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Denna gång tackar redaktören: Maria Hallberg Johansson, 

Emilia Lif, Malin Ekwurtzel, Alicia Karlsson, Rebecka Brinck, 

Mallo Mutell, Linn Winberg, Ann- Christin Wallin Svensson, 

Lisa Petersson, Emma Snygg, Kullabergs 

Islandshästar/Kristine Barner för material till tidningen. 

2 

Flock på Kullaberg. Foto Kristine Barner 
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-för förtroendet att få vara Gandurs vice ordförande 

de nästa två år! 

-till avgående styrelse för ett härligt år 2017. Det var 

såååå kul att jobba med er! 

-för ett mysigt Årsmöte med fantastisk lunch på 

Erikslund till oss alla. 

-till nya styrelsen för ett toppen konstituerande möte 

13/2. 

 

Det nya Gandur – år är redan igång. Vi har full rulle på aktiviteter, idéer, events 

mm. För min del började livet i Gandur Islandshästförening tillbaka i 2001, och jag 

är glad, stolt och lycklig över allt vi uppnått i föreningen. Ingen nämnd ingen 

glömd, men tänk vilka ideella krafter som jobbat i Gandurs regi tillbaka till 1976, 

länge innan jag föddes? 

Ur mitt perspektiv är Gandur Islandshästförening en förening som ska finnas för 

alla, vi ska ha något för alla olika medlemstyper, både män och kvinnor, och om 

Ni frågar mig, så är vi på god väg att fortsätta den positiva linjen med många olika utbud för alla 

våra medlemmar. I en tid där vi konkurrerar med privata aktörer, så glädjer det mitt hjärta att vi 

fortfarande lyckas med så mycket, tack vare ALLA, stora som små, som bidrager till föreningen. 

 

Camilla och hästarna 

Styrelsen 2018, första rad från vänster: Maria Hallberg 

Johansson, ordförande, Mallo Mutell, Kassör, Wilma 

Kristensson, ungdomsrepresentant suppleant, övre rad från 

vänster: Camilla Munk Spur, vice ordförande, Camilla 

Rittinge, suppleant, Malin Ekwurtzel, 

Ungdomsrepresentant, Lisa Petersson, Ledamot, Linn 

Winberg, Sekreterare, Alicia Karlsson, 

ungdomsrepresentant, Ann-Christin Wallin Svensson, 

suppleant.  

Saknas på bild gör: Emilia Lif, Ledamot, och Rebecka Brinck, 

ungdomsrepresentant suppleant.   

Redaktören, och vice ordförande ,  har ordet 

 

3 

3 



Ordförande har ordet!  

Stort Tack för ytterligare ett år med ert förtroende som ordförande för Gandur 

Islandshästförening! Stort Tack till alla Er som jag fått förmånen att arbeta med fram till årets 

årsmöte. Stort Tack till alla Er som på olika sätt varit engagerade i Gandur och vår aktiva 

verksamhet under året som gått. Ingen nämnd – ingen glömd!  

Även Stort Tack för ett livat och glädjefyllt årsmöte med många glada skratt och livfulla idéer! 

Välkomna ni nya krafter som invaldes i styrelsen detta året! Jag ser verkligen fram emot att möta 

2018 års förväntningar & engagemang från Er medlemmar tillsammans med den kraft som den 

nya styrelsen nu besitter.  

Vilken späckad aktivitetskalender som förelegat under 2017 och som nu är historia. Pengarna har 

rullat och vi har förnyat oss. Härligt. Gandur ligger dock inte på latsidan utan har en hel del 

aktiviteter 2018 som redan ligger i ”pipeline” för att genomföras tillsammans med er. Det finns 

något för alla och självklart plats för mer aktiviteter. Håll koll på vår hemsida/FB och/eller 

Instagram samt vår aktivitetskalender 2018. För att kunna genomföra alla olika aktiviteter behöver 

vi alltid funktionärer – och gärna sponsorer . Hör av er till någon i styrelsen! 

Vår verksamhet bygger på ideellt arbete, härlig gemenskap och lärande över gränserna med själva 

islandshästen som mittpunkt och nav. Din insats är jätteviktig oavsett hur, när och var du väljer att 

bidra till föreningens fortsatta väg till att vara den bästa föreningen i Sverige! Tja varför stanna 

där? Vi siktar väl på att bli bäst i världen! Med tanke på att en Gandurian blev världsmästare 2017 

- vad hindrar oss detta året förutom våra egna satta begränsningar?  

Vad har du för tankar om vad vi i föreningen kan göra under året? Är du sugen på att vara den som 

initierar en aktivitet? Tveka inte! Tanken är god men handling är bättre!  

Vi ses –Tillsammans är vi Gandurianer mångfald & starka!  

Vid pennan 2018-02-19 Maria Hallberg Johansson 
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Årsmöte 2018  

Söndag den 11 februari samlades ett glad gäng Gandurianer för årets Årsmöte. Sen flera år tillbaka 

var vi på Erikslund i Ängelholm.  

Vi testade förra året, tja, kanske var det förra året igen, att ha gemensam lunch (dagens varmrätt) 

för de som ville. 

Något som jag måste säga lyfter stämningen till en alldeles obeskrivlig hög nivå   

Kl. 12.00 – 12.55 kunde vi äta och mingla, efterföljande var det dags för årets möte. 

