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Styrelsen för Vinir Islandshästförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2016:
Styrelsen
Styrelsen har under 2016 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare

Karin Andersson
Hanna Löfgren
Giesela Magnusson
Lena Jovén

Ledamöter
Elin Wallenbring
Elisabeth Wallenbring
Monica Rohland
Carolina Hagman
Martina Svantesson
Amanda Hagberg
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten, ett årsmöte samt ett höstmöte.
Styrelsearbetet har fungerat bra med bra närvaro och engagemang.
Medlemsantal
Vinir Islandshästförening hade 270 ordinarie medlemmar i slutet av 2016 och inga (?)
sponsormedlemmar. Vi är den största föreningen i Västsverige.
Föreningens mål för 2016
Vinir ska under 2016…








… anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.
… anordna Tölt on Ice för andra gången
… 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, samt mellan
medlemmar.

Verksamhetsberättelsen visar att alla mål uppfyllts.
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Föreningens verksamhetsmål 2016
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 2016
Vinir skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.

Hemsidan
Hemsidan skapades på samma plattform som tidigare använts för Djarfur, Joomla. 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 2016 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. Under 2016 har sortimentet
varit det samma som 2015. Det har inte beställts så mycket ur shoppen, varför vi kommer att göra
en större översyn under 2017 med avseende på utformning och utbud.
Materialsamordnare Carolina Hagman och Karin Andersson
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Tävlingskommittén
Tävlingskommittén
Vinir skulle under sitt andra tävlingsår 2016 arrangera färre tävlingar, det blev inte alls så utan
istället fler än året innan , hela 5 stycken tävlingar (Vinir Open, 2 kvälls-kval, Gaedingakval,
Vinir KM och Vinir Alternativ-KM). Vinir Open samt alternativ-KM 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 Vinirarrangemang.
Detta har varit en uppskattad uppmuntran och något vi planerar att fortsätta med även nästa år.
Hösten 2015 samlades tävlingskommittén och planerade och satte ansvariga för olika delar av
tävlingarna, detta fungerade över lag bra vilket gjort att vi gjort så även för 2017 års tävlingar.
Domare
Att få tag i domare har i år fungerat ok, delvis tack vare att vi hade en utsedda
domaransvariga/tävling.
Tävlingsveterinär
Under 2016 har vi haft veterinär på samtliga tävlingar. För KM och Vinir Open hade vi också
veterinärbesiktning för alla juniorer som red V5 och T5 då dessa klasser var möjliga att SM-kvala
i.
Vinir Kvällskval
Den 11 april arrangerades ett kvällskval på Säve på initiativ av Anneli Silvander, tävlingen
utannonserades 1 vecka innan tävlingsdagen och bestod av bara uttagningar. Det var stort tryck
på anmälningarna och hela 31 ekipage gjorde 52 starter.
Den 1 juni ordnade Anna Nicola Agerup ytterligare ett kvällskval på Säve som även detta var
mycket populärt.
Tack för dessa mycket bra initiativ och allt hårt jobb ni lade ner!!
Vinir Open
Vinir Open, vår vårtävling som är en officiell SIF-tävling och öppen för andra klubbar, gick av
stapeln 21 maj. I år testade Mats att optimera heaten för att få med så många som möjligt på
kölistan då det var mycket stort tryck på anmälda, detta ledde till mer än fullt hus med 66 ekipage
som gjorde 116 starter!!
Då ingen orkat fixa sponsorer i år men vi hade fina saker kvar efter Tölt on Ice så fick alla i
finalerna ändå fina ryttarvinster!
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Kval till Lag SM
Ett kval var planerat den 4 juni men då det bestämdes att inget kval krävdes till lag-SM i år
omvandlades denna dag till en träningstävling med lag från Vinir och Landi.

Vinir KM
I augusti gick Vinirs andra KM av stapeln, i år var det utannonserat som två tävlingar (ungdom
27/8 och vuxen 28/8). Tävlingarna var officiella SIF-tävlingar och öppna för andra klubbar men
enbart huvudmedlemmar i Vinir kunde bli klubbmästare.
På ungdomsdagen hade vi 40 ekipage som gjorde 76 starter och på Vuxendagen hade vi 34
ekipage som gjorde 63 starter och vi 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:
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, Byr från Stenholmen och
Skomakarns.

