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Styrelsen för Vinir Islandshästförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2019:  

 

Styrelsen  

Styrelsen har under 2019 bestått av följande personer:  

 

Ordförande   Marcus Nyström tom 2019-09-24  

Vice Ordförande  Cathrine Sandberg, ordinarie from 2019-09-24  

Kassör    Åsa Adler  

Sekreterare   Camilla Billström tom 2019-09-24  

Ledamöter:   Monica Rohland  

Karin Andersson 

Jessica Svalstrand  

Emma Härnström  

Susanne Larsson 

Jeanette Cavelström, tillförordnad sekreterare from 2019-09-24 

  

Styrelsen har under året haft 10 fysiska protokollförda möten, ett telefonmöte, ett årsmöte samt 

ett höstmöte. Det har varit ett turbulent år med flera oförutsedda händelser. Marcus och Camilla 

valde i september att avgå från styrelsen med omedelbar verkan. Detta för att på uppdrag av SIF 

ingå i en grupp som skulle arbeta fram förslag för en långsiktigt hållbar ekonomi. Diskussionerna 

i styrelsen har detta år präglats mycket av frågeställning runt både SIFs ekonomi, synen på 

privata tävlingsarrangörer samt föreningarnas och distriktens överlevnad på lång sikt. 

 

Medlemsantal 

Vinir Islandshästförening hade 290 ordinarie medlemmar i slutet av 2019. 

 

Föreningens mål för 2019 

Vinir ska under 2019…  

 

 … 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. 
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Föreningens vision 

Vinir skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening. 

 

Hemsidan 

Hemsidan fungerar mycket bra för att få ut information men en ännu mer aktiv och uppdaterad 

hemsida kan eftersträvas. 

 

Instagram 

I början på 2017 startade vi ett instagramkonto för Vinir. Syftet är att både sprida information och 

inspiration gällande föreningen och våra aktiviteter men huvudsakligen har tävlingsprestationer 

av Vinir-medlemmar lyfts fram. Kontot har nu 221 följare, men aktiviteten på kontot har under 

2019 varit obefintlig. 

 

Ungdomarna i föreningen driver även ett ungdomskonto där tanken är att vi får följa olika 

medlemmar varje vecka i deras vardag med sina hästar. Kontot har 258 följare, men även här har 

aktiviteten under 2019 varit liten.  

 

Vinirshopen  

Vinirshopen har under 2019 mer eller mindre legat nere. Samarbetet med På Bettet har kommit så 

långt att På Bettet numera har möjlighet att trycka vår logga på i princip vilka plagg som helst.  

  

Tävlingssektionen  

Vinir planerade under sitt femte tävlingsår 2019 att arrangera samma antal officiella tävlingar 

som under 2018. Dessa var: Vinir Open den 11/5 på Klevsvik, Vinir Gaedingakeppni SM-kval 

den 27/7 på Säve samt Vinir KM den 24/8 på Säve. 

 

Funktionärer 

Även i år delade vi ut funktionärskuponger för de som hjälpte till på våra tävlingar, 100 kr till 

heldagsfunktionärer och 50 kr till halvdagsfunktionärer. Funktionärspoäng delades även ut för 

arbete på Vesturs tävlingar då Vinir är en del av Vestur och är gemensamt med övriga klubbar i 

Vestur ansvariga för dessa tävlingar. Kupongerna kan användas som delbetalning av Vinir-

arrangemang eller som betalning i Vinirshopen. Tyvärr har vi i år inte erbjudit samma möjlighet 

att utnyttja kupongerna på samma sätt som 2019, varefter giltighetstiden på årets kuponger 

förlängs tom 2020.  

Vi har upplevt det något lättare att engagera funktionärer under året, kanske beroende på att KM 

inte blev av. Det är dock fortfarande svårt att få tillräckligt många att stanna kvar sen eftermiddag 

när tävlingarna går på Säve. 

 

Större delen av våra medlemsavgifter går direkt till SIF, så intäkterna från våra tävlingar är 

viktiga för föreningens ekonomi och möjlighet till att bekosta och/eller sponsra olika 

arrangemang. Det är därför viktigt att vi även framöver har medlemmar som vill engagera sig i 

våra tävlingar. Även små insatser välkomnas och uppskattas. Vi vill därför rikta ett stort tack till 

alla er som ställt upp på ett eller annat sätt i stor och smått under 2019, och hoppas Ni vill 

fortsätta engagera er tillsammans med oss i tävlingssektionen under 2020!  
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Vinir Open  

Vinir Open gick av stapeln den 11:e maj, på Klevsviks Gård i Anneberg och var ”överfull”. Vi 

hade 57 startande ekipage (efter att ha plockat in reserver och maxat heaten). Största klassen var 

V5 vuxen som hade 20 startande följt av T8 vuxen 19 startande och T3 14 startande. Vi hade 

totalt 9 klasser 0ch 8 finaler (6 A-finaler och 2 B-finaler) och en lång dag med ömsom sol ömsom 

regn. Vi hade också ett fantastiskt lotteri med jättefina priser. Funktionärsdelen fungerade mycket 

bra denna dag. 

  

Vinir Gaedingakeppni SM-Kval  

Den 27e juli 2019 arrangerade vi ett SM-kval i Gaedingakeppni på Sävebanan. Till tävlingen 

anmälde sig 35 startande ekipage och flera fina ritter resulterade i SM-kval. De som stannade 

hela dagen fick se finaler med fina ekipage då även våra svenska topp-ekipage stannade och red 

final.  Vi hade ett fantastiskt väder och vi summerade dagen som mycket lyckad. På 

funktionärssidan fungerade förmiddagen över förväntan. På eftermiddagen blev det lite rörigt då 

vi saknade funktionärer både hos domare och i collecting ring, men på något mirakulöst sätt 

lyckades vi ändå genomföra dagen.   