Vår ordförande, alltid glada Maria Hallberg Johansson, hälsade oss alla välkomna (igen) för vi som 

hade ätit innan.  

Traditionen tro blev årsmötet genomförd under ledning av Nils – Arne Hägne, och efter ungefär 

två och en halv timme var vi klara. 

Årsmöte - handlingarna bestod bland annat av ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och 

frågan om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.  Revisorerna kunde konstatera att Gandurs ekonomi 

är mycket bra, bokföringarna är välskötta och protokoll från alla möten är fullförda efter alla 

konstens regler. Självklart biföll Årsmötet att styrelsen kunde få ansvarsfrihet. 

Därefter kom ju en liten spännden punkt på dagen: valberedningens förslag till Styrelse. Utfallet 

blev följande: 

- Ordförande 2018: Maria Hallberg Johansson 

- Vice ordförande 2018 – 2019: Camilla Munk Spur 

- Kassör: Sittande 2018: Marie – Louise Mutell, ”Mallo” 

- Sekreterare 2018 – 2019: Linn Winberg 

- Ledamot 2018 – 2019: Emilia Lif 

- Ledamot 2018, fyllnadsval: Elisabeth, Lisa, Petersson 

- Suppleanter 2018, två st.: Camilla Rittinge och Ann – Christin Wallin Svensson 

- Ungdomsrepresentanter 2018, två st.: Alicia Karlsson och Malin Ekwurtzel 

- Ungdomsrepresentant suppleant 2018, två st.: Wilma Kristensson och Rebecka Brinck 

 

Revisorer för 2018 och suppleanter till detta blev: Birgitta Persson och Lena Eriksson, suppleanter: 

Christer Magnusson och Nils – Arne Hägne. 

Valberedning 2018 blev: Kristin Svensson, ordförande, och Emma Snygg och Petra Hägne.  
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Årsmötet bestämde att Styrelsen får i uppdrag att utse vilka som ska åka för Gandur på SIF:s 

Riksårsmöte.  

Redaktör för Lysir: Camilla Munk Spur.  

Efter dessa val var där en kort paus – nu var det dags att rösta om vilken förening, som ska få lov 

att vara ”målet” för Gandurs Charity Ride.  

Årsmötet hade sex olika alternativ att rösta om, vinnaren blev Ung Cancer.  

Under eventuella frågor hade ordförande, Maria, fått mail ang. förslag om att ändra Årsmötetiden 

till eftermiddag/kväll i stället. Motivering: tråkigt att vara på möten en helgdag, när man vill ut och 

rida över stock och sten.  

Mötesordförande Nils – Arne Hägne föreslog att låta nya styrelsen se över olika förslag och tankar 

kring detta.  

I övrigt uppmuntras medlemmarna, om de har synpunkter angående detta, att kontakta någon i 

styrelsen.  

Slutligen avslutades Årsmötet med avtackning av många härliga människor som jobbat för 

föreningen. 

 

 

 

 

 

Text: Camilla Munk Spur, Bilder från Gandurs Facebooksida tagna av Nils Göran Kronborg 

 

 
 

Gandur Islandshästförening tackar: 

Beda Forsberg, Nils – Göran Kronborg, Susanna Lillvik, Julia Spala, Emma Snygg, 

Linnéa Tüll, Jeanette Wiberg, Lizette Åkerblom, Anci Cederquist, Bodil Lundgren, Catarina 

Pettersson, Amanda Olsson Långberg, Malin Olsson Långberg. 



Gandurs Charity Ride 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Välkomna på Gandurs Charity Ride där vi rider för att dra in pengar till välgörenhet. 

Vid årets Årsmöte bestämdes att vi ska skänka alla pengar till Ung Cancer.  

Mer information kommer! 

Håll koll på Hemsidan och Facebook. 
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Presentation av styrelsen 2018  
Ordförande 2018, Maria Hallberg 
Johansson 

Hej  

Jag heter Maria Hallberg Johansson 

och har suttit i Gandurs styrelse sedan 

2015. Jag är född och uppvuxen i 

Örebro, har därefter arbetat i 

Stockholm under drygt 20 år för att 

under 2005 ”landa” i den skånska 

myllan och metropolen Åsljunga, NV 

Skåne. Jag äger ett sto Risna (född 

2008) och som under 2017 fick ett 

hingstföl. Hästarna har jag 

inackorderade i toppenhärliga 

Kåshässle/Perstorp. Vi är ett gäng  

”inackorderingar” – av karaktären 

”Oldies but goldies” med olika 

infallsvinklar till islandshästen som 

sådan. Att ”bara vara” tillsammans 

med likasinnade och islandshästar är 

som en lisa för knopp och kropp. Vi ses 

– antingen på någon kurs, -någon 

tävling eller någonstans i 

skogarna!//Maria 
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Presentation av styrelsen 2018  
Vice ordförande 2018 - 2019, Camilla Munk Spur 

Hej!  

Mitt namn är Camilla Munk Spur. Jag 

har fått äran av att vara vice 

ordförande i Gandur de kommande två 

år, 2018 + 2019. Jag har varit med i 

Gandur i mååååånga år, blev medlem 

tillbaka i 2001. Har suttit med i 

Gandurs Styrelse under flera olika 

perioder av mitt liv i Gandur, både som 

viceordförande, sekreterare, ledamot 

och senast som suppleant.  

