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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent

2.  Bestyrelsen aflægger beretning 
a. Arbejdet med og planer for TÖLT

Herefter uddeles årets priser, pokaler og blomster.

3.  Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab samt budget for foreningens virksomhed  
med forslag til kontingent.

4.  Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget): 
a. Bestyrelsen fremlægger forslag til nye vedtægter.

5.  Fremlæggelse af og beslutning om nyt stambogsreglement. 

 (Såfremt pkt. 4.a. vedtages, så ændres dagsordenens pkt. 6-12 således at valgene til udvalg  
og komiteer følger den nye vedtægt).

6. Valg af næstformand for bestyrelsen for 2 år og suppleant for næstformand for 1 år.

7. Valg af formand for avlskomiteen for 2 år og et komitemedlem til avlskomiteen for 2 år.

8. Valg af formand for sportskomiteen for 2 år og et komitemedlem til sportskomiteen for 2 år.

9.  Valg af formand for fælleskomiteen for 1 år (vakant) og valg af 2 komitemedlemmer til fælles- 
komiteen for 2 år (hhv. formand for Naturudvalget og Juniorudvalget).

10. Valg af to komitemedlemmer til klubkomiteen for 2 år.

11. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, fælles- og klubkomite.

12. Valg af 1 revisor for 2 år samt en revisorsuppleant for 1 år.

13.  Drøftelse af forslag til ny associeringsaftale med Dansk Ride Forbund og bemyndigelse  
til bestyrelsen til at færdiggøre aftalen.

14. Eventuelt

Lørdag d. 21. november Vissenbjerg Hallerne
Åbent Hus  10.00-12.00
Frokost  12:00-13:00
Generalforsamling  13:00-18:00

Vores fire komiteer: Sportskomiteen, Avlskomiteen, Fælleskomiteen & Klubkomiteen holder åbent 
hus og indbyder alle medlemmer til at kigge forbi med spørgsmål, feedback, kritik, ros, dialog 
og forslag – eller bare for at få sat ansigt på navnene. Desuden kan du møde TREC- udvalget og 
Hedelandsudvalget.
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Kære medlemmer af Dansk  
Islandshesteforening 

Året 2014-15 var begivenhedsrigt og bød  
på mange interessante, spændende og 
komplekse arbejdsopgaver og udfordringer. 
 DI har en størrelse og en medlems- 
skare, der fordrer en høj grad af pro- 
fessionalisme på alle fronter. 

 

Ved årets begyndelse vidste vi, at der lå 
store opgaver forude. Men vi havde ikke 
fantasi til at forudse den volumen og det 
omfang, som de fik, og året bød også på 
begivenheder, som vi slet ikke havde set 
komme.
Vi vil gerne opleves som en bestyrelse, der 
er konstruktive og kommunikative over for 
medlemmerne og vores samarbejds- 
parter i og uden for foreningen. Vi ser 
indad og oplever, at vi langt fra er i mål 
med alle gode hensigter. Vi fejler desværre 
også i ny og næ, må vi erkende.  
 Mens vi har hænderne begravet i at 
løse de konkrete opgaver, er det vigtigt, at 
medlemmerne forstår og respekterer, at 
vi kan være nødt til at holde døren lukket 
til “maskinrummet”. 
 Det gælder for eksempel, mens vi 
forhandler med eksterne parter og samar-

bejdspartnere, hvor et fortroligt forhand-
lingsrum er nødvendigt for at fastholde 
dialogen frem mod et resultat. Vores 
opgave er at varetage mange forskellige 
interesser. Men målet for bestyrelsens 
indsats er altid, at resultatet skal være til 
fælles bedste for vores forening.
 Dansk Islandshesteforening er en lille 
forening med store aktiviteter – nogle 
gange større, end vi som bestyrelse 
forestiller os. Sådan har vi det nu, hvor 
generalforsamlingen står for døren, og vi 
ser tilbage på et begivenhedsrigt år.
 Året har – selvfølgelig – været præget 
af alle de “sædvanlige” planlagte begi-
venheder, som vi kommer tilbage til i 
beretningen, men derudover har året 
været markant præget af uforudsigelige 
begivenheder eller aktiviteter som har 
fået et lidt andet forløb end forudset.

Fire store ekstraordinære aktiviteter har 
fyldt året: 

• FEIF konferencen i København
• Forslaget til en ny vedtægt for DI
•  Associeringsaftalen med Dansk Ride 

Forbund 
• VM 2015

FEIF konferencen i København
Danmark havde værtskabet ved FEIF 
konferencen i DGI-byen i København i 
begyndelsen af februar. Selve dagsorde-
nen for den årlige konference stod FEIF 
selvfølgelig for, men som værter var der 
særlige opgaver, som DI organiserede.  
 FEIF konferencen er et meget vigtigt 
møde for alle islandsheste interesserede. 

 Vi ved godt, at de fleste af os “almin-
delige” islandshesteryttere ikke bruger 
megen tid på FEIF. De fleste skænker det 
måske ikke en tanke, hvor vigtigt det er, 
at al avl og sport koordineres i mellem 
alle 19 FEIF medlemslande. 

