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Styrelsen för Vinir Islandshästförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2020:
Styrelsen
Styrelsen har under 2020 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare

Cathrine Sandberg
Karin Andersson
Åsa Adler
Susanne Larsson

Ledamöter:

Monica Rohland
Tuija Riuttanen
Maija Hahlin
Jeanette Cavelström
Astrid Längsjö Olovsson
Jessica Svalstrand

2020 kommer att gå till historien som ett av de märkligaste åren i vår livstid. I Vinir hann vi med
att hålla ett årsmöte den 23 februari under normala förhållanden. Strax efter det blev ingenting sig
likt. Nya begrepp som pandemi, Corona och Covid-19 tog över totalt. SIF ställde in sitt årsmöte i
Bromma och ersatte detta med en digital variant för att avhandla det absolut nödvändigaste. Den
31 mars infördes ett tävlingsstopp på obestämd tid. Mästerskap efter mästerskap ställdes in. I
mitten av juni kom en liten lättnad i tävlingsförbudet, men begränsningen av att det fick samlas
max 50 personer inkl publik kvarstod. Tolkningen av regelverket var inte helt enkel. Alla
hoppades på en höst med lättnader, men så blev det inte. Efter en vår av förvirring och en släng
av handlingsförlamning har vi nog alla börjat tänka om, så även i Vinir.
Situationen har givetvis påverkat hur vi har kunnat uppfylla våra verksamhetsmål.
Utöver ett årsmöte har styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, varav de flesta
digitalt. Styrelsearbetet har ändå fungerat bra. Vi har haft bra närvaro och engagemang och under
andra halvåret har mycket diskussion och fokus legat på aktiviteter för våra medlemmar. Detta
har känts viktigt i en tid då medlemskap kanske inte är självklart för alla.
Medlemsantal
Vinir Islandshästförening hade 247 ordinarie medlemmar i slutet av 2020, en minskning med 43
medlemmar jämfört med föregående år.
Ekonomi
Trots en liten oro över hur föreningens ekonomi skulle påverkas av pandemin så kunde vi vid
årsskiftet visa ett positivt resultat, om än litet. De uteblivna tävlingsintäkterna har balanserats
med minskade eller inga kostnader för riksårsmöte, höstmöten mm.
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Föreningen har under året sponsrat ett domarbås på Klevsvik med 4 000 kr.

