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Styrelsen för Vinir Islandshästförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2015:
Styrelsen
Styrelsen har under 2015 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare

Karin Andersson
Carina Andersson
Giesela Magnusson
Agneta Lindmark

Ledamöter
Elin Wallenbring
Elisabeth Wallenbring
Monica Rohland
Agneta Heijl
Hanna Löfgren
Carolina Hagman
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, ett årsmöte samt ett höstmöte.
Styrelsearbetet har fungerat bra med bra närvaro och engagemang.
Medlemsantal
Vinir Islandshästförening hade 274 ordinarie medlemmar i slutet av 2015 och ??
sponsormedlemmar. Vi är den största föreningen i Västsverige.
Föreningens mål för 2015
Vinir ska under 2015…







… anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.
… utnyttja förslagen som aktivitetssektionen ställt samman för att anordna aktiviteter
såväl utan häst som med häst.
… anordna aktiviteter som riktar sig speciellt till barn/ungdomar.
… uppmuntra medlemmarna att (hjälpa till) att arrangera aktiviteter.
... utveckla kommunikationskanaler mellan föreningen och medlemmarna samt mellan
medlemmar.
... arbeta för bra sammanhållning mellan medlemmarna i vår nya förening

Verksamhetsberättelsen visar att alla mål uppfyllts.
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Föreningens verksamhetsmål 2015
Vinir vill fortsätta Djafurs och Vaengurs arbete med att verka för att sprida och öka kunskapen
om islandshästen och dess unika egenskaper, anordna aktiviteter för medlemmarna samt arbeta
för att knyta nya medlemmar till föreningen. För att kunna erbjuda medlemmarna fler och bättre
aktiviteter vill vi gärna fortsätta att samarbeta med våra grannföreningar, men framför allt vara en
förening för alla våra medlemmar, med eller utan egen häst och på olika kunskapsnivåer. Vi ser
det också som mycket viktigt att behålla och öka antalet ungdomar i föreningen, och vill därför
erbjuda aktiviteter som riktar sig speciellt till ungdomarna. Så arbetar vi bäst vidare för att
bibehålla och öka sammanhållningen i Vinir.
Föreningens vision 2015
Vinir skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.

Hemsidan
Hemsidan skapades på samma plattform som tidigare använts för Djarfur. Vi har nu kört ännu ett
år med flera som skapat och editerat informationen. Detta fungerar mycket bra för att få ut
information.
Vår web-server har även under 2015 använts för att publicera tävlingsresultat på ett sätt som få
andra tävlingsarrangörer gjort.

Vinirshoppen
Vinirshoppen är en virtuell shop, och den sköts av Print by Hallberg. Webbshoppen har fungerat
hyfsat bra, men det har varit en del strul med att beställningar inte kommit fram utan blivit
liggande. Orsaken är att själva shoppen är uppbyggd på en gratis plattform, och den har tidvis
inte fungerat som den ska. Vi har åtgärdat det genom att uppmana beställaren att även skicka ett
mail till Print by Hallberg.
Vi gjorde en första kollektion för 2015, och har sålt olika bra av olika plagg. Vi kommer att göra
en översyn inför 2016.
Under 2015 har vi gett alla medlemmar i Vinir möjligheten att beställa en gratis T-shirt. Det har
varit mycket uppdkattat.
Materialsamordnare Carolina Hagman och Elin Wallenbring
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Tävlingskommittén
Vinir har under sitt första tävlingsår 2015 arrangerat hela 5 stycken tävlingar (Vinir Open, Kval
till Lag-SM, Gaedingakval, Vinir KM och Vinir Alternativ-KM). Vinir Open samt AlternativKM gick av stapeln på Klevsviksbanan, Kungsbacka medan resten av tävlingarna arrangerades på
GHP, Säve.
Även i år har det arrangerats kvällstävlingar av ungdomarna för att samla pengar till Lag-SM.
Funktionärer
På samtliga tävlingar använde vi oss av Funktionärskuponger värda 100 kr, och som kan
användas som delbetalning av Vinir-arrangemang.
Detta har varit en uppskattad uppmuntran och något vi planerar att fortsätta med även nästa år.
Vi har i år haft olika funktionärsansvariga på olika tävlingar vilket har fungerat bra.
Domare
Att få tag i domare har i år fungerat smidigt tack vare att vi hade en duktig domaransvarig
Dock glömde ett par av våra domare av att de lovat i januari att döma tävlingar på hösten, så det
kan vara bra att påminna dem i god tid innan tävlingarna.
Tävlingsveterinär
Under 2015 har vi haft veterinär på samtliga tävlingar. Tyvärr har inte SIF löst det med dispens
för femgång ännu, och det ser inte ut att bli någon förändring framöver heller. För KM hade vi
också veterinärbesiktning för alla juniorer som red V5 och T5 då dessa klasser var möjliga att
SM-kvala i.