Vi tænker sjældent på det fantastiske i, at 
sports ryttere kan rejse til andre lande og 
konkurrere på betingelser, de kender på 
forhånd, og dermed har mulighed for at 
tilrettelægge deres træning efter. Bag det 
ligger der et stort arbejde. 
 Uden et koordinerende FEIF ville dette 
ikke være muligt. Den næste FEIF-kon-
ference foregår i Haarlem i Holland i 
februar 2016. 

Forslaget til en ny DI-vedtægt
Generalforsamlingen besluttede i 2013, 
at bestyrelsen skulle arbejde med en ny 
medlems- og kontingentstruktur. Det 
udviklede sig til et arbejde med en helt  
ny vedtægt for DI. Vi nedsatte et med-

Bestyrelsens årsberetning 2014/15 på general- 
forsamling for Dansk Islandshesteforening  
lørdag den 21. november i Vissenbjerg Hallerne 

» Tingene skal gå op  
i en højere enhed; vi 
skal tænke bære- 
dygtigt og klogt –  
og økonomien skal 
hænge sammen! «

»Vi tager det som en 
naturlig ting, at heste 
kan sælges over 
grænserne, hingste 
kan lejes på samme 
vilkår fra land til 
land, og alt fungerer 
med udstedelse af 
papirer og andre  
formaliteter.«
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lems- og strukturudvalg, som arbejdede 
med kontingenterne. Udvalget gjorde et 
flot arbejde og kom med yderst kvali- 
ficerede anbefalinger til bestyrelsen, som 
rakte ud over selve spørgsmålet om  
kontingenter og gav stof til eftertanke. 
 Samtidig erfarede bestyrelsen i vores 
arbejde, at vedtægten på flere områder 
trænger til at blive fornyet eller udbygget. 
Tiden er simpelthen løbet fra den nu- 
værende. For eksempel var det i et par til-
fælde uklart for os, hvornår en beslutning 
kan træffes af bestyrelsen, og hvornår det 
er et anliggende for generalforsamlingen. 
 Vi gik derfor i gang med at udarbejde  
forslag til en helt ny vedtægt for for- 
eningen, der indeholder:
 
•  en ny medlems-og kontingentstruktur og
•  en ny ansvars- og kompetenceforde-

ling i mellem bestyrelse og general- 
forsamling, 

ligesom vi supplerede vedtægten med 
bestemmelser om: 

• lyd- og billedrettigheder 
• et formelt klageudvalg  
• anti-doping opgaven
 
 Vi er en organisation med særpræg, 
det ved vi alle, men særpræget stikker 
dybere, end man lige umiddelbart tror, og 
det har mange facetter. 

 

En forening for alle de personlige med-
lemmer, hvoraf mange har været med 
næsten fra starten, og som derfor hoved-
sagelig betragter DI som en forening af 
enkeltpersoner. 

 Vi er samtidig et forbund af omkring 
65 lokalklubber, hvor forventningerne til 
DI er anderledes. 
 Vi ved, at en del medlemmer har  
ønsket, at DI skulle træffe et valg om  
enten at være en forening eller et 
forbund. Den problematik drøftede 
medlems- og strukturudvalget grundigt. 
Konklusionen er, at et sådant valg vil få 
mange negative konsekvenser, og at et 
forbund vil være meget vanskeligt at få 
vedtaget på en generalforsamling. Blandt 
andet, fordi de ”personlige medlemmer” 
på den måde vil få frataget rettigheder 
og derfor næppe vil stemme for et sådan 
forslag.  
 Samtidig har bestyrelsen den ud-
fordring, at DI både er en avls- og en 
sportsorganisation. Vi er det endda både 
på professionelt niveau og på amatør-
plan. De udfordringer, der ligger i det. 
er åbenbare. Foreningen skal rumme et 
kraftigt voksende professionelt niveau 
og samtidig tage vare på den store brede 
medlemsskare, hvor det at have islandske 
heste til sport eller avl er – og skal være – 
en fritidsfornøjelse.
 For at forberede medlemmerne på 
en ny vedtægt lagde vi et forslag ud på 
hjemmesiden allerede i juni. Vi opfor-
drede medlemmerne til at sætte sig ind i 
alt det nye og gerne kommentere det. Vi 
har modtaget kommentarer – færre end 
vi havde troet. Vi har indgående drøftet 
de kærkomne kommentarer, og de gav 
anledning til, at vi i oktober nummeret af 
TÖLT svarede på de principielle ind-
vendinger. Efter den proces har vi gjort 
forslaget til ny vedtægt helt færdigt og 
lægger det nu frem for generalforsamlin-
gen til behandling. 
 Vi vil ikke lægge skjul på, at bestyrelsen 
ligger stor vægt på, at forslaget vedtages. 

Ny associeringsaftale med  
Dansk Ride Forbund (DRF)
Siden 18. juli 1988 – det var gengang vi 
var halvt så store og opdelt i avl og sport 
– har Dansk Islandshesteforening haft 
en associeringsaftale med Dansk Ride 
Forbund (DRF). Gennem medlemskabet 
af DRF er vi også medlem af Danmarks 
Idrætsforbund (DIF). DIF fordeler hvert 
år tilskud fra tipsmidlerne til deres med-

lemmer, og giver medlemsservice på en 
række områder for eksempel en kollektiv 
forsikringsordning og juridisk bistand. 
 Da vi begyndte som ny bestyrelse i 
2013, søgte vi at sætte os ind i associe-
ringsaftalen med DRF. Vi kunne konstate-
re, at den ikke var ændret i de mange år, 
og vi tog derfor kontakt til DRF for at få 
genforhandlet aftalen. 

