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Kære medlemmer og lokalklubber, 

Året er allerede godt i gang.  

 

Bestyrelses-/komite dag på DI sekretariatet. 

Den 21. januar afholdes bestyrelses-/komite dag på DI sekretariatet.  

Det er første gang, at bestyrelsen og komitemedlemmerne mødes efter corona. Det 

glæder vi os til. Hovedemnerne er motivation af frivillige og hestevelfærd. Læs en helt 

ny artikel om emnet på TÖLT her. 

Der kommer mere om begge emner både i nyhedsbreve og på TÖLT. 

 

FEIFs årlige møder finder sted d. 3-4 februar i Stockholm.  

FEIF er den internationale sammenslutning af nationale islandshesteforeninger. Det vil 

sige, at Danmark er repræsenteret af medlemmer af DIs bestyrelse. Det er en god 

anledning for DIs bestyrelse og sekretariatschef til at mødes med kolleger fra andre 

lande og drøfte fælles spørgsmål som optager islandshestefælleskabet. 

Beslutningsprocesserne i FEIF er tilrettelagt over 2 år. Det vil sige, at når et væsentligt 

emne har været drøftet på en FEIF-konference, så kan forslaget først vedtages året 

efter, således, at der er tid til, at de nationale foreninger kan forholde sig til 

spørgsmålet. Hovedemner på dagsordenen i år er: En opdateret FEIF-strategi, 

hestevelfærd og uønsket adfærd herunder seksuelle overgreb og håndtering heraf.  

TÖLT har en artikel om hestevelfærd i FEIF-regi, klik videre til artiklen her 

Her blot lidt om de øvrige større emner på FEIF-konferencen: 

FEIF-strategi 

FEIFs bestyrelse har ikke fremlagt en opdateret strategi, men ønsker en første 

diskussion af indholdet af en sådan strategi. Fra DIs side har vi på et tidligere møde 

https://www.magasinettolt.dk/blog/islandshestens-velfaerd-staar-oeverst-paa-dagsordenen-i-danmark/
https://www.magasinettolt.dk/blog/internationalt-islandshesteverdenen-opprioriterer-viden-og-debat-om-hestevelfaerd-og-ryttervaegt/
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 udtrykt ønske om større fokus på hestevelfærd og implementering heraf i alle FEIF-

tiltag. Et andet emne, som DI også har talt for, er større fokus på kvalitetsavl og 

hvordan, FEIF kan understøtte dette. Derudover er der spørgsmål om støtte til 

udbredelse af FEIF til flere lande, og hvordan FEIF kan understøtte opbygningen af 

nationale foreninger, kultursamarbejde med den islandske hest i centrum, samarbejde 

om rideruter på tværs af landegrænser osv. Når vi har mere om indholdet af strategi, 

vil vi dele det med medlemmer og lokalklubber. 

Om upassende adfærd  

Herunder om emnet ”Seksuelle overgreb” vil der være en workshop efterfulgt af en 

diskussion, om hvordan man i FEIF-regi skal håndtere folk, der har begået overgreb. 

Flere lande har skrappere regler end Danmark har, i regi af Dansk Idrætsforbund, hvor 

reglerne alene vedrører ansatte og folk i tillidshverv (e.g. bestyrelser). DIF har ikke 

regler vedr. aktive sportsudøvere. Det samme gør sig gældende i FEIF-regi, hvor FEIFs 

regler også kun vedrører personer med et FEIF-hverv (Officials). Flere FEIF-lande har 

allerede nationale regler, som også vedrører aktive sportsudøvere, der er dømt for 

seksuelle overgreb. DI besluttede sidste år i forbindelse med udarbejdelsen af 

landsholdskontrakter, at ryttere, der udtages til at repræsentere Danmark, er at 

sidestille med et hverv i DI/DIF-regi.  

Bestyrelsen vil rapportere fra FEIF konferencen i næste nyhedsbrev. 

 

Den kommende proces om opdatering af Stambogsreglement 

Som oplyst på Generalforsamlingen arbejder Avlskomiteen på at opdatere 

Stambogsreglementet. Der er tale om en opdatering i lyset af den udvikling, der har 

fundet sted siden det nuværende stambogsreglement blev udformet (2012) herunder 

2016 EU Dyreavlsforordningen og behovet for at sikre overensstemmelse mellem 

Stambogsreglementet og forvaltningspraksis heraf. Selvom DIs forvaltningspraksis  
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overholder EU lovgivningens krav om avlers ret til frit at vælge hingst, og der udstedes 

hestepas til alle afkom, skal dette naturligvis tydeliggøres i Stambogsreglementet. 

Der er også en række andre områder i Stambogsreglementet, som trænger til 

opdatering. Bl.a. skal der indføjes en henvisning til DIs tvistbilæggelsessystem, Klage 

og Ordensudvalget, som bl.a. er etableret i medfør af EUs Dyreavlsforordning.  

