VERKSAMHETSPLAN 2016

Svenska
Islandshästförbundet

SIF
den 19 februari 2016

Verksamhetsplan förbundet och styrelsen
Övergripande
 Färdigställa, besluta och implementera ”SIF Arbetsordning”.
 Fortsatt arbete med införandet av besluten från ”VÄGVAL 2012”.
 Se över förbundets visioner och mål
 Fortsätta arbetet med att implementera SIF i RF
 Utveckla samarbetet med SvRF i enlighet med vår gemensamma handlingsplan för
samverkan och samarbetsavtal.
 Starta en sektion för fritidsridning för större medlemsnytta för icke tävlande medlemmar.
Kansliet
 Genomförande av åtgärder i enlighet med rekommendationer i utredningen ”Översyn ekonomi
och administration (2015)”
 Rekrytering och introduktion av nyanställd personal
 Utveckling och förenkling av administrativa rutiner och processer
 Utveckla SIF som arbetsgivare
Kommunikation
 Genomföra 2 ordförandekonferenser. Vid SM 2016 i Norrköping och under hösten.
 Byta ut och uppdatera hemsidan. Bland annat anpassa den för mobilen.
 Utveckla tidningen och nyhetsbrevet samt koppla samman dessa med den nya hemsidan
 Göra SIF attraktivt för samarbetspartners och utveckla
 Finnas med från SIF på båda SM.
 Visa upp förbundet på de stora hästmässorna Eurohorse och SIHS
SIF och SIF Avel
 Att under 2016 ordna flera möten mellan SIF och SIFAvel för att öka samverkan och
förståelse mellan förbundet och stiftelsen.
 Öka samarbetet kring gemensamma frågor, kontaktytor internt och externt samt kring framtida
samarbetspartners.
Tävlingar
 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
 NM 2016 genomförs i Norge på Biri utanför Oslo, Sverige kommer att delta med tävlande i
både Sport och Gaedingakeppni.
Internationellt
 Medverka och utveckla det Nordiska samarbetet. Nu efter VM kommer NIF ytterligare att
formaliseras med fastställda statuter.
 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)
Från ordförandekonferensen
 Större satsning på fritids/hobbyridning. Genomföra minst ett projekt under året.
 Stötta genomförandet av SM under SM veckan.
 Verka för mer publicitet kring islandshästen
 Jobba vidare med anslutningen till RF och samarbetet med SvRF
 Slutföra de projekt och arbeten som påbörjats under 2015
 Stötta lokalföreningarna i att rekrytera fler medlemmar, även ungdomar



Stötta lokalföreningarna i att anpassa sig till RFs verksamhet och dra nytta av de möjligheter
som finns genom vårt medlemskap.

Ungdom
Ak t iv it ete r
Nationellt ungdomsläger (Delvis beviljade projektmedel HUS)
Kurser
Fortbildningsdag ULK (Beviljade projektmedel HUS)
Lagledarutbildning (Beviljade projektmedel HUS)
Hästnäringens unga ledare, HNS (Finansieras/arrangeras av HNS)
Tävlingar
Lag-SM 2016
FEIF youth cup 2016 – Exloo, Nederländerna
Möten
3 Regionala ungdomsmöten med föreläsningar. (Beviljade projektmedel HUS)
Seminarier
FEIF Conference 2016
Höstkonferensen (Beviljade projektmedel HUS)
FEIF youth seminar 2016, Sverige (Delvis beviljade projektmedel HUS)

Utvecklingsområden
Kommunikation
Få ut information om våra aktiviteter till medlemmarna i god tid. Kommunikation sker i dagsläget via
ungdomsfliken på hemsidan och facebook. Vi vill utveckla en mer direkt länk till ungdomarna i
lokalföreningarna, förslagsvis med hjälp av en mejllista till ungdomsansvariga i varje lokalförening.
Lag-SM
Vi kommer att under 2016 fortsätta att arbeta med reglementet för Lag-SM och för att förenkla
organisationen kring Lag-SM.

Framtidvisioner/mål
Ge ungdomarna i SIF större inflytande i förbundet, genom utbildning och en tillåtande attityd. Att låta
ungdomar ta plats i flera sektioner/utskott för att lära inför framtiden och framtida uppdrag inom
förbundet.