Vinir Open
Vinir Open, vår vårtävling som är en officiell SIF-tävling och öppen för andra klubbar, gick av
stapeln 9 maj. På önskemål från SIF testade vi i år uppdelningen med BC samt A-klass i samtliga
grenar, men det var väldigt få som ansåg sig vara A-klass. Det var fullt hus med 55 ekipage som
gjorde närmare 100 starter.
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Störst tryck var det i BC-klass som i flera fall ledde till separata ungdoms och vuxenfinaler. Med
uppdelningen i A och BC-klass blev det alltså 10 klasser på årets tävling. 
Även i år var vi sponsrade, årets sponsorer var Folksam, Vinda Islandshästsport, Hööks,
G-Boots, Chelsea, Kaufmann, Johann Fridgeirsson, Sagalund, Alexandra Strålenhielm hästcoach,
Agneta Lindmark, Art by Turi och Linnea Vas. Fina priser fördelades ut i samtliga A-finaler samt
till våra lotterier.
Vi tackar och bugar och uppmanar alla våra medlemmar att stödja dessa sponsorer!
Kval till Lag SM
Då det blev bestämt att det 2015 skulle ordnas 1 kval per region så tog Vinir på sig ansvaret att
arrangera kvalet i Väst-Sverige. Det gick av stapeln 23/5. 9 lag var anmälda men pga sjukdom
kom 8 lag (48 ekipage) till start och gjorde totalt 115 starter. Vi hade 3 Vinir-lag, B.E.S.T by
Vinir, Team Efstur samt Team Starry, och samtliga gjorde en mycket fin insats.
Tävlingen avlöpte mycket bra och som vanligt hade vi stor hjälp med funktionärer från
deltagande klubbar. Nytt för i år var att vi hade prisutdelning även på kvalet vilket var uppskattat
av våra ungdomar.

Laget B.E.S.T by Vinir blev bästa Vinir-lag på kvalet med en andra plats och 5.77 poäng.

Vinir KM
19-20/9 gick vårt första KM av stapeln, vi valde att dela upp det så att ungdomarna red 19/9 och
vuxna red 20/9 (undantaget var P2 som bara gick av stapeln 1 dag pga. få anmälda). Tävlingen
var en officiell SIF-tävling och öppen för andra klubbar men enbart huvudmedlemmar i Vinir
kunde bli klubbmästare.
Vi hade ca 40 ekipage/dag och fick se många fina ritter!
Fina vandringspriser i samtliga grenar och till det ekipage som hade högst uttagningspoäng, samt
Vinirs pris till bästa ekipage i Fyrgångskombination och Femgångskombination för både ungdom
och vuxen.
Vill härmed tacka följande som sponsrat oss med vandringspriserna:
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Raudhetta gård, Klevsviks gård, Anna Kontio, Print by Hallberg, Stall Klevsvik, Tölt on ice,
Åsens gård, Stall Dugatorp, Brekkigårdens Islandshästar, Risa Islandshästar, Stall Lindfjäll,
Onsala Herrgård, Stall Sinntorp, Stall Dalhem, Gneisti Islandshästar och Skomakarns.

