
 

SIFs styrelse har kallat lokalföreningarna till ett extra riksmöte i samband med 

sommarens ordförandekonferens 8 juli i Norrköping. Samtidigt som SM.  

Kallelser och handlingar finns på SIFs hemsida.  

Det är två ärenden på dagordningen till det extra riksmötet.  

1. Styrelsen har tillsatt en disciplinnämnd och den behöver nu skrivas in i 

SIFs stadgar för att nämndens beslut ska bli juridiskt korrekta.  

2. Vi tar åter upp proposition f/ från det ordinarie riksmötet i mars. Att 

skriva in i stadgarna att SIFs styrelse utser vem i styrelsen som ska 

vara SIFs representant/ledamot i SIF Avels styrelse. Styrelsen fick på 

riksmötet inte det enhälliga beslutet som krävdes för en omedelbar 

stadgeändring men däremot mer än 2/3 av rösterna och frågan måste 

därför tas upp på ännu ett riksmöte, ordinarie eller extra.  

 

Då ordförandekonferensen i höstas önskade att SIF framöver håller två ordfö-

randekonferenser per år så arrangeras i samband med SM SIFs ordförande-

konferens sommar.  

Precis som vanligt kommer det även att vara en ordförandekonferens under 

hösten 2016.  

Extra riksmöte och ordförandekonferens 8 juli 

Nya telefontider på SIFs kansli  
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I det här numret: 

Från och med 7 juni har vi följande telefontider: 

Måndagar: 13-16 

Tisdagar: 9-12 

Onsdagar: stängt 

Torsdag-fredag: 9-12 

 

För att göra kansliet mer tillgängligt för medlemmarna flyttar SIF sin telefontid på 

måndagar till måndag eftermiddag kl 13-16.  

Då kansliet har minskad bemanning mot tidigare så kommer vi inte ha någon te-

lefontid på onsdagar.  

Tisdagar, torsdagar och fredagar är telefontiden oförändrat kl 9-12. 

Nyhetsbrev 



Det finns idag två kanslier och vi mär-

ker att det inte är helt lätt att veta vil-

ken av dem man ska vända sig till i 

olika frågor så här försöker vi reda ut 

lite.  

SIFAvel hanterar alla frågor kring: 

 Hästpass 

 Ägarbyten och registreringar 

 Betäckningslicenser och rappor-

ter 

SIFs kansli hanterar frågor om bla 

 Utbildning 

 Tävlingar 

 Ryttarlicenser 

 Ungdomsfrågor 

 Medlemskap 

 TREC 

 Fritidsridning 

Det svenska islandshästlandslaget är 

ett av världens mest välmeriterade 

landslag.  

Vid Världsmästerskapen i Herning 

2015 tog det svenska landslaget 5 

guld, 2 silver och 3 brons samt tog för 

första gången hem priset som bästa 

nation!  

På de Nordiska Mästerskapen 2014 

erövrade det svenska landslaget 13 

medaljer, varav 5 st guld, 4 st silver, 4 

st brons.  

Det är ett fokuserat och väl samman-

svetsat lag med höga ambitioner som 

representerar vårt land vid de stora 

mästerskapen.  

Hej alla härliga företagare och andra 

entusiaster!  

Vill ni vara med och sponsra världens 

bästa landslag?  

Kolla in de olika sponsorpaketen, 

1000 kr sponsorer och 100 lapparna  

på landslagets hemsida!  

Svenska Islandshästlandslaget 

Varje krona mottages tacksamt!! 

NM går i Norska Biri 8-14 augusti 

Med vänlig hälsning  

Landslagsledningen 

 

Vem ska jag kontakta? 

Stötta vårt landslag till Nordiska mästerskapen 

Regelverket är uppdelat i 5 kapitel 

med egen färgkod och en bokstavs-

prefix för att underlätta användningen.  

Generella regler/General rules (G) 

Uppfödning/Breeding (B) 

Utbildning/Education (E) 

Sport/Sport (S)  

Ungdomsarbete/Youth Work (Y) 

 

  

Ny regelbok för allt inom FEIF 

Under våren har FEIF kommit ut med 

en helt ny regelbok. Tidigare fanns 

flera olika regelverk, ett för avel, ett 

för sport osv. De har nu slagit ihop 

alla dessa till ett regelverk ”The FEIF 

Rule Book” som omfattar alla aktivite-

ter inom FEIF.  