Jag ser fram emot att vara med att 

utveckla Gandur Islandshästförening i 

en fortsatt positiv och nytänkande 

anda och riktning. Något jag har nära 

mitt hjärta är fritidsdelen med 

hästarna, därav initiativet till ”Gandurs 

ridturer”, där jag håller i turer på Åsen, 

det blir allt från grillritter, glassritter, 

glöggritter, långritter, tystritter och 

mycket mer.  

Dessutom är jag redaktör för vår 

tidning Lysir sen många år tillbaka. 

Du kan läsa mera om mig under fliken 

”Tidning” på Gandurs hemsida 

http://gandur.se/tidning/  

Island 2014, Foto: Rie Munk  

 

 
Mina pållar, från vänster, Ljósbrá, 28 

år, sen Esja, 14 år.  

http://gandur.se/tidning/


Presentation av styrelsen 2018  
Sekreterare 2018 – 2019, Linn Winberg  

Hej. 

Mitt namn är Linn och jag är 25 år.  Jag 

är bosatt i Helsingborg, tillsammans 

med min sambo, min katt och min 

kanin. Jag sitter som sekreterare i 

styrelsen, något som är väldigt kul. 

Sommaren 2015 valde jag att gå från 

storhäst till islandshäst (bästa beslutet 

någonsin). 2017 sålde jag den 

islandshästen och köpte den häst jag 

äger idag, Hávar från Hesthaga.  Jag 

driver idag en islandshästblogg, där det 

går att följa vår utveckling, träning och 

tävling. Ni hittar den på 

www.nouw.com/linnwinberg. Att rida 

och hålla på med islandshästar är så 

otroligt roligt, det är enligt mig den 

ultimata hästen. 

MVH Linn Winberg 
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Presentation av styrelsen 2018  
Kassör 2017 – 2018, Marie – Louise Mutell, ”Mallo” 

 

Marie-Louise Mutell Kassör år 2. Bor 

med sambo och två 17 åriga pojkar. 

Jobbar som inköpare och lager 

koordinator.  

Har hästen Tyr, taxarna och min 

trädgård som största fritidsintresse.  

Har bl.a. att lyssna på ljudböcker, 

samla drivved och göra roliga 

kreationer och rida runt i Sibirien som 

favorit syssel.  

  

Jag har ett visst driv att engagera mina 

lagkamrater det jag kan bistå med.  

Glädjer alltid någon  

 

Den roligaste upplevelse med eller 

utan häst eller båda utan häst: Snorkla 

i de tropiska haven och se dessa 

fantastiska färger, fiskar och andra 

arter. Med häst: när man känner att vi 

båda har klättrat upp ett steg på 

lärostegen. 

 

Framtidsdrömmar Tävla SM …..hahaha 

skojar  Nä det är att jag skall lära mig 

rida Tyr bättre för han är bra.  
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Presentation av styrelsen 2018  
 

Ledamot 2018 + 2019, 
Emilia Lif  
 

Arbetar som sjuksköterska men lägger 

all övrig tid till hästarna. Jag tränar och 

tävlar mycket samt är domare och 

dömer många Gæðingatävlingar. 

Älskar när det händer saker och vill att 

Gandur ska vara en aktiv klubb med 

trevlig stämning där man hejar och 

stöttar varandra! Driver just nu 

Islandshästens Dag som jag hoppas blir 

ett event där oerfarna, nybörjare, 

världsmästare och publik träffas och 

samlas under samma tak för att se den 

fantastiska islandshästen :) 
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Presentation av styrelsen 2018  
Ledamot 2018, Lisa Petersson 

 

Mitt namn är Elisabeth ”Lisa” 

Petersson och är ordinarie ledamot i 

styrelsen.  

Jag har 3 Islandshästar som jag hittar 

på roliga saker med. Allt från strandritt 

till SM-kval. Ser fram emot ett 

spännande år i Gandurs styrelse och 

allt vad det innebär.  

Hoppas vi syns på alla roliga aktiviteter 

under året!  

// Lisa Petersson 
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Presentation av styrelsen 2018  
 

Ungdomsrepresentant 2018,  
Malin Ekwurtzel 

 

 
Hej! 

Mitt namn är Malin Ekwurtzel. Jag är 

16 år och bor i Helsingborg med min 

mamma och pappa. Jag kommer sitta 

som ungdomsrepresentant under 2018 

vilket ska bli superspännande.  

 

Jag började rida på ridskola när jag var 

runt 4 år och sedan dess har jag varit 

fast. När jag hade ridit i ca ett år köpte 

min mamma tillsammans med min 

kusin vår första islandshäst som heter 

Silfri. Han är idag 22 år gammal och går 

mest turer i skogen. För två år sedan 

skaffade vi Stirnir eftersom jag ville 

träna och tävla mer än vad Silfri ville.  

 

Stirnir är en häst med väldigt mycket 

personlighet men som tur är så gillar 

han att springa på tävlingsbanan.  

 

Som sagt ska det bli jättekul att få sitta 

i styrelsen och jag hoppas att vi 

ungdomar i Gandur kommer hitta på 

en massa kul tillsammans! 
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Presentation av styrelsen 2018  
Ungdomsrepresentant 2018, Alicia 
Karlsson  
 

Mitt namn är Alicia Karlsson och jag är 14 år. 

