonsson / Seifur frá Hestasýn
F1J – Rebecka Fritzell / Freydís från Solbacka
PP1 – Gudmundur Einarsson / Sproti frá Sjávarborg
PP1U – Annie Ivarsdottir / Prins från Wreta
PP1J – Lisa Boklund / Flugar frá Stóra-Hofi
P1 – Senior, Thorvaldur Árnason / Thyrnir från Knubo
P1 – YR, Mona Runnquist / Mökkvi fårn Åleby
P1 – Junior, Rebecka Fritzell / Freydís från Solbacka
P2 – Albin af Klintberg / Nítróglusserín frá Hella
P2U – Annie Ivarsdottir / Prins från Wreta
P2J – Yrsa Danielsson / Yrsa från Sundsby
P3 – Senior, Toti Arnarson / Spíra från Lars-Eriks
P3 – YR, Liselotte Hansson Mild / Halastjarna från Vallerödslund
P3 – Junior, Lisa Boklund / Flugar frá Stóra-Hofi
Kombination: Femgång – Linda Tommelstad / Sigurboði frá Árbakka
Kombination: Femgång YR – Moa Runnquist / Mökkvi fårn Åleby
Kombination: Femgång Junior – Tova Elmgren / Hekla Jóna frá Eyrarbakka
Kombination: Fyrgång – Vignir Jónasson / Ivan från Hammarby
Kombination: Fyrgång YR – Filippa Helltén / Máni frá Galtanesi
Kombination: Fyrgång Junior – Yrsa Danielsson / Hector från Sundsby
SM-Gæðingakeppni
GDB – Eyjolfur Þorsteinsson / Háfeti frá Ulfstöðum
GDA – Finnur Bessi Svavarsson / Kristall frá Búlandi
GDY – Emma Larson / Lómur frá Stuð´lum
GDT – Elsa Teverud / Kopar frá Sunnuhvoli
T3 – Eyjolfur Þorsteinsson / Háfeti frá Ulfstöðum
T3U – Sofie Panduro / Sævar frá Mosfellsbæ
Barnklass – Klara Nydahl / Bikar frá Hólum
P2 – Finnur Bessi Svavarsson / Kristall frá Búlandi

Lag-SM
Ofeigur

VM
På VM 2015 i Herning Danmark nådde Sverige stora framgångar inom både Sport och
Avel med fler medaljer. I Sport var svenska ryttare i topp i flera grenar och till slut
kunde 5 svenska världsmästare koras och för första gången vanns Nationskampen av ett
annat land än Island. Sverige blev bästa landslag på VM 2015, Jätte Grattis Landslaget.
Även inom Avel var svenska hästar på topp och en guldmedalj följde med till Sverige.
Nästa VM är i Holland 2017.
Medaljörer
Guld - Speedpass 100m YR – Moa Runnqvist / Mökkvi från Åleby
Guld – Pass 250 m YR – Annie Ivarsdottir / Prins från Wreta
Guld – T2 – Vignir Jónasson / Ivan från Hammarby
Guld – Pass 250m – Gudmundur Einarsson / Sproti frá Sjávarborg
Guld – Fyrgång YR – Pirre Sandsten-Hoyos / Falki från Karlsro
Silver – Stillpass – Gudmundur Einarsson / Sproti frá Sjávarborg
Silver – Femgångskombinationen – Magnús Skúlason / Hráunar frá Efri-Raudalæk
Brons – Pass 250 YR – Moa Runnqvist / Mökkvi från Åleby
Brons – Speedpass 100m YR – Annie Ivarsdottir
Brons – Fyrgångskombinationen YR – Pierre Sandsten-Hoyos / Falki från Karlsro