Samtidigt ønskede vi også at få et 
samarbejde op at stå, som sikrede, at de 
islandske heste kunne deltage i DRF’s ak-
tiviteter inden for eksempel langdistance 
og TREC på økonomisk bedre vilkår, end 
tilfældet er i dag. 
 Det viste sig at blive en stor sag. 
 I vores arbejde med naturridning hav-
de vi i efteråret 2014 meldt os ind i den 
europæiske organisation for tur- og natur-
ridning, FITE som ligger i Frankrig. I FITEs 
arbejde med naturridning er der udviklet 
en konkurrenceform – FITE-TREC, som vi 
mente var et meget interessant udvik-
lingsområde for vores islandshesteryttere. 
DRF har deres egen form for TREC – som 
ligger langt fra FITEs, og vi så derfor 
ingen interessekonflikt i, at det var Dansk 
Islandshesteforening, som var den danske 
repræsentant i FITE.  
 Da vi skulle mødes med DRF om asso-
cieringsaftalen, troede vi, at det var for at 
genforhandle en helt rimelig og naturlig 
associeringsaftale mellem to ligeværdige 
parter. Det viste sig, at det blev medlems-
skabet af FITE, som kom til at præge 
mødet. DRF mente, at vi skulle have spurgt 
dem om lov, før vi meldte os ind i FITE, en 
opfattelse, som vi var – og er – uenige i. 

»At være både  
forening og forbund 
er ingen nem sag, 
men i forslaget til ny 
vedtægt prøver vi at 
skabe et regelgrund-
lag, som gør det  
muligt at omslutte 
alle. «

» Dansk Islands- 
hesteforening er  
siden 1988 vokset til 
en stærk og betydelig 
organisation inden 
for ridesporten, og 
det mente vi bl.a. 
skulle afspejle sig i 
fordelingen af tips-
midlerne. «
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 Uenigheden fik den konsekvens, at 
DRF opsagde associeringsaftalen med os. 
Og så stod vi pludselig over for helt nye 
udfordringer – opsigelse af den kollektive 
forsikringsordning, opsigelse af samar-
bejdet med Anti-Doping Danmark, op-
hævelse af Team Danmark-ordningen for 
gymnasierne, bortfald af tilskud, bortfald 
af officielle DIF-medaljer til DM mv.   
 Vi indledte straks forhandlinger med 
Danmarks Idrætsforbund om en fortsat 
tilknytning til deres organisation, gerne 
som et direkte medlem. Det viste sig, at 
Danmarks Idrætsforbund i 20 år ikke har 
optaget nye forbund og heller ikke agter 
gøre det i vores tilfælde. Derimod vil de 
gerne støtte enhver aktivitet, som kan 
føre til en ny associeringsaftale med DRF.  
 Vi fik besøg af formanden for Dan-
marks Idrætsforbund Niels Nygaard 
under VM i Herning og har efterfølgende 
haft et par møder, som har været kon-
struktive. I skrivende stund ser det ud til, 
at vi når frem til en fornuftig aftale med 
Danmarks Idrætsforbund og DRF. Indhol-
det i forslaget til en ny associeringsaftale 
redegør vi nærmere for på generalfor-
samlingen under et særskilt punkt på 
dagsordenen. Det er magtpåliggende for 
bestyrelsen, at vi lægger forslaget frem 
for medlemmerne på generalforsamlin-
gen til en grundig drøftelse og – håber vi i 
bestyrelsen – til godkendelse.
Vi er blevet en betydelig og markant 
“spiller” inden for hestesektoren i  
Danmark, og meget tyder på, at den rolle 
bliver stærkere i årene, der kommer. 
Derfor finder bestyrelsen, at islandshe-
steejerne i Danmark er bedst tjent med, 
at foreningen fortsat indgår i forpligten-
de samarbejder med de øvrige vigtige 
organisationer inden for hestesektoren, 
Landsudvalget for Heste, Danmarks 
Idrætsforbund og DRF. Det er bestyrel-
sens opfattelse, at fordelene for DI er 
større end ulemperne i forslaget til ny 
associeringsaftale. 
 Vi er opmærksomme på, at vi ved at 
indgå i et nyt forpligtende samarbejder med 
DRF, samtidig må opgive noget mere af 
vores “gamle” mangeårige selvstændighed. 
I 1970’erne og starten af 1980’erne kunne vi 
i DI selv bestemme alt inden for vores del af 
hesteverdenen, men den tid er forbi. 

Vi lever nu i en verden, hvor andre både 
nationalt og internationalt sætter ram-
merne for meget af det, der sker inden for 
hesteverdenen. 

