Verksamhetsberättelse för Vinir
Islandshästförening 2017
Vinirs 3:e verksamhetsår
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Styrelsen för Vinir Islandshästförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2017:
Styrelsen
Styrelsen har under 2016 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare

Karin Andersson
Hanna Löfgren
Giesela Magnusson
Lena Jovén

Ledamöter
Elisabeth Wallenbring
Monica Rohland
Carolina Hagman
Martina Svantesson
Amanda Hagberg
Johanna Friberg Arnarson
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 307 ordinarie medlemmar i slutet av 2017 med en medelålder på
40 år och 88% är kvinnor. Vi är den största föreningen i Västsverige.

Föreningens mål för 2017
Vinir ska under 2017…







… anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.
… 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

Verksamhetsberättelsen visar på att målen har uppfyllts.
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Föreningens verksamhetsmål 2017
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 2017
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 men en ännu mer aktiv och uppdaterad hemsida kan eftersträvas.
Vår web-server har även under 2017 använts för att publicera tävlingsresultat på ett sätt som få
andra tävlingsarrangörer gjort (Vinir Live).
Instagram
I början på 2017 startade vi ett instagramkonto för Vinir som alla medlemmar i styrelsen har haft
administatörstillgång till. Denna har använts för att både sprida information och inspiration
gällande föreningen och våra aktiviteter men huvudsakligen har tävlingsprestationer av Vinirmedlemmar lyfts fram. Kontot har nu 156 följare!
Ungdomarna i föreningen driver även ett ungdomskonto där tanken är att vi får följa olika
medlemmar varje vecka i deras vardag med sina hästar. I skrivande stund har kontot 222 följare!

Vinirshoppen
Vinirshoppen har under 2017 fortsatt vara en
virtuell shop som sköts av samma företag som
tidigare men under nytt namn – Willhard (tidigare
Print by Hallberg). Sortimentet i shopen
uppdaterades i början av 2017 till ett lite mer
komrimerat utbud med ett tydligare tema för att
våra föreningskläder ska vara mer unisona.
Uppdateringen fick även ner priserna i shoppen till
stor del och en provkollektion fanns på plats vid
Vinir Open för provning.
2017-01-21:3
Sid 3(10)

Under 2017 har det gjorts 29 beställningar, varav större delen är sponsrat av föreningen i
samband med SM.
Under 2017 handlades det även in två beach-flaggor med Vinirs logga på så att vi ska kunna
synas ännu mer när vi arrangerar event eller är på tävlingar.