 

Ni kan ladda ned dokumentet från 

FEIFs hemsida  

https://www.feif.org/FEIF/

RulesandRegulations.aspx 
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FEIF Youth Cup 2016 

SIF söker eldsjälar för fritidssektionen  

Vi har fått in många fina ansökningar från ungdomar i hela landet och det har 

inte varit ett lätt jobb att välja ut endast 9 stycken.  

FEIF Youth Cup är islandshästvärldens största ungdomsevent och arrangeras 

vartannat år i något av FEIFs medlemsländer. Det är 9 dagar av träning, clinics, 

sociala och kulturella aktiviteter, tävling och nya vänskapsband runt om i världen 

som väntar årets deltagare från Sverige.  
 

Grattis säger vi till:  

Elin Ahnfeldt  Wilma Almtoft  Julia Carlander 

Linnea Wendeus  Julia Lockman  Olivia Helltén 

Tindra westman  Wilma Kristensson Tora Ingstedt 

Dessa kommer att representera Sverige i Exloo, Nederländerna i sommar. 

Vi har meddelat de uttagna personligen men har ingen möjlighet att meddela 

alla som inte kom med. Men ge inte upp det kommer nya aktiviteter att söka till 

så fortsätt hålla dig uppdaterad via vår flik på hemsidan. 

I år är målet att sektionen ska genom-

föra en träff första träff för att kunna 

formellt bilda sektionen. Dessutom 

har SIF fått projektstöd från Svenskt 

Friluftsliv 2016 för att kunna utbilda 

turridningsledare i syfte att öka kun-

skapen om nödvändiga regler och 

bestämmelser i skog och mark och 

öka säkerheten för häst och ryttare 

kring uteritter.  

Kursens innehåll är inte framtaget, 

men uppgiften att ta fram en kursplan 

kommer den nya sektionen få ansva-

ret för att skapa i samråd med SIFs 

utbildningssektion. Dessutom ska en 

pilotkurs för turridningsledare genom-

föras som sedan ska ligga till grund 

för framtida utbildningar. 

För mer information ta kontakt med 

SIFs ordförande Jan Ljungholm. 

Fritidsryttarna är vår största medlems-

grupp som förbundet vill lyfta fram. 

SIF styrelse har därför beslutat att 

bilda en fritidssektion. Målet är att 

varje distrikt har en representant i 

sektionen. 

Vi vill nu skapa en sektion som kan 

tillgodose våra medlemmars behov av 

aktiviteter och information om fritids-

ridning och andra aktiviteter med is-

landshäst inom SIF.  

För att kan förverkliga detta kommer 

det att behövas intresserade medlem-

mar som på ideell basis kan arbeta i 

en sektion och som kan ta fram en 

vision och plan för hur SIF kan öka 

medlemsnyttan för våra fritidsryttare. 
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Pengar till lokalföreningen 
LOK-stöd — Glöm inte att söka LOK-stöd för aktiviteter under våren 2016. Ansökan ska vara inlämnad sen-

ast 25 augusti.  Ni lämnar in ansökan via IOL. Instruktioner är utskickade på mejl av Riksidrottsförbundet.  

Gräsroten — registrera din förening i Gräsroten hos Svenska spel. De som spelar kan sedan ange er före-

ning som förmånstagare  för spelpoäng, som sedan betalas ut som pengar till föreningen. Läs mer på 

www.svenskaspel.se/grasroten 

Landsbygdsprogrammet — Inom landsbygdsprogrammet 2014-2016 finns möjligheter för företag och före-

ningar att söka stöd för olika projekt. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.  