 

Vinir KM  

Vårt klubbmästerskap hade planerats som en endagars-tävling på Sävebanan den 24/8 för att 

kunna erbjuda speedpass P2 samt kombinationspriser. Vi hade svårt att hitta någon som ville ta 

ansvaret som tävlingsledare detta år. En eloge till Camilla Billström som efter lite övertalning 

åtog sig uppdraget. Tyvärr fick tävlingen senare ställas in pga för få deltagare. Troligtvis berodde 

det låga intresset på att KM låg 2 veckor före GKSM i Norrköping.   

 

Mästerskap och sponsring  

Ett tjugotal Vinirmedlemmar kvalade till Sport SM och Gaedingakeppni SM. Definitivt något att 

vara stolta över! Styrelsen valde i år att sponsra alla dessa medlemmar på samma sätt vilket var 

med en tröja från Mountainhorse med Vinir-tryck. Tack vare Marcus Nyströms och Camilla 

Billströms fina arbete blev klubben i år sponsrade med ett antal tröjor från Mountinhorse. Trycket 

gjordes hos På Bettet.   

 

VI vill gratulera alla Vinir-medlemmar som deltog på årets Sport-SM samt GKSM för fina 

prestationer.  Det blev inga medaljer i GKSM, men vi hade Vinir-ekipage som tog sig till B-final 

i GDYB-flokk. Både Frida Röbel Thorsson med Soldan och Lina Gustavsson med Sunna red 

denna final.  

 I Sport-SM lyckades våra Vinir-medlemmar ta hem följande medaljer. 

Ida Hansson med Rán tog ett guld i P3 150 m pass för young riders på tiden 16,73. 

Linnéa Vas tog hem ett silver i stilpass med Brodir på poängen 7,58. 

Linnéa Blomgren på Kjarann tog silver i T2 junior på poängen 6,50.  

I samma gren, T2 junior, tog Teodor Svalstrand på Gangleri hem bronset på poängen 6,40. 

I V1 fyrgång junior var återigen Teodor och Gangleri på prispallen. Denna gång på en delad 

bronsplats med poängen 6,10. 

Emilia Nyström lyckades ta hem ett brons i fyrgångskombination för young riders.  

 

Vinir deltog tyvärr inte heller i år med något lag till Lag-SM i Kumla.  

.  
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Ungdomssektionen  

Under året har vi inte haft någon aktiv ungdomssektion. Vi har dock försökt arbeta för att försöka 

skapa engagemang och få input till vad Ni ungdomar vill att vi i föreningen skall gör Tyvärr var 

det ingen som kom till det ungdomsmöte vi kallade till i våras. Vi i styrelsen tycker detta är 

tråkigt och vill gärna se en förändring. 

Fritidssektionen  

 

Fritidssektionen 

Under 2019 har Vinir Fritidssektion genomfört följande aktiviteter: 

 

Markarbeteskurs med Linnéa Vas 

Den 5 Januari anordnades en markarbeteskurs med Linnéa Vas på Bäckagården, vilken blev 

mycket uppskattad av alla deltagare. Vi ordnade med en gemensam fikabuffé med bröd och 

pålägg. Deltagarna bidrog med hembakat. Vi hade planerat för uppföljning av kursen den 24/3, 

men detta tillfälle fick tyvärr ställas in pga av osäkerhet kring en virussmitta. 

 

Hästivalen i Skara 

Vi genomförde en gemensam resa till Hästivalen i Skara den 28/9. 

Vinir bjöd på inträde inklusive lunch, samt rundvandring i stallarna. 

 

Skojmästerskapen  

Den 27/10 anordnades Skojmästerskapen på Sinntorp, vilket blev en braksuccé! 

Vi hade 25 ekipage i 53 starter på 5 timmar i blandat väder, men efteråt kom nog ingen ihåg att 

himlen emellanåt öppnade sig. Trots att Skojmästerskapen genomfördes med ett minimalt antal 

funktionärer, 2 domare och ett litet sekretariat så löpte tävlingen faktiskt på riktigt bra. 

Dubbelmästare i både speedtölt och domarnas favorit blev Lina Gustavsson på Sunna. Alla som 

var där kommer länge att minnas hennes fyrgångsritt med endast halsring, en fantastisk 

uppvisning av både häst och ryttare i harmoni. Stall Sinntorp stod för café samt langade korv och 

fika nästan hela dagen. Eftersom evenemanget var så lyckat satsar vi på en repris 2020. 

 

Stickjuntan har fortsatt löpande under året. 

 

Sponsorer och Marknad 

Med Marcus Nyströms och Camilla Billströms inträde i styrelse 2019 och deras stora 

engagemang vad gäller sponsorer och marknad, så har medlemmarna under året kunnat ta del av 

olika erbjudanden som förhandlats fram och lagts ut på hemsidan och på facebook. Särskilt 

uppskattat var maj månads erbjudande om en service på din transport till rabatterat pris hos 

NIWAB Släpvagnar. Andra uppskattade erbjudanden har varit rabatterade priser hos PÅ Bettet 

samt Dalhems Tölt och Pass. Vår fototävling med 3 sponsrade akutväskor från Agria som pris var 

också ett lyckat initiativ. Vinnarbilderna publiceras här i årets verksamhetsberättelse. 

Vinnarbilderna var inskickade av Eva Lodfeldt, Nellie Hermansson och Ida Hansson. 