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har 2015 bestått av:
Ledamöter: Moa Röhs, Hanna Nordenfors, Hanne Lysø, Louise Karlsson, Marielle
Eriksson, Nathalie Althin Gudinge, Paula Ericson, Paulina Althin, Trixie Hellström,
Emma Sandberg, Emilia Ståhl
Léanne Lindqvist: vice ordförande
Jannike Bergkvist: ordförande
Inledning
Hästnäringens Ungdomssatsning, HUS, finansieras via Hästnäringens Nationella
Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS
ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav,
galopp, avel, Islands- och brukshästar.
Svenska islandshästförbundet beviljades i år 370 000 kr i projektmedel för att kunna
genomföra projekt för förbundets medlemmar 0-26 år. Detta har medfört att
ungdomssektionen har påbörjat ett gediget uppbyggnadsarbete för att nå en hållbar
satsning på ungdomsverksamheten inom SIF. Rom byggdes inte på en dag, inte så heller
en stark ungdomssektion. Därför jobbar vi långsiktigt med att stärka
ungdomsinflytandet inom förbundet och med aktiviteter som våra unga medlemmar
uttryckt önskan om.
Genomförda aktiviter inom gruppen
Möten
Under året har ungdomssektionen haft 8 st. telefonmöten och 3 st. fysiska möten.
Uppstartsträff 22-24 Maj 2015 på Munsö, Stockholm.
Sektionsmöte under SM 2015, Strömsholm.
Höstkonferensen 2015, Södertälje.
Utvecklingsprojekt
Lagledarutbildning
Ungdomssektionen har under året arbetat med att ta fram en lagledarutbildning som
vänder sig i huvudsak till personer 18-26 år som är intresserade av att leda barn och
ungdomar. Lämplig bakgrund har varit att deltagarna har t ex gått ULK Island, ung
generation SIF eller har arrangerat ungdomsverksamhet i sin förening alternativt
har/ska medverkat vid Lag-SM som lagledare eller medhjälpare. En pilotutbildning hölls
i december i Mölndal. Den var uppskattad och gav bra input till hur vi kan förbättra
utbildningen inför 2016. Detta genomfördes med hjälp av projektmedel från HUS,
Hästnäringens ungdomssatsning via HNS, Hästnäringens nationella stiftelse.
Genomförda aktiviteter/tävlingar
FEIF Conference 2015
Jannike Bergkvist var Sveriges representant för ungdomssektionen under Annual Youth
Work Meeting 2015. Där diskuterades ämnen som ”Bits and Kids”, ”how to handle the
parents” och hur vi ska kunna utbilda våra unga till hästvänlig hästhållning. Alla
närvarande deltagare utryckte också en önskan om starkare och närmare
internationella kontakter.
Riksårsmöte 21/3 2015
I samband med riksårsmötet hölls ett ungdomsmöte med ca 30 deltagare. Där

diskuterades ungdomsfrågor i allmänhet och var startskottet för den nya
ungdomssektionen. Detta genomfördes med hjälp av projektmedel från HUS,
Hästnäringens ungdomssatsning via HNS, Hästnäringens nationella stiftelse.
FEIF youth camp 2015, Berlar, Tyskland
24 ungdomar från 8 medlemsländer deltog i årets FEIF youth camp. Eira Skott och
Louise Karlsson från Sverige var där ihop med Sveriges country leader Jannike
Bergkvist. Det var en intensiv vecka med allt som hör ett fantastiskt ungdomsläger till.
Ridning i den vackra terrängen, träningar både i ridhus och på ovalbanan för
välmeriterade ryttare som Silke Feuchthofen och Jolly Schrenk. Flera intressanta
studiebesök i närområdet som t ex på Landesgestut Warendorf, Tysklands motsvarighet
till Flyinge, en lokal silvergruva och stor nöjespark.
SM 2015 Strömsholm
Ungdomssektionen hade ett tält med tävlingar och aktiviteter för barn och ungdomar.
Priser hade skänkts till ungdomssektionen från ett stort antal utställare på området och
andra företag. I tältet fanns en loungehörna att hänga i och träffa andra ungdomar.
Popcornmaskinen var populär. Tältet bemannades under helgen av sex personer från
ungdomssektionens styrelse. Det här var ett mycket välkommet inslag och gensvaret var
stort både från ungdomar och vuxna. Detta genomfördes med hjälp av projektmedel från
HUS, Hästnäringens ungdomssatsning via HNS, Hästnäringens nationella stiftelse.
Lag-SM 2015 Margaretehof
I augusti arrangerade lokalföreningen Òfeigur tillsammans med ungdomssektionen Lag
SM på Margaretehof i Skåne. 15 lag tävlade och Òfeigur tog själva hem vinsten. En
trevlig tillställning som uppskattas av både deltagare och åskådare.
Regionsmöten, Wången & Stockholm
Ungdomssektionen har genomfört 2 regionsmöten under hösten för att informera om
förbundet i stort och ungdomssektionens arbete. Mötena har också varit menade att låta
våra unga medlemmar göra sin röst hörd och för att vi i ungdomssektionen ska veta vad
det finns för önskemål ute i landet. Detta kommer vi fortsätta med våren 2016 i fler
regioner. Detta genomfördes med hjälp av projektmedel från HUS, Hästnäringens
ungdomssatsning via HNS, Hästnäringens nationella stiftelse.
Sweden International Horse Show 2015
Ungdomssektionen, fick i uppdrag av styrelsen att bemanna SIFs monter nere i
mässhallen. Samt att arrangera en clinic som skulle hållas under helgen i
mässpaddocken. Johanna Elgholm var vänlig nog att ta sig an uppdraget och höll en
fantastisk clinic som visade bredden av vår ras med fokus på unga ryttare. Montern
bemannades av sex representanter från ungdomssektionen.
Genomförda seminarier
Ungdomsmöte, Södertälje
I november hölls ett ungdomsmöte i samband med SIF avels höskonferens.
Ungdomssektionen hade tillsammans med utbildningssektionen två föreläsare på plats.
Joanna Sätter, examinerad hippolog, föreläste om ”hullbedömning på häst” och Haffi
Gislason som höll en inspirationsföreläsning. Under eftermiddagen deltog de som ville
på avelns föreläsningar. Till kvällen hade vi ungdomsbord under middagen och tittade
på prisutdelningen av årets prestationer tillsammans. Detta genomfördes med hjälp av
projektmedel från HUS, Hästnäringens ungdomssatsning via HNS, Hästnäringens
nationella stiftelse.