VM 2015 
Det er første gang, at de seks nordiske 
landes islandshesteforeninger er gået 
sammen om at arrangere noget så stort 
som et verdensmesterskab.
 Planlægningen startede allerede, da 
FEIF i 2011 besluttede at give VM 2015 
til NIF – Nordisk Islandsheste Forbund. I 
mellemtiden har der været stor udskift-
ning, både i de enkelte landes bestyrelser 
og formandsskaber og i ledelsen af den 
organisationskomité, der skulle stå for 
hele planlægningen af VM 2015. 
 At stable så stort et arrangement på 
benene fordrer en kraftpræstation ud 
over det sædvanlige: 

VM 2015 havde et budget på over 20 
millioner kroner og blev gennemført af 
næsten udelukkende frivillig arbejdskraft. 
 Desværre lykkedes det ikke at nå i 
mål med økonomien, da det økonomiske 
resultat for VM2015 var et underskud på 
1.010.752 kr., hvor der var budgetteret 
med et overskud på 1,8 mio. kr. Under-
skuddet deles mellem de nordiske lande, 
og den danske andel er 12/55 dele svaren-

de til 220.000 kr., hvor der var budgette-
ret med et rundt nul i DI’s regnskab.   
 Først og fremmest skyldes underskud-
det et lavere salg af uge- og weekend-
billetter end forventet. Det totale salg lå 
noget under billetsalget i Berlin.
 Til VM2015 blev der solgt 6.843 billetter. 
Dertil kom andre ca. 1.500 billetter til redu-
ceret pris eller gratis, til ryttere, frivillige, 
udstillere, presse, mfl. Der var ialt 12.000 
pladser på tribunerne.
 Underskuddet svarer til et manglende 
salg af ca. 780 billetter, hvor især billet- 
salget de sidste to måneder op til VM2015 
svigtede.  
 Vi kunne have ønsket, at der havde 
været troværdige oversigter over billetter 
fra tidligere års VM. FEIF bør stille krav 
om, at værtslandene skal levere en over-
sigt over udviklingen i billetsalget af de 
forskellige billet-kategorier. 
 En af de store udfordringer var at sikre 
likviditeten for VM2015. Det skyldtes, at 
NETS ikke ville overføre indtægter fra 
billetsalget via udenlandske kreditkort  
til VM2015, før VM var gået i gang. 
Det skyldes, at NETS er forpligtet til at 
tilbagebetale billetindtægten i tilfælde af 
aflysning. Derfor foregik billetsalget frem 
til 1. maj 2015 manuelt via fremsendelse 
af faktura. Først herefter overgik billet- 
salget til Sporti. Da det manglende  
billetsalg stod klart, var der stor fokus  
på at reducere udgifterne, og der var  
generelt en stram økonomistyring både 
før, under og efter VM. 
 Under forberedelserne til VM besluttede 
de nordiske formænd, at en række  
omkostninger skulle betales af VM2015.  
Det drejer sig om refusion af DI’s om- 
kostninger til en tribune ved NM, og eks-
tra udgifter i forbindelse med møder med 
FEIF og DI. Dertil kom, at de hyppige skift 
i personerne i bestyrelserne i de enkelte 
lande har betydet ekstra mødeaktivitet. 
Disse omkostninger beløber sig i alt til 
ca. 320.000 kr.
 Da VM2015 lå på dansk grund, var det 
meget naturligt, at DI også havde en stor 
andel i planlægningen og afviklingen. 
Det var DI, som lagde CVR nummer til 
arrangementet og søgte alle relevante 
myndigheder om nødvendige god- 
kendelser, fik momsfritagelse, afklarede 

»vi er af den opfattelse, 
at indflydelse opnås 
bedst ved at sam- 
arbejde og ikke ved  
at sidde udenfor. «

» Det er at sammen-
ligne med en stor 
virksomhed, der skal 
etableres med et kort 
sigte, og hvor der er 
ringe mulighed for at 
afprøve konceptet i 
praksis op til selve 
afviklingen. «



[ 6   Dansk Islandshesteforening / Generalforsamling 2015 ]

forsikringsforhold, oprettede bankkonti, 
fik aftale med NETS og Sporti, og ikke 
mindst stillede sekretariat til rådighed 
for hele regnskabs- og bogholderifunktio-
nen. Det blev DI særskilt betalt for. 

Et godt forarbejde med at fastlægge 
arbejdsgange og ansvars-områder var 
godt givet ud. 
 FEIF har meldt tilbage med stor 
tilfredshed i forhold til planlægning 
og afvikling af VM2015, og både under 
og efter VM er det strømmet ind med 
positive tilkendegivelser fra deltagere og 
publikum. Der foregår i skrivende stund 
et meget stort arbejde med at evaluere 
proces og afvikling, så der er mulighed 
for at bringe alle erfaringer med til  
kommende verdensmesterskaber.
 Vi spørger os selv, hvorfor tilskuerne 
svigtede? Var det billetpriserne, som var 
for høje, eller var der andre årsager? For 
desværre oplevede vi modstand og  
megen snak i krogene i planlægnings-
fasen. Det kan vi ikke være bekendt! 
Selvfølgelig står det folk frit for, hvad 
man deltager i, men langt hen ad vejen 
har vi vel et fælles ansvar for at bakke op 
om den fælles sag. 