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdfiske/programochvisioner/landsbygdsprogrammet20142020/stodilandsbygdsprogrammet.4.37e9ac46144f41921cd4cfb.html


Det nya medlemsregistret IdrottOnLine (IOL) 

Distrikt och medlemskap i IOL för föreningarna 

Eftersom SIF nu är anknutet till Riks-

idrottsförbundet via vårt samarbetsav-

tal med Svenska Ridsportförbundet så 

är strukturen på organisationen an-

norlunda jämfört med vad vi är vana 

vid. Detta är en av anledningarna till 

att vi byter medlemsregister. Det är 

dessutom gratis. Det underlättar 

också för föreningarna vid ansökning 

om LOK-stöd, stöd från SISU osv. Det 

finns många fler praktiska funktioner i 

IOL än i MySoft. Det nya registret föl-

jer strukturen i SvRF och övriga Id-

rottsSverige.  

I det nya registret är det lokalförening-

arna som hanterar medlemmarna. Det 

gör att förbundet (SIF) inte längre 

kommer att kunna administrera med-

lemmarna alls, det kan bara lokalför-

eningarna göra.   

Det nuvarande medlemsregistret 

MySoft kommer att stängas den 31 

augusti. Det betyder att från och med 

då ska alla medlemmar finnas i det 

nya medlemsregistret IdrottOnLine.  

Det blir förmodligen ingen större skill-

nad för den enskilde medlemmen. 

Alla får ett ID och inloggning i IOL för 

att köpa t.ex. tävlingslicens.  

Många medlemmar finns redan i IOL 

genom andra föreningar. Ni får 

samma användarnamn och lösenord, 

bara en inloggning och ett ID, men får 

vid inloggning välja i vilken förening ni 

vill logga in.  

Tävlingslicenser går att köpa i MySoft 

t.o.m. den 31 augusti, och vi rekom-

menderar att ni som vet att ni tänker 

tävla under hösten och inte har licens 

löser den i MySoft före 31/8. Detta för 

att det ska bli en mjukstart med li-

censhantering i IOL. Därefter löser du 

den i IOL. 

För att kunna lägga in er i IOL måste 

ert personnummer finnas registrerat. 

Ni som är osäkra på om ert person-

nummer finns i registret idag, gäller 

bara er som aldrig loggat in i nuva-

rande systemet, kontakta din förening 

och kolla. De kan lägga in det åt dig.  

Vid problem, kontakta SIFs kansli.   

Arne Rulander, kansliet  

I och med att SIF nu byter medlemssystem till IOL, IdrottOnLine, så är det nödvändigt att alla lokalföreningar 

har ansökt om medlemskap i IOL och registrerat sig där. Det är fortfarande 7 lokalföreningar som inte gjort 

detta. Om föreningen inte är medlem i IOL kan den inte registrera sina medlemmar.  

Alla föreningar har också fått påminnelse om att bilda sina islandshästdistrikt innan ordförandekonferensen 8 

juni. Än så länge har SIF bara fått rapporter från tre bildade distrikt av 14.  
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Medlemsvärvningskampanj 2016 
Utmaningen 

Att som lokalförening öka sitt medlemsantal med minst 10 % under 2016, gäller inte 

stödmedlemmar. 
 

Moroten 

Bland de föreningar som uppnått målet lottas fyra föreningar fram som får en clinic/

föreläsning av Louise Löfgren, Haffi Gislason, Anne-Marie Röst eller Camilla Hed 

hos lokalföreningen eller på tränarens gård under våren 2017.  

Det finns en Facebookgrupp för detta som heter SIF - Värva nya medlemmar 2016.  



SM 6-10 juli Himmelstalund, Norrköping 

Rapport om årets avelsbedömningar  

Vi har nu två veckor kvar innan SM 

rullar igång. Vi ser fram emot en fan-

tastisk tävling under SM-veckan i 

Norrköping tillsammans med nästan 

50 andra idrotter. Missa inte denna 

möjliighet att uppleva detta på plats. 

Utöver vårt SM program finns t ex id-

rottskalaset med ett flertal artister på 

stan. 

På Himmelstalund blir det invignings-

parad på fredagen där vi vill att alla 

föreningar blir representerade med sin 

flagga, så glöm inte att ta med den.. 