Våra glada vinnare i Fyrgångs och Femgångskombination

Några andra glada vinnare på KM

Vårt fantastiska prisbord!
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Vinir Alternativ-KM
Vinirs första Alternativ-KM gick av stapeln 18 oktober.
Vi hade hela 12 grenar som klarades av under dagen, förutom två-gång som delades upp i barn,
ungdom och vuxen reds alla grenar gemensamt, (vissa önskemål dök upp om att dela grenarna i
ungdom och vuxen nästa år då det var stor dominans från ungdomarna även om vissa grenar som
Barbackaslalom vanns av en vuxen)!
Till sist blev det 55 ekipage som gjorde 100 starter. En lång men rolig dag, förslag på uppdelning
till 2016 välkomnas!
Samtliga grenar hade fina vandringspris skänkta, vi tackar:
Åsens gård, Stall Rinna, Klevsviks gård, Dokka från Rosenlund, Ohlssons hästverksamhet, Stall
Lindfjäll, Vinir, Loki från Hávarðarkóti, samt E Wallenbring.

Vinnare i lagstafetten blev det enda rena ungdomslaget, B.E.S.T by Vinir trots mutförsök till domarna från vissa
andra lag, värt att notera är att om man hotar domarna med rättsligt efterspel kommer man sist

Litet bildsvep från dagen:

Tack alla ni som ställt upp som funktionärer under 2015, hoppas få se er (samt många nya) under
2016.
Tävlingsledare Ulrika Persson
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Vinir GK
Vinirs Gaedingakeppni på Säve den 16 maj blev en lyckad men regnig tillställning. Det regnade
på tvären från lu nchtid, men trots det hade vi tappra ryttare och funktionärer som kämpade hela
dagen.
Kombinerat med GK-grenarna hade vi även P2 och T3 för att erbjuda ryttarna starter i två grenar.
I B-flokken deltog totalt 19 startande, där åtta stycken tog sig till B-final samt åtta till A-final. Bfinalen vanns av Ann Kruse och Eldur frá Leysingjastödum II. Vinnaren av A-finalen var Anna
Funni Jonasson och Garri frá Fitjum.
I GDT som är tonårsklassen för ryttare 13-15 år var det från början nio anmälda men efter några
bortfall valde vi ändå att köra en final vilket innebar att alla fick rida final. Tre ryttare uppnådde
SM-kvalpoäng och klassen vanns av Rebecka Fritzell och Gunhildur frá Reykjavik.
I A-flokk, där passen visas på rakbanan för att få bästa möjliga poäng, deltig 10 ekipage. Sju gick
vidare till final och även denna klass vanns av Anna Funni Jonasson med hästen Kristall frá
Búlandi (Kristall vann sedan SM i Gaedingakeppni men då med Finnur Bessi Svavarsson på
ryggen).
I C-flokk, som 2015 räknades som en officiell gren och är en "lättklass" där tre gångarter visas,
deltog tre ekipage. Klassen vanns av Johanna Ahlström med Gaefa från Alaforsgård.
I GDC som är för barn upp till 13 år deltog endast ett ekigape som också korades till segrare i
klassen - Hugo Sporrsäter och Skelmir från Klevsvik.
I Young rider klassen - GDY - ställde två ekipage upp och grenen vanns av Amanda Hagberg och
Freyja frá Stóradal.
I våra sportgrenar fick vi se riktigt fina visningar, i P2 vann Vigdis Matthiasdottir med Vera fá
Póroddsstödum som även tävlat på Landsmót. Anna Funni Jonasson och Garri segrade i T3.
Trots vädret var dagen väldigt lyckad!
Tävlingsledare Linnea Adler