Utdelade priser
SIFs ungdomssektions vandringspris till world champion T1 Young Rider, delades ut av
SIFs styrelseordförande Jan Ljungholm i Herning under VM 2015.
Antal deltagare/aktiva
Av SIFs ca 6100 medlemmar är närmare 1680 personer i åldrarna 0-26 år. Under året
har antalet deltagare på ungdomssektionens aktiviteter varit ca 249 st. Vårt mål är att
öka den siffran under 2016.
Större händelser under året
Positivt
 SIF beviljades projektmedel via HUS som har gett ungdomssektionen möjlighet till
att utvecklas och utveckla verksamheten.
 Genom regionsmötena har ungdomssektionen fått en klar uppfattning om vad de
unga medlemmarna vill ha ut av sitt medlemskap.


Negativt
Det krävs längre framförhållning och tidig kommunikation ut till våra medlemmar
för att de ska kunna delta i aktiviteter.

Övrigt
Återkoppling till verksamhetsplan för 2015
Verksamhetsplanen för 2015 reviderades efter riksårsmötet/ungdomsmötet i mars då en
ny ungdomssektion tillsattes. Lag-SM hölls som planerat, så även
höstmötet/ungdomsmötet. Regionsmöten förlades till hösten, med fortsättning våren
2016. Lagledarutbildning påbörjades.
Resa till TREC EM i Holland ströks då detta ej beviljades projektmedel.

Utbildningssektionen
Utbildningssektionen har 2015 bestått av:
Louise Lindberg, ordförande
Camilla Hed, Hästskötarexamen, ungdomsutbildningar
Kerstin Åkerstedt, Instruktörsutbildningar
Therese Rosenström, tränarutbildningar, hov-och unghästkurs
Åsa Nevander Holmén (slutet av 2015), domarutbildningar
Carolina Eriksson, ungdomsrepresentant
Helene Blom, ridlärarrepresentant
Genomförda aktiviter inom gruppen
Möten/ Utvecklingsprojekt
Två möten tillsammans med SIFs ridlärare har genomförts för att arbeta med
innehållet i instruktörs samt tränarutbildningarna. Detta projekt, med omfattande
revidering av utbildningssystemet, startade 2014 och pågått under hela 2015.
Under 2015 övergick ansvaret för domarutbildningarna (sport) till
utbildningssektionen. Ett första möte tillsammans med de svenska FEIF-domarna har
genomförts för att utvärdera och påbörja arbete med att revidera domarutbildningarna.
Genomförda aktiviter
Genomförda utbildningar/kurser
Ett flertal kurser har arrangerats på basnivå (takt-och gångartskurs samt
domarsekreterarkurs) av lokalföreningar runt om landet.
Genomförda seminarier
På Ultuna i november bjöd SLU/Hippologenehet i samarbete med utbildningssektionen
på en seminariedag för 30 instruktörer och tränare innehållande den senaste
forskningen gällande; foder, träningslära, hältdiagnostik samt genetik.
Genomförda yrkesprov
5 privatister påbörjade yrkesprov för c-tränare. Vid Wången påbörjade tre studenter
yrkesprovet.
Övrigt
Återkoppling till verksamhetsplan för 2015
Några av de planerade utbildningar; Fortbildnings ridledare, Binstruktörsutbildningen samt infodag för C-tränare, fick ställas in då antal deltagare
blev för få.
Samarbetet med Wången har fortlöpt likaså med nya samarbetspartnern BYS.
Arbetet med nya utbildningsupplägg fortlöper och sektionen valde att inte gå ut med
några nya utbildningar innan hela utbildningsstegen är helt fastlagd. Detta beräknas
bli klart under 2016.

