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Styrelsen för Vinir Islandshästförening avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2018:
Styrelsen
Styrelsen har under 2018 bestått av följande personer:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare

Karin Andersson
Cathrine Sandberg
Saknas, men Giesela Magnusson har skött föreningens ekonomi
Lena Jovén

Ledamöter:

Monica Rohland
Martina Svantesson
Johanna Friberg Arnarson
Jessica Svalstrand
Emma Härnström
Susanne Larsson

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, ett årsmöte samt ett höstmöte.
Styrelsearbetet har fungerat mycket bra med bra närvaro och engagemang.
Medlemsantal
Vinir Islandshästförening hade 291 ordinarie medlemmar i slutet av 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
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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 196 följare! Under andra halvan av året har
aktiviteten på kontot 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. I skrivande stund har kontot 258 följare.
Ungdomarna är duktigare på att hålla kontot igång, även om aktiviteten även där gått ner under
senare delen av året.

Vinirshoppen
Vinirshoppen har under 2018 mer eller mindre legat nere. Styrelsen har arbetat för att hitta en ny
leverantör av plagg, och har inlett ett samarbete med På Bettet. Detta kommer att utvecklas vidare
under 2019. Tryck sker fortfarande hos Willhard.

Tävlingskommittén
Vinir planerade under sitt fjärde tävlingsår 2018 att arrangera samma antal officiella tävlingar
som under 2017. Dessa var: Vinir Open den 5/5 på Klevsvik, Vinir Gaedingakeppni SM-kval den
2/6 på Säve samt Vinir KM den 25-26/8 på Säve. Klubbmästerskapet delades upp på två olika
dagar med en ungdomsdag och en vuxendag.
Funktionärer
Även under 2018 har vi använt oss av ett system med ansvarsposter för varje tävling. Dessa
poster är tänka att tillsättas av tävlingssektionen och ska sedan fungera som en arbetsgrupp för
respektive tävling. Vi anser att detta är ett bra system men det har ibland varit svårt att tillsätta
samtliga poster.
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På samtliga tävlingar använde vi oss även i år av systemet med funktionärskuponger där vi delar
ut 100kr till heldagsfunktionärer och 50kr till halvdagsfunktionärer. Iår delade vi dock även ut
funktionärspoäng för de funktionärer som arbetat på tävlingar i Vesturs regi då Vinir är en del av
Vestur och är gemensamt ansvariga för dessa tävlingar tillsammans med resterande klubbar i
Vestur. Kupongerna kan sedan användas som delbetalning av Vinirarrangemang eller som
betalning i Vinirshoppen. Kupongerna verkar vara en uppskattad uppmuntran men tyvärr inte
tillräcklig då det varit mycket svårt att få funktionärer till årets tävlingar.
Det är mycket ledsamt att se att utvecklingen av funktionärer
går åt fel håll och vi kommer att fundera över nya system för att
få funktionärer till 2019 års tävlingar. Vi vill dock tacka alla er
som ställt upp som funktionärer eller arrangörer under 2018
varmt. Utan er hade det inte blivit några tävlingar alls och vi
hoppas att ni vill fortsätta engagera er tillsammans med oss i
tävlingssektionen under 2019!
Vinir Open
Vinir Open, vår vårtävling som är en officiell SIF-tävling och
öppen för andra klubbar, gick av stapeln en solig 5:e maj, som
vanligt på Klevsviksbanan i Anneberg. Tävlingen blev i princip
full och 48 anmälningar resulterade i hela 74 starter. Tävlingen
bestod av grenarna V5, V2, F2, T8, T5, T4, och T3 och i de
grenar med tillräckligt många anmälda hölls finaler och totalt
reds 6 finaler under eftermiddagen.
Vinir Gaedingakeppni SM-Kval
Den 2:e juni 2018 arrangerade vi ett SM-kval i Gaedingakeppni på Sävebanan. Till tävlingen
anmälde sig 41 ekipage och flera fina ritter reulterade i SM-kval. Iår arrangerades dessutom den
nya tävlingsgrenen GaedingaTölt som verkar ha varit ett uppskattat tillskott utöver de ordinarie
Gaedingakeppnigrenarna. På grund av extremt varmt väder blev det ovanligt många strykningar i
finalerna.
Vinir KM
Vårt klubbmästerskap arrangerades iår återigen på Sävebanan efter att förra året ha flyttats till
Klevsviksbanan på grund av krock med ridsports-EM. Detta betydde att vi återigen kunde
erbjuda grenen speedpass P2 samt kombinationspriser. En uppdelning mellan en vuxendag och en
ungdomsdag behölls även iår. Denna uppdelning verkar ha varit uppskattad tidigare år och har
fungerat väl ur arrangörernas perspektiv.
Intresset för årets klubbmästerskap blev desvärre mycket svalt och när sista anmälningsdag
närmade sig var färre än 20 ekipage anmälda till repsktive dag. Vi utlyste att det krävdes ett
minimum av 20 anmälningar till repektive dag för att tävlingarna skulle gå ihop ekonomiskt.
Alternativet skulle vara att slå ihop tävlingarna till en dag. Det slutade dock med att det trillade in
anmälningar och totalt blev det sedan 27 anmälda till ungdomsdagen och 24 anmälda till
vuxendagen. Varför intresset var så svalt för vårt KM i år är svårt att avgöra, men vi planerar KM
2019 till att bli en en-dagstävling och förhoppningsvis blir denna full.
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Under vårt KM delades våra fina vandlingspriser
ut till bästa Vinir-ekipage i respektive gren.
Vinirs vandringspriser 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. Det delades även ut presentkort á
1000kr hos På Bettet som pris för båsta
femgångskombination och fyrgångskombination.
Domarnas pris för god och harmonisk ridning
delades också ut. Samtliga prisvinnare och
klubbmästare återfinns på vår hemsida under
fliken tävlingsresultat.
Mästerskapen och sponsring
Ett tjugotal Vinirmedlemmar kvalade till Sport SM och Gaedingakeppni SM. Definitivt något att
vara stolta över! Styrelsen valde iår att sponsra alla dessa medlemmar på samma sätt vilket var
med en jacka från Top-Reiter, sponsrad av På Bettet. Jackan fanns i två modeller att välja mellan
(en dam-modell och en herr-modell) men båda var i en av våra fina föreningsfärger blå.