I det kommende arbejde med Stambogsreglementet skal DI også varetage DI-

vedtægtens formål om at ”bevare og styrke den islandske hests særlige egenskaber, 

herunder de specielle islandske gangarter”. Dansk islandshesteavl har de seneste år 

stået for den største avlsfremgang udenfor Island. Det kan man se i den danske 

islandshestepopulation, hvor god tølt vinder frem, og vi ved, at køberne stiller større og 

større krav til gangarter og sind. Og det er kun godt. Spørgeskemaundersøgelsen i 

efteråret bekræftede, at valget af islandshest hang sammen med gangarterne. 

Avlsfremgangen afspejler sig også i et stigende salg af heste til Tyskland, hvor avlerne 

har fokuseret på produktion af heste. Det er nu under hastig forandring, hvor IPZV 

arbejder på at få tyske avlere til at anvende kårede heste i avlen.  

Interessen for at anvende ikke-kårede hingste i avlen er fortsat yderst begrænset i 

Danmark. Selv med et stigende udbud af ikke-kårede EU-hingste er det forsat under 

2-3 pct. af hopperne, som sættes til ikke-kårede hingste. Den danske hingsteliste 

indeholder mere end 500 kårede hingste.  

Vi ved af erfaring fra de seneste års Generalforsamlinger, at der blandt DIs 

medlemmer er stor opbakning til Stambogsreglementet og særligt minimumskrav til 

avlshingste. Derfor ønsker DIs bestyrelse og Avlskomiteen at gennemføre en åben 

proces om ændringer af Stambogsreglementet i håb om, at alle sten kan blive vendt, 

og at vi på én og samme gang kan leve op til kravene i EU's Dyreavlsforordning og 

samtidig fastholde avlsfremgangen. Der er også stort behov for at sikre 

gennemsigtighed i, hvad der udbydes – hvad enten der er tale om hingste, der 

udbydes til bedækning, eller heste, der udbydes til salg. For eksempel: Hvordan sikrer 

man, at hoppeejere er informerede om hingstens meritter?  
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Vi ser ikke-kårede EU-hingste markedsført på deres følbedømmelser. DI har nu 

oprettet en forbedret hingsteliste, hvor hoppeejere kan søge information, inden de 

vælger hingst. Hvordan skelner en køber mellem kvalitetsavl og andre typer avl? Dette 

er bare nogle af de spørgsmål, som skal vendes.  

DI er i god kontakt med SEGES om det fremtidige reglement, ligesom vi er i kontakt 

med nabolandenes avlsforeninger. Og DI skal fortsat være i tæt kontakt med 

Fødevarestyrelsen. 

Når Avlskomitéen har et udkast til forslag til Stambogsreglement/Avlsprogram klart, 

vil det blive fremlagt på et virtuelt møde for DIs medlemmer, hvor der er lejlighed til at 

drøfte forslaget. Herefter gives der mulighed for at komme med skriftlige 

bemærkninger. Et revideret udkast vil blive drøftet på et yderligere virtuelt møde for 

medlemmerne. Herefter skulle forslaget være klart til afstemning på DIs 

Generalforsamling i november 2023. Forslaget vil skulle træde i kraft d. 1. januar 2024.  

For at der ikke skal opstå usikkerhed om, hvordan føl, som avles i år med fødsel i 2024, 

vil blive behandlet, så vil Stambogskontoret fortsætte med at udstede rødt pas til alle 

afkom i 2023 og i 2024 efter ejers ønske. 

 

Klub- og breddekomiteen godt fra start 

Den nye Klub- og breddekomité er kommet godt fra start og er i fuld gang med at 

planlægge årets aktiviteter og arbejdet i udvalgene under komiteen. Udvalgene, som 

hører ind under komiteen, er Pararytter-, Junior og unge- og Aktivitetsuge-udvalget.  

Bredden er kommet ind under Klubkomiteen, og det vil vi selvfølgelig have fokus på i 

den kommende tid, og hvad det betyder for bredden, vil vi informere om løbende. 

Herudover vil fokuspunkterne for arbejdet i Klub- og breddekomiteen i det kommende 

år være: Samarbejde regionalt, erfaringsudveksling og frivillighed.  

Som noget nyt inviterer vi til tre online regionale klubmøder i marts måned i stedet for  
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et samlet klubmøde.  

Formålet med at holde tre regionale klubmøder er at give klubberne mulighed for at 

netværke, erfaringsudveksle og samarbejde om aktiviteter. På mødet vil I også få 

lejlighed til at møde Klub- og breddekomiteens medlemmer. Tilmeldingerne ligger 

klar på sporti.dk. Vi håber, at så mange klubber som muligt vil deltage i de regionale 

klubmøder.  

I sensommeren forventer vi at afholde et fælles klubmøde for alle klubberne under DI.  

Bedste hilsner  

Bestyrelsen i Dansk Islandshesteforening 

 