Tävlingssektionen Sport
TSS sektionen har 2015 bestått av:
Nadja Andréewitch - ordförande
Anne Fornstedt - vice ordförande, nordiskt samarbete
Joanna Sätter – sekreterare
Åsa William – domare, reglemente
Jenny Göransson - ryttarrepresentant
Åse Ericson – kommunikation
Peter Stålhammar - IT
Tävling barn – vakant
Tävlingsarrangör – vakant
Mikael Jansson – passgrupp
Marie-Louise Persson - landslagskommitté
Lars af Klintberg – landslagskommitté
Genomförda aktiviter inom gruppen
Möten
1/ 4
tss
16/4
tss- kansliet
18/4
tss-smgruppen
22/4
tss
15/9
tss
26/10
telemöte
19/11
tss
4/12
tss
Utvecklingsprojekt
 Utveckla SM
 Förbättra attityder och uppförande inom och utanför tävling.
Genomförda aktiviter/tävlingar
 Deltagit på årets FEIF-konferens.
 Fyra nationella tävlingar.
 SM på Strömsholm.
 Passgruppen bestående av Micke Jansson och Göran Fernsund har under vår och
sommar arbetat med att förbättra och utbilda arrangemang samt arrangörer
avseende tidtagning av passgrenar.
 Tre svenska domare dömde på VM, Lisa Olofsson, Åsa William och Pia
Andreasson.
Genomförda utbildningar/kurser
 Lokaldomarutbildning
Genomförda seminarier
 Domarseminarium på Strömsholm i januari. Clinic med Mette Mannseth
 Tävlingseminarium i november i samband med hösthöstkonferensen
Utdelade priser

Årets sportryttare:
Gudmundur Einarsson, senior
Pierre Sandsten Hoyos, young rider
Yrsa Danielsson, junior
Årets ryttare:
Vignir Jonason
Antal deltagare/aktiva(/licenser)
Antal lösta licenser 2015: 1599 st
Junior t.o.m 15 år 181, Engångslicens t.o.m 15 år 134
Ungdom 16-21 år 220, Engångslicens fr.o.m. 16 år 783
Senior fr.o.m 22 år lokal regional nivå 439
Senior uppgradering till SM/nationell 47
Senior fr.o.m 22 år nationell nivå/SM 196
Större händelser under året
(Positiva/Negativa)
Bråk och dåligt uppträdande på vissa tävlingar.
VM i Herning
Sverige blev världens bästa landslag, Totalt sett tog det svenska laget 5 guld, två silver
och 3 brons i sport klasser.

Tävlingssektionen Gaedingakeppni
Tävlingssektionen TSG har 2015 bestått av:
Haffi Gíslason (Ordförande)
Alexandra Montan Gray (Vice ordförande)
Birgitta Bäckman (Sekreterare)
Þorir Steindórsson (Utbildningsfrågor)
Erna Hjalmarsson Simonardottir (Utbildningsfrågor)
Emelie Josefsson (Ryttarrepresentant)
Illugi Gudmar Palsson (Domarfrågor)
Julius Petursson (Landslagsfrågor)
Linnéa Josefsson (Kommunikationsfrågor)
Genomförda aktiviter inom gruppen
Möten
Vi har under året genomfört en rad telefonmöten som främsta mötesplats för dialog och
utveckling i gruppen. Fysiska möten har ägt rum vid tillfällen då representanter i TSG
har varit samlade, som exempelvis under SM i Gæðingakeppni
Utvecklingsprojekt
Att utveckla Gæðingakeppni som tävlingssport har varit det dominerande och
övergripande utvecklingsprojektet under året som har genomsyrat alla aktiviteter.
Det interna utvecklingsarbetet har bestått i att ta fram ett ramverk för vårt arbete, att
rekrytera förmågor samt få en överblick på arbetet att tydliggöra Gæðingakeppni i
Sverige.
Under verksamhetsåret 2015 har dialog med de nordiska länderna skett, framförallt
kring frågan om domarutbildning. En dialog som också kommer väl till pass i
utvecklingen av nordiska mästerkskapen för Gæðingakeppni.
Under verksamhetsåret har en översättning av Gæðingakeppni-reglementet arbetats
fram och fått godkännande av SIF:s motsvarighet på Island.
En större uppdatering av Gæðingakeppni-informationen på SIF:s webbplats har
arbetats fram för att tydliggöra och underlätta för både tävlingsarrangörer och ryttare.
Uttagningskriterier till ett Gæðingakeppni-landslag har arbetats fram och en
uttagningskommitté har tillsatts. Ramverk för ett gemensamt landslag (sport och
Gæðingakeppni) till NM har tagits fram i samarbete med TSS.
En översättning av C-flokkur har arbetats fram, vilket har resulterat i att sporten har
breddats för fler ekipage.
Utöver ovanstående har även utvecklingen bestått i att hitta gemensamma processer
med TSS. Goda samarbeten mellan sektionerna i många frågor har kännetecknat
verksamhetsåret 2015. Det är viktiga samarbeten för Islandshästsportens framtid.