Tävlingskommittén
Vinir skulle under sitt tredje tävlingsår 2017
arrangera färre tävlingar än under 2016 för att
tävlingskommittén skulle orka med att genomföra
tävlingarna på ett bra sätt. Så blev det också och
tre (egentligen fyra eftersom KM registreras som
två separata tävlingar) officiella tävlingar
arrangerades i Vinirs regi under 2017: Vinir Open,
Vinirs GK-kval, och Vinir KM.
Utöver våra tre officiella tävlingar har även några
inofficiella tävlingar arrangerats samt några
tävlingar har arrangerats i annan regi men av
flertalet Vinirmedlemmar medverkande.
Funktionärer
Även under 2017 har vi använt oss av ett system
med ansvarsposter för varje tävling. Dessa poster
är tänka att tillsättas av tävlingssektionen vilket
har funkat bra över lag men inte fullt ut och några
ansvarsposter fick åläggas Vinirmedlemmar
utanför sektionen för att få tävlingen att gå ihop.
På samtliga tävlingar använde vi oss även iår av
ett system med funktionärskuponger. Iår delade vi
dock även ut funktionärspoäng för de funktionärer
som arbetat halvdag. Då fick man ”en halv”
kupong, d.v.s en kupong värd 50 kr istället för
100kr som man får om man ställt upp som
funktionär under en heldag. Kunpongerna kan
sedan användas som delbetalning av
Vinirarrangemang eller som betalning i
Vinirshoppen. Kupongerna verkar ha varit en
uppskattad uppmuntran och något vi troligtvis
kommer fortsätta med även nästa år. Tyvärr
missades möjligheten att använda kuponger till
årets Vinir Open men på grund av denna miss så
förlängs ”bäst före”-datumet för kupongerna som
tjänades in 2016 med ett år.
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I slutändan blev alla Vinirs tävlingar mycket lyckade och vi tackar alla som har ställt upp och
hjälpt till som funktionärer eller arrangöret varmt. Vidare hoppas jag att få se alla av er igen
under 2018 och förhoppningsvis även lite nya människor med!
Vinir Open
Vinir Open, vår vårtävling som är en officiell SIF-tävling och öppen för andra klubbar, gick av
stapeln den 13:e maj, som vanligt på Klevsviksbanan i Anneberg. Tävlingen blev tidigt full och
hela 88 starter fyllde ut dagen i 9 olika grenar. Fina sponsorpriser hade lyckats ordnas och finaler
hölls i 6 av grenarna.
Vinir Gaedingakeppni SM-Kval
Den 10:e juni 2017 arrangerade vi ett SM-kval i Gaedingakeppni på Sävebanan. Under tävlingen
startade 47 ekipage med hela 23 stycken av dem i klassen GDT – teenagers. Väldigt roligt att så
många ungdomar i vår förening har varit intresserade av Gaedingakeppni iår! Tävlingen flöt på
bra och flertalet detlagare kvalade till GaedingakeppniSM där även fina prestationer av Vinirmedlemmar kunde ses.
Vinir KM
I början av året utlystes en enkät i Vinirs facebookgrupp om hur och var våra medlemmar tycker
att vårt klubbmästerskap ska arrangeras. Sävebanan fick majoritet över Klevsvik men mellan att
dela upp tävlingen på en vuxendag och en ungdomsdag eller en uttagningsdag och en finaldag
blev det EXAKT lika antal röster. Utifrån detta planerade sedan tävlingssektionen att arrangera
KM på Säve den 26-27 augusti och även iår med uppdelningen vuxendag/ungdomsdag med
anledning av att det blir mindre ansvar ch åtaganden för de som arrangerar.
När det började närma sig insåg vi dock att Ridsports EM skulle gå av stapeln i Göteborg samma
helg och förslaget om att flytta på vårt KM kom på tal för att så många som möjligt av både
tävlande och funktionärer skulle ha möjligheten att besöka EM som troligtvis inte kommer
arrangeras i Göteborg igen på många år. Att finna ett nytt datum på Sävebanan var dock svårt då
det var mycket fullbokat och för att underlaget i paddocken på Säve var under utbyte. Därmed
flyttades KM istället till Klevsviks gård och helgen den 23-24:e september.
Tävlingen på Klevsvik blev en lyckad tävling med 61 starter under vuxendagen och 54 starter på
ungdomsdagen. Ingen av dagarna blev alltså full vilket kanske berodde på datumbyte och
banbyte eller bara helt enkelt för att tävlingsintresset är svalare på hösten än på våren. En annan
nackdel var kanske då passgrenar ej kan erbjudas på Klevsvik vilket kanske gjorde att
deltagarantalet minskade något. På grund av frånvaron av passgrenar delades det inte heller ut
några kombinationspriser på KM vilket det gjort tidigare år. Däremot delades feather-prize ut
tillsammans med våra fina vandringspriser som är sponsrade av:
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.
Vi i tävlingssektionen är trots det lägre deltagarantalet och avsaknaden av passgrenar och
kombinationspriser nöjda med flytten av tävlingen men planerar att arrangera KM på Säve igen
2018.
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Tre väldigt glada ungdomar som just blivit korade till klubbmästare!