Jag sitter som ungdomsrepresentant i 

styrelsen, vilket känns jätte kul. Jag bor strax 

utanför Höganäs med min familj och har min 

häst i Brunnby. Min häst heter Solgrimur från 

stall vitavillan och är 8 år. Solgrimur och jag 

älskar att träna och tävla men vi tycker även 

det är väldigt kul att ta en lång tur 

på Kullaberg och bara slappna av. Mitt 

hästintresse började när jag fick hjälpa min 

granne med hennes 5 isisar och en shettis och sedan har det bara rullat på och nu 

kan jag inte tänka mig ett liv utan hästar.    
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Presentation av styrelsen 2018  
Suppleant 2018, Ann- Christin Wallin Svensson 

Jag heter Ann-Christin WallinSvensson 

och bor i Övarp, strax utan för 

ÖstraLjungby. Jag bor där tillsammans 

med min familj och en hel del djur. Har 

ingen egen häst, men två döttrar som 

har islandshästar och en travare. Rider 

inte så ofta, men när det händer blir 

det på Neisti (bilden) som är ganska 

trygg och säker. Jag är ny suppleant i 

styrelsen. 
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Presentation av styrelsen 2018  
Ungdomsrepresentant suppleant, 

Rebecka Brinck  

Hej! Jag heter Rebecka Brinck och är 

en tjej på 14 år som har en 

islandshäst som heter Leiknir Från 

Villtofta. Jag har haft honom i ett år 

nu. 

Han är en helsvart valack med 

mycket power lite för mycket ibland.  

Jag har ridit islandshäst sedan jag fick 

Leiknir men har ridit ponny sedan 10 

år tillbaka. Jag bor i Helsingborg och 

står på Pålsjö gård tillsammans med 

Linn Winberg och Malin Ekwurtzel. 
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Medlemsavgift 2018 
För alla medlemmars information 
I början av Januari kommer det att skickas ut inbetalning för medlemsavgift 2018. 

Det kommer att ske direkt från Idrott On Line. Får du inget meddelande i mitten på 

januari så återkom till marie-louise@gandur.se . 

Du kommer att få utskicket på den mail adress som är anmäld till IOL 

 
Medlemsavgift 2018 

 Belopp SIF Gandur erhåller 

Intromedlem 425:-                                300:- 125:- 

Senior (19 år-) 525:-                                400:- 125:- 

Junior/Ungdom (0-18 år) 325:-                                200:- 125:- 

Familj 
675:- 

 

                                550:- 

 
125:- 

Stödmedlem 

Gandur  
125:- Betalar till SIF via annan lokalförening 125:- 

Med reservation om SIF har ändrat  

Dags att teckna ny ryttarlicens 

För att få lov att tävla på officiella tävlingar krävs det att ryttaren har en ryttarlicens. När 

du ska anmäla dig till en tävling ser du om arrangören har angett att tävlingen är officiell eller 

inte. Nedanstående information finns på hemsidan där man köper ryttarlicens, www.indta.se 

Årslicens 

Junior tom 15 år – 250 SEK 

Ungdom 16-21 – 500 SEK 

Vuxen Nivå 1 – 750 SEK 

Vuxen Nivå 2,3,4 – 500 SEK 

Uppgradering till nivå 1 – 250 SEK 

Endagslicens 

Junior tom 15 år nivå 2,3,4 – 75 SEK 

Ungdom 16-21 nivå 2,3,4 – 150 SEK 

Vuxen nivå 2,3,4 – 150 SEK 
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Gandurs försäkringar 

Du som medlem är försäkrad via Gandur och Svenska Islandshästföreningen, SIF. Denna 

försäkring gäller vid eget olycksfall under deltagande i aktivitet som ordnas av föreningen 

samt vid resan till och från aktiviteten. 

Föreningen har en gruppolycksfallsförsäkring som gäller vid sammankomster som årsmöte 

och styrelsemöte. Det kan vara bra att veta ifall olyckan skulle vara framme och någon 

skulle trilla i en trappa. 

Föreningen har också en ansvarsförsäkring som gäller vid alla evenemang. Försäkringen 

gäller för tredje person.  Exempel: Om en häst kommer lös och springer på en åskådare 

eller annans egendom så har vi en försäkring som täcker dessa skador. Denna försäkring 

täcker även in rättstvist. 

Vi har även en försäkring som täcker vårt material som förvaras i Gandurs container vid 

ovalbana. Efterhand som vi får fler saker vid ovalbanan, ex domarbås så täcks även dessa 

in av försäkringen. Denna försäkring gäller dock inte vid storm utan är om någon har 

sönder eller stjäler Gandurs saker. 

Självrisken på de olika försäkringarna är givetvis olika. Likaså är kostnaderna för 

försäkringarna olika. Det kan tyckas som om det är mycket försäkringar men om oturen är 

framme kan det bli väldigt dyrt för föreningen. En del av Din medlemsavgift går till detta.  

Försäkringarna ovan gäller för medlemmar i föreningen som är anslutna till Svenska 

Islandshästföreningen, SIF via Gandur eller via någon annan lokalföreningen.  
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Bilder! 

Vi uppmärksammar att Gandur Islandshästförening behöver bilder från aktiviteter och 

från och av våran medlemmar till både våran hemsida, facebook och Lysir. 

Skicka in bilder till redaktionen på lysir@gandur.se  

Även SIF, Svenska Islandshästförbundet, söker bilder till deras hemsida.  