Våra glada vinnare i Fyrgångs och Femgångskombination
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Nöjda ”Feather prize” vinnare

Vinir Alternativ-KM
Då förra årets tävling blev ett riktigt maraton beslutades det att dela upp Alternativ-KM i 2
tävlingsdagar, del 1 som innefattade alla ”domargrenarna”( Trail, Dressyr, 2-gång, 2-gång U, 2gång B, T18, V50, NB1 samt Gångartsstafett) gick av stapeln 25 september och dag 2 som bestod
av övriga grenar (Hoppning, Speedtrav/tölt, Öltölt, Flagglopp samt Barbackaslalom) gick av
stapeln 15/10.
Detta blev dock inget bra upplägg och ledde till få anmälda, speciellt på dag 2 så därför har vi
lagt förslag att stå över denna tävlingsform i ett år. Förslag på annan tävlingsform som kommit
fram är Antikrundan, fler förslag 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 Hávardarkoti, Elisabeth Wallenbring
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Tack alla ni som ställt upp som funktionärer under 2016, hoppas få se er (samt många nya) under
2017.
Tävlingsledare Ulrika Persson
Ungdomskommittén
---

Elin Wallenbring och Amanda Hagberg
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Lag SM

Vinir hade från början planer på att hålla i kvaltävling till Lag SM tillsammans med föreningen
Sigur men när det under våren beslutades att samtliga lag som ville tävla fick vara med på Lag
SM så ställdes kvaltävlingen in. Istället höll vi i en tränings dag tillsammans med Landi.
Lag SM gick av stapeln 5-7 augusti 2016. Två lag från Vinir deltog, B.E.S.T. By Vinir och Vinir
Blue Lagoon. Stämningen var härlig och våra två Lag stöttade varandra väldigt bra. B.E.S.T by
Vinir kom på 6:e plats och Vinir Blue Lagoon på 10:e plats totalt.
Hanna Löfgren
Aktivitetskommittén

Ritt hos Risa Islandshästar
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Ritt vid Delsjön
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Tappskokurs
Aktivitetskommittén har under året anordnat ett antal evenemang med och utan häst. Allt har
varit välbesökt, och vi upplever att det vi anordnar är populärt och intressant för föreningens
medlemmar.
-Föreläsning med Charlotta Liedberg om hälsosam utfodring av islandshästen
-Ridhelg hos Risa Islandshästar
-Vårritt hos stall Helenedal/Delsjön
-Tappskokurs med Nina Eriksson och Per Nilsson
-Höstritt hos Stall Styrmans
-Takt och gångartskurs i samarbete med Landi
-Stickjunta på Nersgården (ett flertal tillfällen)
Inför aktivitetssäsongen 2017 har vi gjort en enkät för att få återmatning på några aktiviteter som
vi har på gång (för att kolla att vi arrangerar rätt saker), och har även fått några önskemål på
aktiviteter.
Vi är en bra grupp, och välkomnar gärna fler som vill vara med och påverka och arrangera
föreningens aktiviteter. Man behöver inte signa upp för hela året, utan vi välkomnar även
punktinsatser.
Elisabeth Wallenbring, Karin Andersson, Monica Rohland, Johanna Ahlström, Pia Ålander
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Eventet Tölt on Ice (TOI) 2016-04-01 -- 02

Det blev favorit i repris när Jóhann Rúnar Skúlason och Hnokki frá Fellskoti återvände till Tölt
on Ice i Kungsbacka ishall för att försvara sin seger från förra året. De närmare 2000 i publiken
jublade när domarna visade 10:or och en totalpoäng på 9,39 för det populära ekipaget. Jóhann R
Skúlason vann även Show Fyrgång på hästen Garpur fra Höjgaarden på poängen 8,33.
Vår svenske världsmästare Vignir Jónasson på Ivan från Hammarby blev i år tvåa i tölten på
poängen 8,39. Josefin Birkebro på Noi från Brösarpsgården slog sig fram till en fin tredjeplats i
A-finalen via sin seger i B-finalen. Det var genomgående mycket hög klass på alla ekipage, och
publiken hejade fram både lokala favoriter och internationella världsstjärnor.
I Show Fyrgång segrade alltså Jóhann R Skúlason och Garpur, följd av norska Christina Lund på
Álfur frá Selfossi (8,00) och Eyjólfur Thorsteinsson på Hlekkur frá Thingnesi (7,84).
I klassen för Young Riders blev det dubbelt danskt i toppen genom Frederike Stougård på Börkur
frá Sólheimum (7,56) och Kristian Tofte Ambo på Tónn frá Olofsbergi (7,17). På tredje plats
kom vår svenske världsmästare Pierre Sandsten-Hoyos på Geisli frá Svanavatni (6,94).
Nytt för i år var en kvaltävling på fredagskvällen där västkusten mötte östkusten och där man
kämpade om sex platser i lördagens startfält. Här segrade Marcus Ljungqvist på Frá från
Stenholmen (7,33) för östkusten före Linnea Vas på Bródir fra Slippen (7,00) för västkusten. För
fullständiga resultatlistor se www.toltonice.com/live.
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Från och med 2017 släpper Vinir evenemanget till nystartade föreningen Hraffna Flokki.
Hanna Löfgren, vice tävlingsledare
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Föreningens mål och vision för 2017
Föreningens mål för 2017
Vinir ska under 2017…








… 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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