Ungdomskommittén
Vi började året med ett uppsamlingsmöte på Nersgården för alla Vinirungdomar som var
intresserade av att tävla Lag-SM. Det var givande och resulterade i flera anmälda lag till Lag-SM
kvalet som hölls i vår regi på Sävebanan i Maj 2015. På kvalet lyckades två Vinir-lag kvalificera
sig till Lag SM på Margretehof i Augusti – B.E.S.T. by Vinir och Team Efstur.
Resultatet blev att B.E.S.T by Vinir slutade på 8:e plats och Team Efstur på 13:e. Bra jobbat,
tjejer och lagledare!
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Planeringen för 2016 har redan gått igång .Vi börjar med en filmkväll med hästfilm & en kul quiz
den 13 februari hemma hos Elin Wallenbring.
Sedan jobbar vi på att dra ihop en dressyr-kurs för ungdomar för genomförande under feb/mars.
Under året kommer vi även att ha fler träffar med olika teman, t ex "hur går de till vid
tävlingsplatsen/utflykten med min häst vad ska man tänka på?", "Säkerhet är A & O när du
hanterar häst, hur ska jag göra?", "Om en häst kommer lös och springer på vägen , vad ska/kan
jag göra?" osv. Vi i Vinirs ungdomskommitté vill att ungdomarna ska veta att det finns alltid
någon i våran förening som man kan fråga eller ta hjälp/stöd av.
Vi kommer ha ett möte preliminärt 22/2 med en "förstärkningsgrupp/ungdomssektion" för de
ungdomar som kommer hjälpa till med att driva aktiviteterna. Föräldrar är hjärtligt välkomna
också att vara behjälpliga eller bara vara med!
Elin Wallenbring och Hanna Löfgren

Aktivitetskommittén
Teoretisk avelsvisarkurs
Den 11 januari hade vi en teoretisk avelsvisarkurs med Stina Hauschildt i stugan på Klevsvik. Tio
personer deltog, och enligt deltagarna var det intressant och lyckat!
Gaedingakeppnikurs
Den 18 april hade vi Gaedingakeppnikurs på Klevsvik. Kursledare var åter igen Stina Hauschildt.
Vi hade sammanlagt 30 deltagare varav 12 var åhörare och 18 red. Dagen började med en kort
teorigenomgång då vi satt bänkade i maskinhallen, och sedan tränade vi tre och tre med
coachning av Stina. Åhörarna kunde lätt följa med eftersom vi hängde på Stina en mikrofon
(något som dock inte alla hästar uppskattade). Dagen bjöd på fint väder, om än något blåsigt.
Karin Andersson
Långritt till minne av Åsa Bengtsson 31 maj
Den 31 maj ordnade vi en fantastisk ritt från Stall Sinntorp till Djursjön till Åsas minne. Vädret
klarnade, så att Åsa kunde kika ner på oss från sin plats i himlen.
Vi hade fikapaus vid Djursjön med korvgrillning och andra godsaker. Efter maten höll vi en kort,
stämningsfull samling med en tyst minut för Åsa. Det kändes som att hon var med oss denna dag!
Det var ett glatt och trevligt gäng som var iväg, och alla hästar skötte sig exemplariskt. Vi delade
upp oss lite i olika grupper beroende på vilket tempo man önskade rida i. Varje ekipage bidrog
med 50 kr som gick oavkortat till Cancerfonden.
Vi i aktivitetskommittén var mycket nöjda med dagen, och vi hoppas att alla ni som medverkade i
denna fina hyllning till Åsa kände lika dant.
Elisabeth Wallenbring
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Ungdomsläger
1-4 juli hölls en ridkurs i Vinirs regi för ungdomar med tillgång till egen häst. Kursen ägde rum
på stall Höganäs i Lindome och sju duktiga och engagerade ungdomar deltog. Charlotta Liedberg
var instruktör. Vi lyckades pricka in sommarens enda heta dagar, så förutom två ridpass per dag
blev det många svalkande bad. Dagarna avslutades med fika och kadriljuppvisning för anhöriga.
Monica Rohland
Stickjunta
Vid 3 tillfällen 25/10, 8/11 och 10/1 bjöd vi in till stickjunta på Nersgården! Under ett par timma
stickade vi, hade trevligt och passade på att utbyta diverse tips och information med varandra.
Och självklart kalasade vi på god fika också!
Vi var ca 8 personer i blandad ålder, per tillfälle.