Läs mer på 

http://www.icelandichorse.se/dettaarsif/Nyheter/nyheterfransif/Bildertillhemsidan/  

Och skicka dina bilder till lisa.teverud@icelandichorse.se  

mailto:lysir@gandur.se
http://www.icelandichorse.se/dettaarsif/Nyheter/nyheterfransif/Bildertillhemsidan/
mailto:lisa.teverud@icelandichorse.se


 
Islandshästens Dag 2018 

 

 
Planering går framåt och det blir förhoppningsvis ett stort 

jubileumsevent. 

Vi samarbetar detta år med Barncancerfonden Södra och 

kommer skänka 10% av totala vinsten till dem. Vi har många 
funktionärer men för att arbetet ska kunna funka perfekt 

behövs det alltid extra händer. 

För er alla finns IHD på Instagram, Följ 

islandshastensdag_gandur. Gå gärna in på hemsidan 
www.islandshastensdag.se där kommer all info finnas för 

tävlande, utställare och åskådare! :) 

Vår fina poster får såklart gärna spridas ut i hela stan för 

publicitet. Matbutiker, skolor, tidningar, simhallar, 
frisörsalonger, sociala medier m.m. allt bidrar. Poster finns 

att hämta på hemsidan.  

Har man tid för sig och kan tänka sig hjälpa till eller har 

några andra funderingar kring eventet skriv till: 
info@islandshastensdag.se  
 

 

In och följ IHD på instagram: islandshastensdag_gandur 

All info finns att hitta på: www.islandshastensdag.se 

Vid intresse av att hjälpa till på plats eller sponsra maila till: 

info@islandshastensdag.se 
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Beställ på: www.prima4you.se 

Följ länk här för att komma direkt till shoppen: 

http://www.prima4you.se/din-klubbforening/gandur-islandshastforening-c-467-1.aspx  

Här kan ni enkelt beställa kläder med klubbens loggo. Brodyrfärg är vit. 

Vid frågor angående storlekar: maila info@prima4you.se 

För aktuella priser, följ länken ovan till shoppen. 

 

 

    

 

    

  

 

Piké Piké Piké Schabrak 

Fleecejacka barn, dam och 

herr,  
Klubbjacka, barn, dam 

och herr,  

Softshellväst,   Softshelljacka   

Klubbkläderna är här!  

Softshelljacka  Softshelljacka  
Keps,   T – shirt,  

http://www.prima4you.se/
http://www.prima4you.se/din-klubbforening/gandur-islandshastforening-c-467-1.aspx
mailto:info@prima4you.se


 

Ganduraktiviteter 2018 

För att du lättare kan hitta runt i alla olika erbjudande av 

aktiviteter, så är de efterföljande sidorna uppbyggd 

såhär: 

 

- Träningstillfällen på Ovalbanan 

o Träningskvällar på Brucebanan 

o 16/5 Hästorientering 

o 24/5 MÅNADS tävling, 

inofficiell 

o 30/5 Ledarskapsträning med 

Lizette 

o 14/6 Trixritt 

o 20/6 Tränare? 

o 28/6 Tipsrunda 

 

- Tävlingar 

o Pay and ride 7e april 

o SM kval 5e maj 

o Klubbmästerskap 22 + 23e 

september 

 

- Kurser   

o Takt – och gångartskurs del 2  

 

- Ritter 

o Vårritt 29e april 

o Charity Ride  

 

Esja Från Houbacken, Foto: Liza  



Behöver ni draghjälp för att komma iväg? Vad säger ni om att ha träningskvällar i 

Bruce skog? Man kan rida på banan och även rida ut på de härligt lummiga stigarna 

som finns i området. Här kan vi hjälpas åt att hitta på vad vi önskar ….Varför inte 

bjuda in en kunnig som kan vägleda/lära oss lite nytt…. 

Kvällar som redan nu är på förslag är 

Ons 16/5 Hästorientering 
Tor  24/5 MÅNADS tävling inofficiell 

Ons 30/5 Ledarskapsträning med Lizette 
Tor 14/6  Trixritt 

Ons 20/6  ??? tränare 
Tor 28/6   Tipsrunda 

 
Har du ett förslag på något som vi kan göra tillsammans? 

Kontakta marie-louise@gandur.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ha en kul stund med din häst och kamrater. Kom då 
den 16/5 till Bruce skog från 18,00- 19,00 

Vi startar vid parkeringen bakom ridhuset och rider ut enskilt 
eller i grupp. Du får en karta och penna som redskap och sen 

skall du/ni leta upp ett antal kontroller i Bruce skog. Man 
behöver inte rida en slinga utan man kan köra kors och tvärs 
för att få mer ridtid . Vi avslutar uppe vid vår bana där vi 

fikar tillsammans.  
Kostnad ca 30:- (Fika) 

Mer info kommer på FB så håll utkik 
Frågor: marie-louise@gandur.se 
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Solen går ner Torsdagen den 24/5 kl 21,31. Då passar det utmärkt att ha en 

månadsträningstävling på ovalbanan i Bruceskog. När vi närmar oss så öppnas 

denna inofficiella tävling. Det blir en domare och klasser som Ni vill tävla i. Denna 

gång är det Sport klasser som vi rider. Det blir på kvällen ca 17-20 kanske. Finns det 

intresse att rida denna typ av träningstävling så hojta….. Prisklass kommer att vara 

100-200 kr/tillfälle beroende på intresse. Man skall kunna rida två klasser under 

kvällen. Fika kommer att finnas på plats så vi även kan mingla under tiden. 

