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Styrelsen för Vinir Islandshästförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2021:
Styrelsen
Styrelsen har under 2021 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare

Cathrine Sandberg
Karin Andersson
Åsa Adler
Susanne Larsson

Ledamöter:

Monica Rohland
Tuija Riuttanen
Astrid Längsjö Olovsson
Kristina Hagman
Rebecka Dahlquist
Lina Gustavsson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten, varav ett öppet möte med fokus
på tävling. De flesta möten har skett digitalt.
Det har varit ett svårt år på många sätt. Ytterligare ett år med pandemi. Man kan inte träffas,
idéerna tar slut och engagemanget tryter. Många föreningar har det svårt ekonomiskt. Vinir som
förening har en stabil ekonomi, men om intäkterna uteblir behöver även vi se över våra kostnader.
Större delen av Era medlemsavgifter stannar inte i klubben utan går till Svenska
Islandshästförbundet.
Något positivt som har hänt är ändå att vi äntligen är en del av idrottssverige efter många försök.
I slutet av maj blev vi äntligen invalda som specialförbund i Riksidrottsförbundet. Detta medför
givetvis många skyldigheter men ger oss även många möjligheter. En av dessa var att vi kunde
söka stöd för förlorade intäkter mellan maj och oktober. Vår ansökan om förlorade intäkter för
Vinir Open gav oss i december ett tillskott i kassan med drygt 10 000 kronor.

Medlemsantal
Vinir Islandshästförening hade vid årets slut 262 medlemmar. Även om det kom till cirka 20 nya
medlemmar vid årsskiftet så har trenden under pandemin varit att vi tappat medlemmar. Vissa har
säkert tagit en ”Corona-paus”, för andra är kanske det viktigaste med medlemskapet att kunna
lösa tävlings-licens. Under hösten registrerades även ytterligare en klubb i närområdet som även
detta har påverkat eller kommer att påverka medlemsantalet.
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Föreningens mål för 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.

Hemsidan
Hemsidan fungerar bra för att få ut information men en ännu mer aktiv och uppdaterad hemsida
kan eftersträvas.

Instagram
Det finns instagram-konton för både Vinir och Vinir ungdom, men båda har varit vilande under
2021.
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Tävlingskommittén
Vinir hade förhoppningar om att pandemin skulle vara över framemot våren och att vi skulle
kunna arrangera ett Vinir Open, ett SM-kval i Gaedingakeppni samt skapa ett KM med ”klubbkänsla” under tävlingssäsongen.
Under året har vi även haft en övergång till nytt tävlingssystem, Sportfengur. Det positiva med
detta är att systemet ligger online och man kan följa tävlingsresultaten IRL i appen LH Kappi.
Systemet räknar även poängen automatiskt, vilket är positivt. Kräver dock ett fungerande wi-fi
samt uppkopplade telefoner/paddor hos samtliga domare. Den 27 April hade vi en kvällskurs
online med Mats Adler för ett tiotal personer särskilt intresserade av tävling som ville lära sig
mer om hur systemet fungerade.

Vinir Open
Vinir Open på Klevsvik fick tyvärr ställas in pga tävlingsrestriktioner.
Vinir SM-kval i Gaedingakeppni
Den 17 juli genomförde vi en ” Gaedinga SM-kval dubbeltävling” med möjlighet till två kval
samma dag. Tanken var från början ett 2-dagars kval där Vestur hade lördagen och Vinir
söndagen. I början av vecka 28 hade vi 7 anmälda till söndagen och Vestur 11 anmälda till
lördagen. Det såg ut som att vi skulle behöva ställa in båda dessa tävlingar. Med tanke på att
domare var bokade så försökte vi tänka lite nytt och kreativt, vilket resulterade i en dubbeltävling
tillsammans med Vestur under samma dag. Vi beslutade att dela på både intäkter och kostnader.
Det slutade med 31 anmälda till fm och 21 anmälda till em. Det blev trots allt en mycket
uppskattad och lyckad tävling med ett stort
engagemang från alla funktionärer.
Vinir KM
Klubbmästerskapet gick av stapeln söndagen
den 10 oktober på Klevsvik. Vädret var på
vår sida vilket lockade till en hel del publik.
Vi hade planerat för lunch-aktiviterer i form
av en clinic och en saluhästvisning. Isabella
Rinaldo höll i clinicen som hade fokus på sits
och SA Islandshästar visade upp några av
sina saluhästar. Förutom att vi själva fixade
med café så hade vi ordnat med en
Foodtruck, ”Taste of Britain”, som erbjöd lite
olika lunchalternativ. Vi hade även bjudit in
till en ”medlemsloppis” där man kunde ta
med saker man ville sälja. Det blev en trevlig
tävlingsdag med många fina visningar. Det
var en god stämning och många var glada över att äntligen komma ut och träffas lite. Det känns
som att vi uppnådde vårt mål med en trevlig ”klubbdag”.
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Funktionärer
Pandemin har resulterat i vissa effektiviseringar som vi förmodligen kommer att fortsätta med.
Ett exempel är digital check in. Dagen innan tävling får man ta bild på tävlingslicens, hästpass
och vaccinationshistorik samt ryttarförsäkran och skicka in på SMS till utsedd ansvarig.
Införandet av Sportfengur har också resulterat i ett minskat behov av domarsekreterare. Speciellt
i de grenar man rider en och en. Många domare har övergått till att mata in poängen själv.
Fungerar bra om man rider en och en och uppkopplingen är stabil. Erfarenheten under året är
dock att det är bra med en domarsekreterare per domare som matar in poängen eller tar noteringar
när det strular. Ytterligare en sekreterare per domare om man vill ge domar-kommentarer. Dock
har det historiskt varit bland det lättaste att tillsätta domarsekreterare.
På många övriga poster är det dock fortsatt svårt att få ett engagemang. Vi är generellt för få i
föreningen som kan ta ansvar för sekretariatet och ta på sig ansvaret som tävlingsledare och för få
som är med i alla förberedelser samt efterarbete. Är vi många som hjälper till blir det inte så
mycket för några få! Man behöver inte kunna något eller vara expert. Alla kan bidra med något
och man lär sig otroligt mycket på vägen.