Som et af de arrangerende lande kan vi 
kun være stolte af VM2015.  
 Som traditionen byder, var der også i 
år VM-stafetridt. Her havde DI stor hjælp 
af en gruppe engagerede og rutinerede 
ryttere. Denne gruppe lagde et kæmpe 
arbejde i planlægning og afvikling af 
stafetridtet, som blev gennemført med 
stor succes. Stor tak for indsatsen til både 
arrangører og ryttere.
 Endelig skal der lyde en stor og velment 
ros til Herning Kommune, til organisations-
komitéen og til alle de mange frivillige, 
der gjorde det muligt, at vi sammen med 
de øvrige nordiske lande kunne præstere 
dette fantastiske VM. Ja, det var et flot 
VM2015, og en stor glæde at mærke begej-
stringen, glæden og fællesskabsfølelsen 
hos publikum, deltagere og arrangører. 
 Hvornår ønsker vi at påtage os opgaven 
igen? Det står lidt hen i det uvisse. Men for 
ikke at miste muligheden for et VM2019, 
har NIF tilkendegivet overfor FEIF, at 
Herning var en mulighed igen om fire 
år, Den endelige ansøgning er dog ikke 
sendt. I bestyrelsen er vi af den opfattelse, 
at vi har behov for at tænke os rigtigt 
godt om, før vi igen binder an med så stor 
en opgave. Har vi ressourcerne i det hele 
taget? Og skal det være, så ønsker vi, at 
Danmark får en stærkere rolle og mere 
at skulle have sagt i hele organisationen. 
Først når evalueringen af VM2015 er helt 
færdig, tager vi den endelige beslutning. 
Men forbeholdene er store lige nu, det 
skal ikke være nogen hemmelighed. 

Økonomi 
Vi var højt oppe at flyve til VM. Men kom 
snart ned på jorden igen, da regnskabet 
skulle gøres op, og det stod klart, at DI skul-
le dække 220.000 kr. af underskuddet på lidt 
over en million kr. Samlet set har VM kostet 
omkring 295.711 kr. for DI i 2014-15 regnska-
bet, hvor ”kun” de 75.000 kr. var budgetteret 
inden for avl og sport. Dertil kan så lægges 
de mange VM relaterede møde – og trans-
portudgifter, som er afholdt af budgettet for 
ledelsen, for sekretariatet og de enkelte ko-
miteer. Et fornuftigt skøn på det vil ligge på 
yderligere mindst 50.000 kr. netto. VM2015 
har dækket af DI’s udgifter til sekretariat og 
økonomifunktion. Udgiftsdækningen fra 
VM2015 beløb sig til 125.000 kr.    

 

 

På generalforsamlingen fremlægger vi 
regnskabet særskilt. og sekretariatschef 
Max Adelsbøll gennemgår de enkelte 
poster nærmere. Her er nogle af hoved-
trækkene: 
•  I forhold til tidligere afsættes der nu 

midler til revision i årets regnskab. I 
regnskabet er der derfor en forøget 
udgift på 50.000 kr. 

•  I forhold til tidligere har ledelsen i år 
valgt at afskrive på debitorerne ud 
fra et synspunkt om, at vi afskriver 
tilgodehavender, som er mere end to år 
gamle. Det har i år belastet regnskabet 
med knap 44.000 kr. 

•  Kåringerne har overskredet deres  
budgetter med 170.000 kr. Økonomien 
i kåringerne er blevet et fokuspunkt, 
og det beskrives nærmere under  
avlskomiteens beretning. 

•  Budgettet for TÖLT var fejlagtigt  
budgetteret. Det skyldes hoved- 
sageligt et skift af bogholder hele to 
gange i 2014, hvorfor regnskabstallene 
for TØLT ikke var korrekt periodiseret 
for 2014. Det havde yderligere den 
konsekvens, at ansøgningen til Kultur-
ministeriets bladpulje for portostøtte i 
2015 blev overset. Det betyder en tabt 
mulighed for støtte på 50-70.000 kr. 
Det er naturligvis kritisabelt, at noget 
sådan kan ske, og bestyrelsen har  
derfor sikret sig, at en lignende kost-
bar administrativ fejl ikke sker igen. 

•  Bestyrelsen valgte at afholde en  
generalforsamling i 2014, som væsent-
ligt overskred budgettet. 

» Megen af den  
negative snak og 
skepsis blev gjort til 
skamme – og ja, det 
er vores oplevelse, at 
dette VM var et af de 
bedste nogensinde. «

» Der var hele vejen 
igennem et godt og 
konstruktivt sam- 
arbejde med  
Organisations- 
komiteen, med det 
Nordiske Islands- 
heste Forbund, NIF, 
og med DI og DI’s 
sekretariat. «

» Selvom VM tages  
ud af regnskabet må 
bestyrelsen erkende, 
at økonomistyringen 
inden for en del  
områder ikke har  
været tilstrækkelig i 
årets løb, og det skal 
være et helt klart  
fokusområde i det nye 
år for bestyrelsen. «
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•  Bestyrelsen valgte ved årets begyndelse at 
investere 80.000 kr. i opstart af TREC, 
som er udgiftført.

•  I 2015 indgik DI en aftale med KODA 
/ GRAMEX om en kollektiv aftale for 
betaling af rettighederne for musik- 
afspilning på vegne af DI og medlems-
klubberne. Udgiften var u-finansieret 
med knap 45.000 kr. 