Frågor/svar så återkom till marie-louise@gandur.se 

Notera redan nu torsdagen den 24/5 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar på Kullaberg. Foto: Kristine Barner 

 

mailto:marie-louise@gandur.se


Gandurs Pay and Ride 7e april 
Nivå Lokal 

Anmälan startar 2018-01-01 

Sista anmälningsdag 2018-03-26 

Max antal anmälningar 70 

 Välkomna till Gandurs Pay-and-Ride – Tävlingen där det inte tar mer tid att tävla än att träna. 

Passa på att rida/testa dina program på ovalbanan innan tävlingssäsongen kör igång för fullt. 

Lokal tävling Nivå 4. Tävlingen döms av 3 lokaldomare. Alla grenar är utan kvalgräns. Tävlingen kräver ryttarlicens. 

Ekipagen delas in i startgrupper om 5-10 ekipage där de startar på en bestämd tid. Gruppen rider först sina 

gångartsprogram och sedan direkt efter sina töltprogram. Klart och man kan åka hem. 

Alla rider enskilt på banan oavsett klass, utan speaker. Gångartsbyte sker på kortsidan på ovalbanan. 

Ingen poängvisning utan resultaten kommer på Gandurs hemsida efter avslutad tävling. Domarkommentarerna lämnas 

ut så fort resultaten är registrerade efter varje avslutad grupp. Inga priser eller rosetter. 

Vid strykning innan anmälningstidens slut återbetalas 350 resp 300 kr. Vid strykning efter anmälningstidens slut 

återbetalas 250 resp 200 kr mot veterinär/läkarintyg.Frågor besvaras på tavling@gandur.se.Välkommen med din 

anmälan! 

Kontaktperson mail: tavling@gandur.se  

Kontaktperson stall mail: tavling@gandur.se 

Öppen för andra klubbar Ja 

SIF-godkänd Ja 

Ryttarbyte i final: Nej 

Anmälningsavgift senior 400kr 

Anmälningsavgift young rider 350kr 

Anmälningsavgift junior 350kr 

Grenavgift 0 

Veterinäravgift 0 

Efteranmälan i mån av plats Ja 

Efteranmälningsavgift 100kr 

Extra avgift sen grenanmälan 0 

Hagavgift, hela tävlingen 100kr 

Hage Fasta hagar finns att hyra. Medtag egen tråd och 

aggregat om Du vill ha el. Egna hagar kan byggas med 

eget material. Dessa hagar bokas inte och är 

kostnadsfria. Alla hagar måste mockas 

Klicka på länken för mer info och anmälan. 

https://www.icesale.se/competitions/787 
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Gandurs SM kval 5:e maj 2018  
Anmälan startar 2018-01-01 

Sista anmälningsdag 2018-04-19 

Max antal anmälningar 100 

Nivå Regional 

Välkommen till Gandurs SM-Kval Sport på Helsingborgsbanorna! 

Nivå 3-tävling gäller som SM-kval för Seniorer i T3, T4, V2 och F2 samt för Barn i T7 och V5. Inga kvalifikationskrav 

krävs för anmälan. Tävlingen kräver ryttarlicens. 

Klasserna är Senior T3, T4, F2, V2, V5 och T8 samt Junior/YR/Barn T3U, T4U, F2U, V2U, T8U. Klassen V5U är för 

Junior/YR. I klasserna T1, V1, F1, T2, PP1 och P2 anmäler sig alla i samma klass. Klasserna T7B och V5B är endast 

för barn (-15 år). Veterinärbesiktning ingår i anmälan och alla hästar ska besiktigas. P2/PP1 rids med manuell 

tidtagning. 

SM-kval med endast uttagningar. Finaler kan förekomma i mån av tid och antal anmälningar. Rosett till plac. 1-3 i varje 

gren. 

Vid strykning innan anmälningstidens slut återbetalas hela summan minus 50 kr. Vid strykning efter anmälningstidens 

slut återbetalas anmälningsavgiften mot veterinär/läkarintyg. 

Enklare cafeteria kommer att finnas på plats. 

Välkommen med din anmälan! 

 

Kontaktperson mail: tavling@gandur.se 

Kontaktperson stall mail: tavling@gandur.se 

Öppen för andra klubbar Ja 

SIF-godkänd Ja 

Ryttarbyte i final: Nej 

Anmälningsavgift senior 450kr 

Anmälningsavgift young rider 350kr 

Anmälningsavgift junior 350kr 

Grenavgift 100kr 

Veterinäravgift 0 

Efteranmälan i mån av plats Ja 

Efteranmälningsavgift 250kr 

Extra avgift sen grenanmälan 0 

Hagavgift, hela tävlingen 100kr 

Hage 30 hagar fasta hagar med trästaket finns att hyra. 

El (aggregat och rep) får man själva ha med sig. Hyrd 

hage betalas tillsammans med anmälan på Icesale. 

Först till kvarn gäller. Egna hagar kan byggas med eget 

material. Dessa hagar bokas inte och är kostnadsfria. 