Vi kommer under SM-veckan att ha 

mycket jornalister på plats man räknar 

med 250 ackrediterade. Vi vill gärna 

att ni i er förening och som SM delta-

gare kontaktar era lokala tidningar 

och berättar att ni har deltagare till SM

-veckan. De har då bättre möjlighet att 

bevaka er också på plats. 

All information om SM hittar ni 

på smislandshast.se eller på Fa-

cebook. 

Till avelsbedömningen på Wången 9 -

10 juni var det anmält 28 hästar. 

Öppna bedömningen på Wången av-

slutades den 10 juni och därför sena-

relade vi senaste anmälningsdatum till 

Stenholmen bedömningen till just 10 

juni så att om någon från Wången 

ville visa om sin häst skulle det fortfa-

rande vara möjligt att anmäla.  

Anmälan till avelsbedömningar görs i 

Hestur. 

Mvh/ Heimir 

Avelsbedömningen på Backome blev 

full innan anmälningsdatum gick ut. 

Det är sannolikt att om det hade gått 

att lägga till en bedömningsdag hade 

det även blivit flera hästar anmälda.  

Till nästa år kommer vi därför planera 

en bedömning med flera dagar på 

Backome för att kunna ta emot ännu 

större antal hästar.  

För att säkra oss om att alla hästar 

som är tänkta till visning i år får plats 

beslutade vi att lägga till en bedöm-

ningsdag till avelsbedömningen på 

Stenholmen som därför blir 20—23  

juni. På det viset fick vi möjlighet att ta 

emot 105 hästar till den bedömning-

en.  
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Ny medarbetare 
SIF vill hälsa välkommen till vår nya med-

arbetare Annika Stalfelt som sedan den 

20 juni tillträtt tjänsten som förbundskoor-

dinator på SIFs kansli.  

Controller i SIF 
På riksmötet 2016 fick SIFs styrelse i 

uppdrag att tillsätta posten som con-

troller i styrelsen.  

 

Styrelsen beslutade på sitt möte den 

21 april att Henrik Moe ingår som ordi-

narie ledamot i styrelsen med an-

svarsområde controller.   

Glöm inte att kontakta ert regionala SISU! 

Se vilka utbildningar ni kan gå i föreningen 

eller styrelsen och se vad SISU kan hjälpa 

er med kring kurser och utbildningar. 



 Svenska Islandshästförbundet 

Ridsportens Hus 

734 94 Strömsholm 

 

Telefon: 0220-452 50 

E-post: svenska@icelandichorse.se 

 

Ansvarig utgivare: Stöt Ulrika 

Andersson 

www.icelandichorse.se 

SIF arbetar hårt för att få en ekonomi i ba-

lans men då vi inte fått de externa bidrag vi 

hoppats på i år och det tar tid att ställa om 

ett stort förbund för att minska kostnaderna 

så har vi ett budgeterat underskott för 2016. 

Vill du, din förening eller ditt företag stödja 

SIFs verksamhet genom ett ekonomiskt bi-

drag till förbundet? 

Sätt då in ditt bidrag på SIFs BG 5035-7524 

ange ”Sponsring SIF”  

Du kan också använda Swish och skickar då 

till 123 539 63 61 och anger ”Sponsring SIF”.  

Vi vill gärna att du anger namn och adress 

för sponsorn så kommer vi att synliggöra 

sponsorerna i SIFs kanaler. Men man får 

vara anonym.   

Vill ni hellre ha en faktura, kontakta SIFs 

kansli.  

Alla bidrag är välkomna.  

Är du intresserad av att stödja SIF?  

För islandshästen 

Svenska Islandshästförbundet 
SIF 

SM frossa i juli 
 

6—10 juli är det SM i sport  

Var: Himmelstalund i Norrköping  

Arrangör: Dyggur. 

Information finns på hemsidan www.smislandshäst.se  

Glöm inte att köpa biljetter.  

 

 

 

22-24 juli är det SM i gaedingakeppni  

Var: Häradsvallen i Mönsterås 

Arrangör: Strokkur 

Information finns på Facebooksidan SM i Gaedingakeppni 

2016  

http://smislandshast.se/
https://www.facebook.com/gksm2016/
https://www.facebook.com/gksm2016/