Genomförda aktiviter/tävlingar

Tävlingsmötet och Höstmötet
Representanter från TSG har varit på plats både under tävlingsmötet samt höstmötet.
God dialog och öppna frågor kännetecknade tävlingsmötet med arrangerande
lokalklubbar runt om i Sverige.
Genomförda seminarier
Domarseminarium för Gæðingakeppni-domare genomfördes i början av verksamhetsåret
2015.
SM i Gæðingakeppni
I slutet av tävlingssäsongen genomfördes SM i Gæðingakeppni på Sävebanan i Göteborg.
Det var ett stort arrangemang med rekordmånga deltagande ekipage. TSG var
representerat genom sekreteraren Birgitta Bäckman som tillsammans med Barbro
Bäckström var tävlingsledare. Alexandra Montan Gray verkade både som domare samt
som ryttare, liksom Emelie Josefsson som också tävlade under mästerskapen. Under
GK-SM genomfördes också ett fysiskt möte i TSG.
Utdelade priser
Årets GDK - Klar Nydahl
Årets GDT - Elsa Teverud
Årets GDY - Emma Larsson
Årets senior - Eyjolfur Thorsteinsson
Årets gædingur - Háfeti frá Ulfsstöðum

TREC-sektionen
TREC sektionen/utskottet har 2015 bestått av:
Ann Österström ordförande
Eva Sundman sekreterare
Malin Billsdotter Östersten utbildning
Camilla Kastner Dokument och tävling
Genomförda aktiviteter inom gruppen
Möten
12 stycken telefonmöten under 2015
1 styck fysiskt under 2015
Utvecklingsprojekt
Vi har under året jobbat med att utveckla våra utbildningar och för att få flera som kan
utbilda.
Vi har uppdaterat och vidareutvecklat det manuella sekretariatet.
Vi har skapat ny hemsida.
Vi har under 2015 utbildat en grupp danskar som startat upp TREC enligt FITE:s
regler i Danmark. Vi har även hjälpt dem att genomföra sin första tävling.
Genomförda aktiviter/tävlingar
Genomförda utbildningar/kurser/tävlingar
Utbildning av arrangörer för DL & ABC
Utbildning av domare upp till nationell nivå
4 jan-10 maj Studiecirkel DL Forsby/Stocktorp, varannan söndag
21-22 mars Domarträning och POR/banläggning, Irland,
2 maj Tävling DL, Öland
9 maj Tävling DL Tidaholm, Frigg genom Gun Karlsson
23-24 maj Tävling DLC, Forsby/Stocktorp
14 juni Tävling DL Öland
26-28 juni Träning Forsby/Stocktorp
18-19 juli Läger Tiveden med centrerad ridning
25-26 juli Läger Forsby med centrerad ridning
2 aug Tävling DLC Forsby/Stocktorp
12-13 sep Tävling DLC Forsby/Stocktorp
Genomförda seminarier & möten
7-8 feb Arrangörsseminarium på Forsby, lörd alla nivåer, sönd endast A-B-C.
11-12 april Domarseminarium på Forsby
4-6 sept FITE Styrelsemöte, EM YR Holland.
Antal deltagare/aktiva(/licenser)
40-50st

Större händelser under året
Positiva
Vår utbildning av danskarna vilket öppnar upp för ett samarbete över gränserna.
Vilket framförallt kommer gynna region Skåne.
Vi har haft en god tillströmning av människor som visar intresse för TREC.
Vi har haft ett ökat antal tävlingar vilket med för en positiv utveckling av TREC.
Negativa
Vi har många som utbildar sig till arrangörer men vi har svårt att få dem att fortsätta
själva med att arrangera aktiviteter/tävlingar.
Vi har fått flera ryttare men många deltar bara så länge arrangemangen går av stapel
på hemmaplan.
Övrigt
Återkoppling till verksamhetsplan för 2015
Vi har under 2015 inte fått till någon bra verksamhet för ungdomar vilket vi tycker är
en viktig del av vår verksamhet. Detta ser vi som en viktig punkt att jobba vidare med.