•  Endelig er det aftalt med Stambogs- 
kontoret, at stambogen i fremtiden 
også dækker foreningens rimelige 
udgifter for ledelse og bestyrelses- 
arbejde, samt revision og general- 
forsamling. Der er i 2014-15 blevet  
omfordelt 99.000 kr. til disse opgaver.  

 Imod slutningen af året har bestyrelsen 
valgt en ny revisor. Det er sket dels for at 
højne kvaliteten af revisionen af regnska-
bet, dels for at få et større revisionssel-
skab tilknyttet, som kan vejlede og støtte 
sekretariatet med at indføre et påtænkt 
nyt økonomi- og regnskabssystem. Den 
hidtidige revisor Peter Kristensen fratrådte 
således efter mange års tjeneste i DI. I 
stedet er tilknyttet statsautoriseret revisor 
og partner Svend Aage Jensen fra Kvist & 
Jensen med hovedsæde i Randers. Svend 
Aage er i forvejen tilknyttet som revisor for 
Vilhelmsborg og har stor indsigt i heste-
verdenen. 
 Foreningens to generalforsamlings-
valgte revisorer Finn Nejstgaard og Niels 
Kaarill har – med god ret – været kritiske 
over for årets underskud, og de har især 
påpeget to forhold:

•  en kritisabel og mangelfuld indsigt 
i og styring af VM-økonomien, bl.a. 
begrundet i en vanskelig og uigen-
nemtænkt organisation, og 

•  kritik af en tilsyneladende manglende 
sammenhæng mellem budgetter, reali-
serede tal, budgetopfølgning og deraf 
afledte konsekvenser for de pågælden-
de aktiviteter. 

Bestyrelsen vil i det nye år være mere fokuse-
ret på foreningens økonomi. Set hen over de 
sidste to år har foreningen tabt en meget stor 
del af sin egenkapital, dels på afholdelse af 
NM og VM, dels ved store investeringer i nyt 
IT-udstyr, kåringsmateriel, tidstagningsud-
styr, walkie-talkies og iPads mv. 

 

For 2016 er der godkendt to investeringer, 
dels i et nyt medlems-, abonnement- og 
regnskabssystem, dels i en renovering 
eller ny-indkøb af startboks til passporet i 
Herning.

Sekretariatets, udvalgenes 
og komiteernes arbejde 

Sekretariatet

IT-systemerne
I de sidste to år er en meget stor del af 
sekretariatets IT blev udskiftet. Mail- 
systemet fungerer godt og på tværs af 
alle i sekretariatet og i de enkelte komi-
teer og udvalg. Der er tænkt på back-up 
og nem tværgående kommunikation. 
Ting kræver plads og der kom i årets løb 
et behov for yderligere disk-plads. Der 
er indkøbt up-to-date PC-ere og printere. 
Foreningen har taget et stort spring frem-
ad på det område.  
 I det kommende år sker der nye ting. 
Der er i forbindelse med de nye ved- 
tægter et behov for at kunne styre 
abonnement-salget på TØLT, ligesom det 
forældede C5-regskabssystem vil blive 
udskiftet. Det sker i samme omgang, 
idet der er indgået en aftale med firmaet 
ComputerCamp om indførelsen af et nyt 
medlems-, abonnement- og økonomi- 
system baseret på Axapta-platformen. Det 
betyder nye rutiner for medlemmerne og 
det vil alt sammen blive kommunikeret 
ud via TØLT og foreningens hjemmeside, 
hvad ændringer vil bestå af, og hvordan 
man som medlem skal forholde sig. Med-
lemssystemet vil herefter kunne regi-
strere alle vores medlemmer personligt, 
og vi kan så opsamle de oplysninger om 
medlemmerne, som de forsyner os med. 
Medlemmerne forventer ofte, at vi husker 
og ved, hvilke aktiviteter de har deltaget 
i, men det kræver, at vi har et IT-system, 
som kan gemme alle disse oplysninger i 
en struktureret form. 

Hjemmesiden
Der er et behov for at optimere hjemme- 
siden, men opgaven har ikke kunnet 
prioriteres i årets løb. Dog er der sat gang 
i at integrere stambogens hjemmeside 
med DI’s. Overgangen vil ske omkring 
1. januar 2016 og sker for, at stambogens 
og DI’s hjemmeside kan ligge på samme 
Word-Press platform. Flere af sekretaria-
tets ansatte kan dermed tilgå hjemme- 
siden og tilrette eller ændre i den. 

Webshoppen
I forbindelse med flere af årets arran-
gementer og især under VM blev DI’s 
webshop markedsført på bedste vis. Det 
er intentionen i det nye år at sikre, at DI’s 
medlemsklubber får øjnene op for de  
muligheder, som aftalen med Freka  
Grafisk giver i forhold til profilbeklæd-
ning og anden markedsføring med for 
eksempel flag og bannere. 