Väl på tävlingarna presterade Vinir mycket bra men extra stolta kan vi också vara över att två av
våra medlemmar – Linnea Vas och Rebecka Frizell - även blev uttagen till att representera
Sverige i landslaget på NM på Margaretahof. Till denna resa sponsrades de ytterligare av
styrelsen med ett resebidrag. Väl på NM blev det bland annat ett guld i femgångskombination för
Linnea Vas!
Vinir deltog tyvärr inte med något lag till Lag-SM i Riddarhyttan i år.
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Övrig sponsring
Förutom sponsring till mästerskap har Vinir i år sponsrat Amanda Hagberg för att hon skulle
kunna åka på kurs för unga avelsvisare på Island, och Emilia Nyström för deltagande i FEIF
Youth Cup.
Sponsringen är en stor utgift för föreningen, varför styrelsen har formulerat en sponsringspolicy
för nästa styrelse att besluta om.

Ungdomskommittén
Under året har vi inte haft någon aktiv ungdomskommitté, varför utbudet för ungdomarna i stort
sett varit obefintligt. Det tycker vi i styrelsen är tråkigt, och hoppas på att några engagerade
ungdomar tar tag i verksamheten under 2019.
Aktivitetskommittén
Aktivitetskommittén har under året anordnat ett mindre antal evenemang. Vi upplever att det är
viktigt att det fortsatt arrangeras aktiviteter som ett komplement till tävlingarna, och kommer att
verka för fler evenemang under 2019.
Stickjuntan på Nersgården har fortsatt även under 2018. Intresset är stabilt, och vi är 8-12
deltagare per tillfälle.
I augusti anordnades en fest på Mölndals Golfklubb. Det var mycket trevligt, och ca 40
medlemmar deltog.
Under december/januari genomfördes två mycket uppskattade kurser i markarbete med Linnea
Vas, och dessa var välbesökta av deltagare både med och utan häst. Uppföljning är planerad till i
mars.
De ritter som planerades fick ställas in pga vädret – för varmt i juni respektive för blött i
december.
Den planerade kursen i Hippologi 1 har ännu inte kommit till stånd pga kostnaden att hålla den.
Vinir för dialog med SIF utbildningsutskott om formerna och prisbilden.
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Föreningens mål och vision för 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.
Föreningens vision
Vinir skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.
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