Sista tillfället blir 21/2 😊
Johanna Ahlström
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Glöggritt
1:a Advent samlades 16 glada Vinir-medlemmar på Gräppås Golfklubbs parkering. Det var
blåsigt och kallt men tack och lov uppehåll. Vi skulle ju ge oss ut på en tur på ca 15 km.
Turen gick på töltvänliga grusvägar, efter ca 1 timma var vi nere vid havet i Gate Klova. Där
serverades det mackor och glögg med tillbehör. Stort TACK till Johanna som fixat fikat och
Annica som körde ner det åt oss!!

När vi fikat klart fortsatte turen hemåt i ett något raskare tempo. Tror både ryttare och hästar var
pigga på att komma hem 
Tack till alla som kom! Det var en supertrevlig 1:a Advent!!
Pia Ålander
Karin Andersson, Elisabeth Wallenbring, , Johanna Ahlström,
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Eventet Tölt on Ice (TOI) 2015-03-28
Eventet TOI genomfördes den 28 mars 2015 i Kungsbacka ishall. Vi hade full ishall med 2300
besökande, 60 boxar med hästar i, samt 25 st utställare. Tävlingen pågick från kl 12-21.
Besökarna fick se fantastiska ekipage, show på isen, äta god mat till bra pris samt fick fina
erbjudanden från utställarna.
Tävlingen genomfördes på is i grenarna Tölt barn, Tölt YR, Tölt Elit. Det var ca 60 startande
ekipage från Sverige, Norge, Danmark, Island samt Färöarna. Internationella domare från Sverige,
Island, Danmark och Tyskland, och speaker från Tyskland.
Under dagen hade vi ca 30 utställare på plats i hallen och försäljningen var mycket god. Vår
matservering sålde ca 1000 portioner och Hanhals café sålde kaffe för 25000: -, så en lyckad dag
för alla.
Tölt on Ice hade ca 70 funktionärer allt som allt, inkluderat arbetsgrupper och de som var aktiva
på dagen, samt efterarbetet på söndagen.
Hela eventet filmades och sändes av Horse1.
Dagen avslutades med ryttarfest på Scandic Hotell i Mölndal. Och på söndagen så städades ishall
och utsida.
Carina Andersson, tävlingsledare
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Föreningens mål och vision för 2016
Föreningens mål för 2016
Vinir ska under 2016…








… anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.
… anordna Tölt on Ice för andra gången
… att fortsätta att anordna aktiviteter såväl utan häst som med häst.
… anordna aktiviteter som riktar sig speciellt till barn/ungdomar.
… uppmuntra medlemmarna att (hjälpa till) att arrangera aktiviteter.
... utveckla kommunikationskanaler mellan föreningen och medlemmarna samt mellan
medlemmar.
... arbeta för bra sammanhållning mellan medlemmarna i vår nya förening

Föreningens verksamhetsmål
Vinir vill fortsätta arbetet med att verka för att sprida och öka kunskapen om islandshästen och
dess unika egenskaper, anordna aktiviteter för medlemmarna samt arbeta för att knyta nya
medlemmar till föreningen. För att kunna erbjuda medlemmarna fler och bättre aktiviteter vill vi
gärna fortsätta att samarbeta med våra grannföreningar, men framför allt vara en förening för alla
våra medlemmar, med eller utan egen häst och på olika kunskapsnivåer. Vi ser det också som
mycket viktigt att behålla och öka antalet ungdomar i föreningen, och vill därför erbjuda
aktiviteter som riktar sig speciellt till ungdomarna. Så arbetar vi bäst vidare för att bibehålla och
öka sammanhållningen i Vinir.
Föreningens vision
Vinir skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.
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