Sponsorer
DI har haft endnu et fortrinligt år i sam-
arbejdet med Dansk Hesteforsikring. Det 
er en aftale, som DI har stor glæde af. DI 
mødes altid af stor opbakning og velvilje 
fra Dansk Hesteforsikring, når det gælder 
støtte til diverse aktiviteter, og det er  
vores opfattelse, at vores medlemmer 
også nyder samme gode service, når de 
tegner deres hesteforsikringer hos dem.  
 Som noget nyt blev der i årets løb 
indgået en sponsoraftale med St. Hippo-
lyt. Det skete ud fra et fælles ønske om 
at styrke budskabet om ”den korrekte 
fodring”. Der vil derfor i forbindelse med 
arrangementer i DI-regi blive tilbudt 
foredragsrækker med konsulenter fra St. 
Hippolyt, som det er sket i år under  
Aktivitetsugen og til Islandshestekon-
gressen. Vi byder St. Hippolyt velkom-
men til, og vi håber, at vi kan udvikle et 
samarbejde til glæde for begge parter.   
 

» Der er behov for at 
forbedre foreningens 
økonomi væsentligt i 
de næste par år «

» Vi kan kun opfordre 
alle vores medlemmer 
til at støtte vores to 
store sponsorer. «
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Organisering
Sekretariatets opgaver er under foran-
dring. Bestyrelsen vil gerne løfte sekreta-
riatets betydning i forhold til i højere grad 
at agere professionelt, og det medfører, at 
sekretariatets ansatte i højere grad invol-
veres i og overtager nogle af de admini-
strative opgaver, som de enkelte udvalg 
og komiteer sidder med i dag. 

 

Det er meningen, at uddannelsesfunkti-
onen opgraderes, således at den uddan-
nelse, som sker i avls- og sportskomiteen 
forankres i sekretariatet. Det skulle gerne 
betyde, at der kommer et mere langsigtet 
perspektiv i de enkelte komiteers ud- 
dannelses-aktiviteter, og at disse plan-
lægges i god tid og under forhold, som  
er optimale for deltagerne. 

Ansatte
I august fratrådte den mangeårige 
ansvarlige for TÖLT Kari Baklund sin 
stilling, og hun fortsatte i en helt anden 
branche. Stillingen blev heldigvis besat 
igen af en erfaren journalist med stor 
indsigt i foreningens organisatoriske 
opbygning og aktiviteter. Inge Ramsing 
begyndte 1. september. Straks efter denne 
beretning vil Inge Ramsing fortælle om 
sine planer med udviklingen af TØLT i de 
kommende måneder. 
 Sekretariatet har i 2015 oplevet ro 
og stabilitet på den organisatoriske 
front – udskiftningerne har været, få og 
selvom der har været store og komplekse 
opgaver at løse, så har det betydet, at 
arbejdsglæden og motivationen har været 
for opadgående. De ansatte skal have stor 
tak for indsatsen i årets løb. 

Stambogskontoret
DI’s stambogskontor er autoriseret af 
Fødevarestyrelsen til at udstede hestepas 
og ejer-certifikater. 
 Derudover sikrer Stambogskontoret, at 

stambogsreglementets krav i forhold til 
avl og 100 pct. renracede islandske heste, 
bliver overholdt, inden der udstedes papi-
rer på hesten og til ejeren. 
 Vi ser nogle klare tendenser, som er 
værd at bemærke: 
•  Stambogskontoret har igen i år set en 

lille stigning i antallet af bedækninger, 
og det er et positivt signal at få fra 
avlerne. 

•  Antal ejerskifter er i vækst. Handlen 
med hestene er klart for opadgående, 
dog er der fortsat en del der ”glemmer” 
det lovpligtige ejerskifte. Det fører ind 
imellem til stor frustration for tidligere 
ejere, når der opstår tvivl eller tvister. 

•  Opgaven med opdatering af hestepas 
med de lovpligtige konsumsider er 
stærkt nedadgående. 

•  Endelig er der en stigning i antallet af 
”hul i hegnet føl”, dvs. dispensations-
sager. Det er ofte lidt tungere sager, 
som kræver yderligere dokumentation 
i form af for eksempel DNA afstam-
ningskontrol. 

Der har igennem hele året været en 
tilfredsstillende sagsbehandlingstid på 
Stambogskontoret. 
 

Det lægger beslag på en stor del af Stambog-
skontorets kræfter, og det går desværre også 
ud over dem, der faktisk følger reglerne. 
 Stambogskontorets priser blev forhøjet 
ganske lidt i 2015. Det skabte en del debat 
og kritik, at bestyrelsen vedtog at indføre 
et særligt gebyr for chipmærkningsske-
maer, hvis det var dyrlægerne, som stod 
for at skulle udfylde skemaet, frem for 
SEGES’ chipmærkningskorps. 

For det nye år vil priserne på Stambog-
skontoret i hovedsagen blive fastholdt 
uændrede. 

WorldFengur 
I slutningen af september 2015 havde 
Stambogskontoret besøg fra World-
Fengur (WF) fra Island med tre repræ-
sentanter med det overordnede formål 
at forbedre og optimere registreringsar-
bejdet for Stambogskontoret, og derved 
øge servicen for alle hesteejere. Nogle af 
ændringerne vil brugerne af WF opleve 
meget konkret, mens de fleste ændringer 
handler om at lette Stambogskontorets 
arbejde med registrering. 