Utbildning
Kurser
Ridledare
Ridlärare II (ny nivå)
Baskurs i Hästkännedom
Hästskötarexamen
Kurs i samarbete med SLU/Hippologenheten
Möten
Ridlärarmöte
FEIF-domarmöte
Sektionsmöte
HYN-möte
Yrkesprov
Hästskötarexamen
C-tränare
Domarexamination (sport)
På Wången examinera hästskötarexamen, ridledare, B-instruktörer samt C-tränare.
På BYS examineras B-instruktörer.

Utvecklingsområden
Kommunikation
Kontinuerlig information/artiklar till tidningen
Strukturer om hemsidan samt snabbare uppdateringar
Kurser
Vidare arbete med ridlärare, tränar samt domarutbildningar.

Framtidvisioner/mål
Leda utvecklingen av utbildningar kopplade till Islandshäst.
Erbjuda medlemmar möjlighet till vidareutbildning samt avlägga yrkesprov.
Ha ett nära samarbete med externa utbildningsaktörer som erbjuder utbildningar kopplat till
islandshäst.

Sport
Kurser
Tävlingar
 Nationell tävling, Vestur ghp, 6-7 maj
 Nationell tävling, Romme, 27-29 maj
 Nationell tävling, Gerstorp, 16-19 juni
 SM, Norrköping, 4-10 juli
 Skicka ett gemensamt landslag (sport och gæðinga) till NM i Norge, 8-14 aug
Möten
 Telefonmöte andra tisdagen varje månad.
 SM 2017, slutet feb.
 Övriga möten ej inplanerade ännu.
Seminarier
 Domarseminarium, Marma Gård, Knivsta, 16 jan
 Tävlingsseminarium i samband med höstmötet
Övrigt
Alexandra Montan Grey representerar TSG och TSS på Feif-konferens, Harleem, 6-7 feb

Utvecklingsområden
Kommunikation
Förbättra kommunikation med medlemmar, med hög insyn och i större utsträckning ta tillvara på
medlemmars vilja och förmåga att delta i utvecklingsarbetet. Ha referensgrupper där vi kan testköra
större beslut; Exempelvis omstrukturering av tävlingsformer m.m. Domarweb, hemsida med
inloggning för domare där man kan ha diskussionsforum fortbildningsövningar m.m.
Tävlingsformer
Tävlingsformer 2017 inkl SM. Nya tävlingsgrenar. Mer långsiktig planering för dessa.

Framtidvisioner/mål




Att islandshästsporten ska bli en större del av hästsporten i Sverige.
Att kunna finansiera landslagen, erbjuda subventionerade fortbildningar/ utbildningar
Att utveckla samarbetet mellan TSS och TSG och att ha ett gemensamt landslag. Utbyta
erfarenheter och kunskaper och därigenom stärka och stimulera både gæðinga och sport.

Gæðingakeppni
Kurser
Ett utbildningsförslag arbetas fram i sektionen för att öka kunskapen om sporten.
Tävlingar
Under verksamhetsåret kommer TSG:s fokus ligga på SM och NM.
Möten
Intern dialog är planerad att framförallt ske digitalt under året. I samband med SM kommer ett fysiskt
möte att ske.
Att närvara vid SIF:s Höstmöte samt tävlingsmötet är planerat under hösten.
Seminarier
Domarseminarium är planerat att genomföras i januari.

Utvecklingsområden
Kommunikation
Tydliggöra Gæðingakeppni-sporten i Sverige genom att använda SIF:s kommunikationskanaler.
Samarbeten
Ytterligare utveckla samarbetet med TSS.
SM och kvaltävlingar
Arbeta fram riktlinjer för GK-SM för att få en likriktning år till år. Dessutom tydliggöra för
arrangerande lokalföreningar och ryttare vilka krav som måste uppfyllas för att få arrangera en
kvaltävling samt hur man kan ansöka om SM.
Landslag
Arbeta fram ytterligare riktlinjer för vad som gäller kring landslaget i samråd med TSS.

Framtidvisioner/mål
Vår vision är att tydliggöra och lyfta fram Gæðingakeppni som tävlingsform. Det ska vara enkelt,
givande och inspirerande att tävla.