Klicka på länken för mer info och anmälan 

https://www.icesale.se/competitions/788 
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Varmt välkomna till Takt- och Gångartskurs del 2, den 25:e 
augusti 

  
 
Takt- och Gångartskurs del 2, Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dig mer i 
Islandshästens unika gångarter. Kursen ska ge fördjupade kunskaper i gångartslära 
med fokus på ren takt och gångartsavvikelser. Kursen är teoretisk med bedömning 
av filmad ridning. 

Begränsat antal platser, först till kvarn gäller! 

Arrangör: Gandurs islandshästförening 

Plats: http://orbyhof.se 
Kursledare: Åsa William, FEIF domare 

Kursavgift: 850 kr för Gandur medlem och 900 kr för övriga deltagare – inklusive 
enklare fika och deltagarbevis. 

Förkunskapskrav: Takt- och Gångartskurs 1 

Minimiålder: 18 år 

Anmälan sker till: samanta@gandur.se 
Vi önskar att du mejlar ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer samt 
föreningstillhörighet och medlemsnummer. Kursavgiften betalas till bankgiro 5695-
4290, med Ditt namn som meddelande. 

Din anmälan är komplett & giltig 
först när Kursavgiften finns på 
Gandurs bankgirokonto, och Din 
anmälan är bindande. 

Sista anmälningsdatum: 9/8 

Varmt välkommen med Din 
anmälan! Vid frågor och/eller 
funderingar så får Ni gärna mejla till 
samanta@gandur.se. 
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Under 2017 hade vi nio ritter i Gandurland. I 2018 

kommer vi fortsätta ha Gandurritter.  

Det är redan nu massvis av aktiviteter på gång, lite olika 

tävlingsdatum inför vårens tävlingar kvarstår att spikas, 

men när det är klart, så kör vi igen. 

Upplägg än så länge är: 

- Vårritt 

- Ungdomsritt ev. med glass 

- Sommarlångritt eller kortare kvällsritt  

- Höstlångritt 

- Gandurs Charity Ride  

- Grillritt  

Camilla Munk Spur är guide, har du förslag på ridturer, 

eller kan tänka dig hålla i en tur? Hör av dig till Camilla 

på camilla@gandur.se  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bilder från ett par av årets ritter, foto: 

Camilla Munk Spur och Rie Munk  
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”Vi rider igen”, Gandurritt 2018,  
Söndag den 29 april: Vårritt för alla!   
 
Alla, oavsett förening, är välkomna på 
Gandurs första Ritt 2018 (vårritt om vädret 
tillåter) :-) 
 
Samling sker kl. 10.00 på ”Vår vanliga 
parkeringsslinga” på Söderåsen, 
beskrivning fås vid anmälan. Vi rider så fort 
alla är klara och befinner sig till häst.  
 
Anmälan skickas till Camilla Munk Spur på camilla@gandur.se senast den 
27 april. Det är Camilla som är guide vid denna tur.  
 
Vi rider en fin tur till Skorstensdalen och vidare till Klåverödsdammen, där 
vi fikar innan vi fortsätter hemåt.  
 
Ta med dig egen fika och häst med kondition att gå en runda på ungefär 2 
mil i allt från lugn skritt till mellan och högt tempo. 
 
Välkomna! 
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Aktivitetskalender 2018 

 

Datum Aktivitet Notering 

2018-01-30 Styrelsemöte Gandur  

2018-02-02 Ryttarträning I Inställt  

2018-02-11 Årsmöte 2018 + mingel  Erikslund  

2018 -02-13 Konstituerande Styrelsemöte  

2018-02-19 Presstopp Lysir nr 1  

2018-02-22 Ryttarträning II Inställt 

2018-02-xx Utskick Lysir nr 1 Skeppar 

2018-02-xx Kurs ”Ice Test” /Emilia - Eva Bengtsson  

2018-03-17 SIF Riksmöte 2018 (Bromma)  

2018-03-25 Islandshästens Dag 2018 (IHD) Jubileum   

2018-03-28 Styrelsemöte nr 2  

2018-04-02 Presstopp Lysir nr 2  

2018-04-07 Pay & Ride – Ovalbanan  

2018-04-17 Styrelsemöte nr 3  

2018-04-29 Vår-ritt Gandur med Camilla  

2018-05-xx Utskick Lysir nr 2  

2018-05-xx Medlemsmöte Vår 2018 Tema? 

2018-05-05 Gandur SM-kval sport   

2018-05-15 Styrelsemöte nr 4  

2018-05-16 Hästorientering  Mallo 

2018-05-24 Månadstävling Ovalbanan Mallo 

2018-05-30 Ledarskapsträning Mallo 

2018-06-13 Styrelsemöte nr 5  

2018-06-14 Trix-ritt Mallo 

2018-06-20 Träning på stora & lilla Ovalen Mallo 

2018-06-28 Tipsrunda i Bruces skog Mallo 

2018-08-01 Presstopp Lysir nr 3  

2018-08-15 Styrelsemöte nr 6  

2018-08-25 Takt & Gångartskurs del II – Örbyhof Samantha H 

2018-08/09-xx Utskick Lysir nr 3  

2018-09-xx Introduktion till islandshästavel Samantha H 

2018-09-11 Styrelsemöte nr 7  

2018-09-22 

2018-09-23 

Gandur KM 2018   

2018-10-01 Presstopp Lysir nr 4   

2018-10-xx Medlemsmöte Höst 2018 Tema?  