Föreningens mål för 2020
Vinir ska under 2020…
•
•
•
•
•
•

… 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.
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 245 följare. Aktiviteten har varit låg under 2020.
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 just nu 233 följare, men även
här har aktiviteten varit obefintlig 2020.
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Vinirshopen
Vinirshopen har under 2020 legat nere. Det finns sedan ett år tillbaka ett samarbete med På Bettet
som har möjlighet att trycka vår logga på i princip vilket plagg som helst. Vi har dock inte tittat
närmare på specifika produkter under året.
Tävlingssektionen
Vinir planerade under tävlingsåret 2020 att arrangera samma antal officiella tävlingar som under
2019. Planeringen gjordes på Vestur höstmöte i oktober 2019, dvs långt innan vi blev familjära
med Covid-19. Tävlingarna vi hade lagt in i vår planering var: Vinir Open den 9/5 på Klevsvik,
Vinir Gaedingakeppni SM-kval den 18/4 på Säve samt Vinir KM den 19/9 preliminärt på
Klevsvik. Tyvärr har vi fått ställa in samtliga av våra planerade tävlingar detta år.
Mästerskapen och sponsring
Under året har även samtliga mästerskap ställts in. Föreningen har därmed inte heller betalat ut
några medel för sponsring av profilplagg till tävlande detta år.
Ungdomssektionen
Under året har vi fått in Astrid i styrelsen som brinner för ungdomsaktiviteter. Det fanns i början
av året idéer om föreläsningar i bloggformat samt föreläsningar av personer som studerar olika
inriktningar av häst. Corona bromsade upp dessa planer för 2020, men vi tar upp tråden igen
2021.
Fritidssektionen 2020
Fritidssektionen har under 2020 bestått av Karin Andersson, Johanna Dämbäck fd Ahlström, Pia
Ålander, Monica Rohland och Susanne Larsson. Vi ber att få lämna följande
verksamhetsberättelse.
Detta blev ett konstigt år för Fritidssektionen som för så många andra. Vi gick ut starkt och
entusiastiskt, men sedan hamnade vi i ett stiltjebälte. I november tröttnade vi på att ingenting
hände, och arrangerade några uppskattade gemensamma ritter. Nu i början av 2021 provar vi
något nytt – digitala föreläsningar.
Från SIF centralt arrangerades Sverigeritten. Vinir Fritid undersökte intresset i föreningen, men
tyvärr var det ingen som nappade och därmed avstod vi från att arrangera något.
Trots allt har Vinir Fritidssektion genomfört följande aktiviteter under 2020:
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Föreläsning med Maria Gramén
Den 2 januari hade vi en 2-timmars Föreläsning/Clinic med Maria Gramén på Stall Skärgården,
med harmoni och förståelse för hästen som den röda tråden. Vi började med föreläsning och fika.
Sedan hade Maria en clinic i ridhuset.
Ca 20 medlemmar deltog.
Hitta din ryttarkänsla med Suss Landin
Den 16 februari hade vi ett pass ”Antigympa” med Suss Landin i IK Uvens stuga i Bunketorp.
Med små, små rörelser lär man känna kroppen, och får en förståelse för hur våra kroppar fungerar
med och påverkar hästen. På två och en halv timme hann vi med både teori, praktik och fika.
Ca 15 medlemmar deltog.
Gemensam ritt på travbanan i Höglanda
I början av oktober planerade vi för en gemensam ridkväll med fika på den upplysta
träningsbanan i Höglanda. Tyvärr blev vi tvungna att byta datum pga dåligt tväder, och det
uppfattades av några som att aktiviteten ställdes in. Så var inte fallet, och den 24 oktober
genomfördes den med två deltagare.
Hubertusritt
Lördag 7 november återupptogs den gamla fina traditionen att ha Hubertusritt! Vi genomförde
denna i ”Corona style” med hästlängds avstånd och egen medhavd lunch.
Sju ekipage träffades i Förlanda. Vi hann med mingel med snittar och värmande dryck, ritt och
egen medhavd lunch, samt Coronasäker fika. Räven fångades av Åsa Adler
Luciaritt till Gate Klova
Söndag 13 december hade vi en gemensam ritt till Gate Klova. Vi samlades på Gräppås
golfbanas parkering, och red mot havet där egen fika intogs.
Sex ekipage deltog.
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Föreningens mål och vision för 2021
Föreningens mål för 2021
Vinir ska under 2021…
•
•
•
•
•
•
•

… anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.
… att fortsätta att anordna aktiviteter såväl med som utan häst. Fysiskt när så är möjligt,
kompletterat med digitalt.
… anordna aktiviteter som riktar sig speciellt till barn/ungdomar.
… uppmuntra medlemmarna att (hjälpa till att) arrangera aktiviteter.
... upprätthålla etablerade kommunikationskanaler mellan föreningen och medlemmarna,
samt mellan medlemmar.
... arbeta för bra sammanhållning mellan medlemmarna i vår nya förening
…se den digitala transformationen (som tagit fart i och med Covid-19) som en ny
möjlighet att sprida kunskap, utbyta erfarenheter och öka sammanhållningen i
föreningen.

Föreningens verksamhetsmål
Vinir vill fortsätta arbetet med att verka för att sprida och öka kunskapen om islandshästen och
dess unika egenskaper, anordna intressanta aktiviteter samt arbeta för att ta vara på möjligheterna
med digitala mötesplatser i syfte att både behålla nuvarande medlemmar som att knyta nya
medlemmar till föreningen. Vi skall 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.
Genom samarbete i distriktet och med våra grannföreningar erbjuds våra medlemmar ett större
och varierat utbud av utbildning och aktiviteter.
Föreningens vision
Vinir skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.
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