Tre nykorade klubbmästare bland de vuxna

Vinir Alternativ-KM
Tyvärr blev inget Alternativ-KM arrangerat iår på grund av att KM flyttades fram till september
och orken och engagemanget för att arrangera en tävling till kort där på fanns inte.
Mästerskapen och sponsring
Flertalet Vinirmedlemmar kvalade till något av de tre svenska mästerskapen som finns inom vår
sport (Sport SM, Gaedingakeppni SM och Lag SM). Styrelsen valde iår att sponsra alla dessa
medlemmar på samma sätt vilket var med en Hoodie ur Vinirshopen samt med 500kr till
anmälningsavgiften. Hoodien kunde väljas i blått eller rött och passade mycket fint som ett
komplement till jackan som flera av Vinirmedlemmarna redan har.
Väl på tävlingarna presterade Vinir mycket bra och vi har svenska mästare både i sport och
gaedingakeppni i vår klubb. Definitivt något att vara stolta över! Extra stolta kan vi också vara
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över att en av våra medlemmar – Elise Harrysson - även blev uttagen till att representera Sverige
i landslaget på VM i Holland. Till denna resa sponsrades även Elise ytterligare av styrelsen.
Vinir höll inte i en egen kvaltävling för Lag SM iår men däremot åkte ett lag till Falkis
kvaltävling på Backome och kvalade in. Lag SM gick sedan av stapeln i Riddarhyttan den 28-30
juli och laget B.E.S.T. By Vinir presterade fantatsiskt bra. Hela sex grensegrar gick till Vinirlaget och som lag kammade de hem bronset!
Innan B.E.S.T. By Vinir reste upp till Riddarhyttan arrangerade de även en inofficiell
kvällstävling på Klevsvik den 24/7 för att stärka lagkassan. Tävlingen sposrades helt eller delvis
av både banägare, domare och lotterivinster och tävlingen blev välbesökt och ett lyckat
arrangemang trots tråkigt väder.

B.E.S.T. By Vinir med sina fina tredjepris-rosetter
Tävlingar arrangerade i annat namn
Några tävlingar som engagerade flertalet Vinirmedlemmar men som inte arrangerades i Vinirs
regi var Tölt on Ice den 25/3, Klevsviks Nivå 2 SM-kval den 8/4 och Vesturs sista minutenkval
den 10/6. Tölt on Ice arrangerades iår för första gången av den nystartade föreningen Hrafna-flóki
och inte av Vinir.
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Ungdomskommittén
Den 5/6 sponsrade Vinir en Gaedingakeppnikurs för ungdomarna som hölls av duktiga Stina
Hauschildt på Klevsvik. Deltagandet för stort, hela 16 ridande och 8 åhörare! Dagen bestod av
teori, individuell träning samt finalridning och hela tiden kommenterade Stina så att alla kunde
höra och lära sig.
Den 3/11 anordnades en filmkväll för ungdomar hemma hos familjen Löfgren i Lindome. Nästan
tio ungdomar kom och vi åt pizza, såg på en film och hann även med att spela lite spel.
Framförallt utvecklade vi vår sammanhållning!

Foto från Gaedingakeppni-kursen som testade gränsera för hur många som får plats i
Klevsviksstugan
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Aktivitetskommittén
Aktivitetskommittén har under året anordnat ett antal evenemang
med och utan häst. Majoriteten av arrangemangen har varit
välbesökta, och vi upplever att det är viktigt att det arrangeras
aktviteter som är ett komplement till tävlingarna.
Stickjuntan på Nersgården har fortsatt även under 2017 med
sammanlagt 6 träffar på söndagskvällar under både vår och höst.
Intresset är ständigt ökande, och vi är 8-12 deltagare per tillfälle.
Den 14/3 arrangerades det en tävlingsteorikurs för domare Karin
Åkerström. Det var ca 16 deltagare och kursen blev full
blixtsnabbt och var väldigt uppskattad.
Den 22/3 arrangerades det en avelsvisarkurs med avelsdomare
Nina Bergholtz på Säve. Deltagare kunde komma både med och
utan häst. Det var tio ridande och några fotfolk. Deltagarna kom
både från Vinir och andra föreningar, för att få ihop gruppen.
Den 20/5 arrangerades det en vårritt hos Stall Rinna i Förlanda
som var välarrangerad, välbesökt (ca 20 deltagare) och vädret var
med oss!

Uppställning av deltagarna på vårritten från Stall Rinna i Förlanda
Avslutningsvis arrangerades det även en höstritt hos Stall Sinntorp den 5/11.
Då var det ca 10 deltagare, varav fyra kom ”utifrån” och resten var från Sinntorp. Pga. det något
svaga intresset red vi en kortare tur än vad det ursprungligen var tänkt, och deltagarna tog med
sig egen lunch i stället för den planerade ärtsoppelunchen. Men det var trevligt ändå!
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Fika vid Norra Barnsjön

Föreningens mål och vision för 2018
Föreningens mål för 2018
Vinir ska under 2018…







… anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.
… 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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