2018-10-xx Gandurkeppni 2018 Mallo  

2018-10-17 Styrelsemöte nr 8  

2018-10-xx Utskick Lysir 4  

2018-11-xx Tävlingsseminarium, ordf-, avel - & ungdomskonferens  

2018-11-13 Styrelsemöte nr 9  

2018-12-02 Presstopp Lysir nr 5 – pappersupplaga  

2018-12-12 Styrelsemöte nr 10  

2018-12-xx Utskick Lysir nr 5  
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Vi är glada över att medlemmarna vill arrangera aktiviteter i Gandurland. Här kommer vårt 

kursavtal/ledstång för den som håller i en kurs/aktivitet 

Kursavtal gällande kurser i Gandurs regi. 

 

Betalning skall göras till Gandurs bankgiro 5695-4290. 

När en kurs ordnas i Gandurs regi gäller Gandurs försäkringar vid tecknat kursavtal. Gandurs 

medlemmar har ALLTID förtur.  

Kursen skall ALLTID utannonseras på Gandurs FB och hemsida innan annan information går ut. 

Den som anordnar kursen, förutom Gandur, är den som i detta avtal kallas ” kursansvarig ”.                                                      

Kursansvarig skall alltid vara huvudmedlem i Gandur. Den kursansvariga tar emot anmälningar via 

mail-telefon-SMS eller på det sätt denna finner mest lämpligt. 

En anmälan är komplett först när kursavgiften finns på Gandurs bankgirokonto. 

Kursavgiften skall vara Gandur tillhanda senast 14 dagar innan kursdatum eller när senast datum 

är för avbokning hos kurshållaren. Det är kursansvariges uppgift att kolla sista datum för 

avbokning av kurshållare så att Gandur inte blir betalningsskyldig för ej genomförd kurs. 

Kurshållare skall ange max antal deltagare för kursen vid bokningstillfället. 

Kursavgiften skall bestå av kurshållarens arvode – reskostnad – logikostnad samt eventuell 

ridhus/banavgift.   

Vid sjukdom/skada på häst eller ryttare återfås hela kursavgiften mot uppvisande av 

veterinär/läkarintyg SENAST 14 dagar efter kursdatum. 

Kursansvarig skall betala kursavgift som övriga kursdeltagare, det positiva med att vara 

kursansvarig är val av kursplats, tillgång till Gandurs medlemmar via FB/hemsida och att alla 

deltagare är försäkrade via Gandur. 

Innan kursstart kontrollerar kursansvarig med kassör att alla deltagare kompletterat anmälan med 

betalning på Gandurs bankkonto. 

Om antalet deltagare är för litet för att kursen skall gå ihop ekonomiskt kontaktar kurshållaren 

ordföranden för beslut om kursen ändå kan hållas inom ramen för Gandurs stående beslut. 

Fortsätter….. 
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Kursplats :………………………………………………………. 

Typ av kurs :……………………………………………………. 

Kursansvarig :………………………………………………….. 

Instruktör / kurshållare :……………………………………….. 

Arvode instruktör / kurshållare :………………………………. 

Reskostnad instruktör / kurshållare :…………………………. 

Logi instruktör / kurshållare :………………………………….. 

Avgift ridhus / ridbana :………………………………………… 

Sista datum för avbokning instruktör / kurshållare :………… 

Antal deltagare ( alt max antal ) :…………………………….. 

Uträknad kursavgift per deltagare :………………………….. 

Kurskostnad Gandur medlem inkl. mat :…………………….. 

Kurskostnad Gandur medlem exkl. mat :……………………. 

Kurskostnad icke Gandur medlem inkl. mat :……………….. 

Kurskostnad icke Gandur medlem exkl. mat :……………….. 

Sista datum för kursansvarig att kolla med kassör att alla deltagare betalt sin kursavgift :…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Snygg skickade in denna fina bild. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Sara Åkerberg  

 

Gandurs Styrelse 2018 

 

Ordförande:   Maria Hallberg Johansson maria@gandur.se 

Vice ordförande:   Camilla Munk Spur  camilla@gandur.se 

Kassör:    Marie – Louise Mutell   marie-louise@gandur.se 

Sekreterare:   Linn Winberg  linn@gandur.se  

Ledamot:    Emilia Lif   emilia@gandur.se 

Ledamot:    Lisa Petersson  lisa@gandur.se 

Suppleant:   Camilla Rittinge  camillarittinge@gandur.se 

Suppleant:   Ann – Christin W. Svensson annchristine@gandur.se 

Ungdomsrepresentant:  Alicia Karlsson  alicia@gandur.se 

Ungdomsrepresentant:  Malin Ekwurtzel   malin@gandur.se 

Ungdomsrep. Suppleant:  Wilma Kristensson  wilma@gandur.se 

Ungdomsrep. Suppleant: Rebecka Brinck   rebecka@gandur.se 

Redaktör för Lysir:  Camilla Munk Spur  lysir@gandur.se 

Sammankallande i valberedningen:    Kristin Svensson  

Övrig info finns på Gandurs hemsida. 

 

Styrelsemöten 2018: 

28/3 – 17/4 – 15/5 - 13/6  - 15/8 – 11/9 – 17/10 – 13/11 – 12/12   

Har du frågor, idéer eller annat du vill vi ska ta upp i styrelsen?  

Kontakta oss gärna med förslag och idéer.  

Välkomna! 

 

 