Mästerskapen och sponsring
Endast ett fåtal Vinirmedlemmar kvalade och deltog på årets Sport SM och Gaedingakeppni SM.
I Sport deltog Rebecka Fritzell, Ella Ekman, Maija Hahlin, Saga Andersson. De sponsrades med
en vit top med Vinir-tryck på bröstet. PÅ SM i Gaedingakeppni deltog Vilma Billström samt
Axel Sporrsäter. Vilma fick en vit top som ovan, medan Axel fick en piké från Top Reiter. Top
och tryck från På Bettet. Stort tack till Bosse och Maria för detta!

På tävlingarna fick man se fina visningar från våra Vinir-deltagare.
På SM i Sport slutade Saga Andersson med sin Valur på en fin sjätte placering i T1 A-final.
Maija Hahlin kämpade i hård konkurrens med sin Darri. De kom på en delad 14 plats med fina
poängen 6.733. Ella Ekman med Budda fick erfara väldigt tuff konkurrens i hennes första år som
Young Rider, och trots fin visning räckte det inte till final denna gång. Även Rebecka Fritzell
kämpade i hennes sista år som Young Rider. Med Hervar tog sig till en B-final i F1 som hon
sedan valde att bryta.
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På SM i Gaedingakeppni gjorde Axel Sporrsäter och Fylkir SM-debut. Tyvärr blev det ingen
final men vi kommer med stor sannolikhet få se Axel på SM igen. Vår andra medlem som var på
SM i Gaedingakeppni var Vilma Billström. Vilma och Prymgjöll red upp sig från en B-final till
en silvermedalj i GDYB A-final med poängen 8.54. Stort Grattis!
Lag-SM ställdes även i år in pga pandemin.
Övrig sponsring
Ingen övrig sponsring detta år.
Ungdomskommittén
Ambitionerna vad gäller ungdomsaktiviteter var stora innan året började. Pandemin har dock
gjort att det mesta lagts på is och skjutits på framtiden.

Aktivitetskommittén
Aktiviteter 2021
* Digitala föreläsningar:
- 18 januari - Denise Weber
- 28 januari - Jamila Berg
- 17 maj - Fysiska övningar som gör dig till en bättre ryttare, föreläsning med Walkfeeling
- 8 december - Malin Schön
* Ritter
- 6 januari - Trettondedagsritt på Sinntorp
- 21 februari - ridning på travbanan i Höglanda
* Stickjunta
- 17 oktober
- 7 november
- 28 november
- 19 december
*Aktiviteter som planerades men ställdes in
- 2 maj – vår-ritt Klevsvik, ställdes in pga av att det var för geggigt i skogen
- 30 november – Hubertusritt, ställdes in pga jakt
- 4 december - Tomtetölt , ställdes in pga problem med att hitta lokal samt Coronarestriktioner
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Föreningens mål och vision för 2022
Föreningens mål för 2022
Vinir ska under 2022…
•
•
•
•
•

… fokusera på barn och ungdom i linje med RF strategi genom att anordna aktiviteter
som speciellt riktar sig till barn och ungdom.
… involvera våra medlemmar i föreningsutveckling, folkbildning samt arbeta för en bra
sammanhållning
… anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.
… att fortsätta att anordna aktiviteter såväl med som utan häst.
…se den digitala transformationen som en möjlighet.

Föreningens verksamhetsmål
Vinir vill fortsätta arbetet med att verka för att sprida och öka kunskapen om islandshästen.
Vi vill anordna attraktiva aktiviteter för alla medlemmar, såväl barn, ungdom som vuxen.
Vi vill vara en förening där alla typer av ryttare och islandshästälskare känner sig välkomna.
Vinir vill vara en förening för alla våra medlemmar, med eller utan egen häst och på alla
kunskapsnivåer.
Vi ser det också som mycket viktigt att engagera våra ungdomar i föreningen, och vill därför
erbjuda aktiviteter som speciellt riktar sig till ungdomar.
Så arbetar vi bäst vidare för att bibehålla och öka sammanhållningen i Vinir.

Föreningens vision
Vinir skall vara Sveriges mest attraktiva islandshästförening.
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