TREC
Utbildning
För arrangörer
Utbildningar kommer utföras både som distanskurser och på plats.
För domare
Utbildningar kommer att hållas på olika platser i Sverige och Danmark
För ryttare
Utbildningar kommer att hållas på olika platser i Sverige. Där vi kommer lägga tonvikten på
ungdomar och ryttare på de lägre nivåerna för att borga för tillväxt. Men även vidareutbildning för de
högre nivåerna kommer att anordnas vid efterfrågan.
Tävlingar
Tonvikten kommer ligga på debut- och lättklass samt C-klass. Minst en B-klass kommer att
arrangeras under 2016 den är knuten till FITE:s Europacup vilket medför att ryttare från utlandet kan
delta för att samla poäng i Europacupen.
Möten
Sektionen avser att hålla 12 stycken telefonmöten under året samt 1-2 fysiska möten.
Seminarier
Arrangörseminarium
Domarseminarium
Övrigt
Ungdomsprojekt: Vi kommer under 2016 ta fram underlag och ansöka om projektpengar. Projektet
kommer främst rikta sig till ungdomar på alla nivåer av TREC.
VM/EM Spanien 2016: Vår förhoppning är att vi ska kunna besöka Spanien med intresserade
ungdomar & vuxna.
Medlemsavgift: Fortsatt samarbete med SIF:s styrelse för att få fram en medlemsavgift för TRECryttare som inte deltar i SIF:s övriga aktiviteter.
Vidareutbildning av vårt danska TREC-gäng.

Utvecklingsområden
Kommunikation
Jobba vidare med vår hemsida och vår Facebook-sida där vi idag har 853 medlemar.
Vidareutveckling av vår kommunikation både inom TREC sektionen och med alla som är
intresserade av TREC. Vi har ett avlångt land och svårt att få till fysiska träffar i alla lägen. Vilket gör
att vi vill jobba mer med webbseminarium och liknande lösningar.

Framtidvisioner/mål
Mål för TREC




2017 håller vi SM, som blir en deltävling i Europacupen. Kommer ligga på A-nivå.
Vi måste bygga underifrån och samtidigt få de bättre ryttarna att inte tappa sugen.
Vi behöver ha 2 europacuper i Sverige, då ryttarna behöver tävla på 3 för att vara med i
cupen och det är svårt att åka utomlands på 2 tävlingar.
Vi har idag 6-8 ryttare som kan rida på A/B- nivå, framför allt med lite mer utbildning.



Vi behöver få till ungdomsverksamhet.
Vi ser om det går att få samarbete med SIF:s ungdomssektion. Ulrika pratar med Jannike. Vi
behöver på sikt få till samarbete med Dille eller Wången, som båda är intresserade men har
svårt att hitta någon som kan vara utbildad och ansvarig, så det kommer ut nya ryttare hela
tiden.



Är mer på gång i de södra och östra delarna av landet just nu, fokusera mer där och växa
utåt.



Få alla planerade kurser och aktiviteter annonserade på hemsidan för att visa upp vad som
händer inom TREC, även om kurserna är fulla.



Det ska finnas minst två färdiga tävlingsådor som ska innehålla det mesta av det mindre
material man behöver för en tävling; flaggor, tidtagarur, skrivunderlägg, nummerskyltar,
västar, etc. Underlättar för de som vill arrangera en tävling.



TREC-sektionen ska ha egna inkomster och det ska finnas ett TREC-medlemskap i SIF.



Jordbruksverkets regler för domare veterinär??på TREC-tävlingar är bättre anpassade till
verksamheten.



Samarbetet med Danmark fortsätter.

Långsiktiga mål, om 5 år








Arrangerar ett årligt SM.
Anmält oss till att hålla ungdoms EM. (Anmälan kan sträcka sig 5 år framåt i tiden).
Sektionen håller inga tävlingar, det sköter enskilda arrangörer och TREC-föreningen.
Det finns minst 3 geografiska områden i Sverige som sköter sig själva och därmed
arrangeras 2-3 A-B tävlingar per år.
Vi har mer samarbete med andra hästsporter framöver.
Vi utnyttjar de möjligheter som finns för att få sporten att växa.
SIF har utvecklat turismdelen av TREC med auktorisering av internationella ridguider genom
FITE.