Nogle af de nye ting er for eksempel, at:  
•  Hingsteejerne får mulighed for at 

registrere bedækninger direkte i WF. 
•  Udvidelse og forbedringer af statistisk 

materiale i WF.
•  Bedre søgninger på blandt andet per-

soner, telefonnumre, mailadresser mv. 
•  Mulighed for under kåring at registrere, 

at en hingst ikke kan søge bedæk-
ningstilladelse i DK (for eksempel pga. 
arvelige defekter.)

Danmark anses af WF, som værende 
førende inden for stambogsføring. Det 
betyder også, at de ønsker om ændringer 
eller forbedringer, som DI kommer med, 
ofte indarbejdes. I 2016 arbejder WF på 
at holde et registrator-seminar i Danmark 
for alle registratorer i alle medlemslande. 

Samarbejde med andre 
organisationer: 
SEGES
Samarbejdet med SEGES og Landsudval-
get for Heste har også i år været meget 
informativt og positivt. DI sidder med 
omkring bordet, når der skal drøftes 
forslag til rigtig mange af de lovgivnings-
mæssige forhold, som myndighederne 
nationalt og internationalt regulerer 
vores hestehold med. 
 Det er vores forventning, at der i 2016 
vil ske positive ændringer i ”bekendt-
gørelsen for hold af heste” bl.a. fordi der 
i EU-regi er blevet taget initiativ til en 
fælles EU holdning til spørgsmålet. 

» De frivillige skal 
altså bruges der, hvor 
de fungerer bedst, og 
så skal sekretariatet 
være støttefunktion. «

» Desværre er der fort-
sat en del hesteejere, 
som ikke følger lov- 
givningen og stambogs-
reglementet, og ofte er 
det de samme heste- 
ejere, som går igen. «



[ 9   Dansk Islandshesteforening / Generalforsamling 2015 ]

 DI har medvirket til at protestere over-
for DAKA’s prispolitik for afhentning af 
døde heste. Sagen er blevet taget op med  
Konkurrencestyrelsen. 
 Det er lykkedes at forhindre en tvungen 
autorisationsordning for skoning af heste, 
dog således at sygebeslag alene er et anlig-
gende for autoriserede beslagsmede. 
 Pladsen i ”Udvalget for Hestevelfærd” 
bruges til at sikre en positiv dialog med 
for eksempel Hestens Værn.

NIF
Nordisk Islandshesteforbund (NIF) er 
allerede omtalt i forbindelse med VM 2015. 
Men ideen til denne sammenslutning ligger 
flere år tilbage, og formålet var bredere 
formuleret, nemlig samarbejde om eksem-
pelvis fælles uddannelsesplatform for de 
nordiske islandshesteforeninger, samarbejde 
omkring medlemsblade og kommunikati-
onsplatforme, samt andre temaer og tiltag.
Vi har i forbindelse med samarbejdet og 
planlægning af VM2015 oplevet, at det 
ikke er nok med et aftalegrundlag baseret 
på hensigtserklæringer. I fremtiden må vi 
sikre, at der er et mere juridisk forpligtende 
grundlag for samarbejdet, og det arbejder 
de nordiske formænd på at få etableret på 
nogle helt konkrete områder. 

Anti-doping Danmark (ADD)
 I efteråret 2014 kom der en positiv 
doping-prøve på en kåringshest, som med-
førte bøde og karantæne for den pågæl-
dende rytter, idømt af avlskomiteen. Det 
førte til, at avlskomiteen arrangerede et 
anti-doping møde i februar 2015 i Odense, 
som igen førte til et større og mere for-
maliseret samarbejde med Anti-Doping 
Danmark. Der er siden afholdt tre møder 
for ryttere, avlere, hesteejere og andre 
med interesse for området i henholdsvis 
Hedeland, Odense og Herning. 

 For første gang i mange år fandt der 
dopingkontrol sted af 3 ryttere ved DM i 
Herning. De afgav heldigvis en pletfri prøve.
 Samarbejdet med Anti-doping Danmark 
fortsætter i det nye år, men er dog afhæn-
gig af, at der indgås en ny associerings-
aftale med Danmarks Ride Forbund og 
Danmarks Idrætsforbund. Samarbejdet 
dækker den humane del, hvor DI i høj 
grad er underlagt Anti-Doping Danmarks 
regelsæt, hvorimod anti-doping reglerne 
i forhold til hestene i højere grad er et 
internt DI / FEIF-anliggende. 

Sporti 
Samarbejdet med Sporti er blevet fast-
holdt, og selvom der kommer et nyt med-
lemssystem på sekretariatet, så vil Sporti 
som betalingsplatform for vores medlem-
mer forblive ændret. Det er opfattelsen, 
at Sporti er blevet en fuldt ud integreret 
del af vores medlemmers bevidsthed 
uanset næsten på hvilket område der skal 
meldes til et arrangement, eller der skal 
betales for en ting til sekretariatet eller til 
stambogen. 
 

Sportskomiteen 
Året startede uden udskiftninger i komi-
teen, hvilket gjorde at komiteen kunne 
fortsætte sit arbejde, hvor den slap det 
forgående år uden de store justeringer. 
 Der var en rigtig god dialog til mødet 
lige inden generalforsamlingen 2014, 
hvor der var debat om rytterlicens og 
stævnestruktur, som vi justerede efter-
følgende efter de ønsker, der kom fra 
forsamlingen. Det synes umiddelbart at 
have fungeret bedre, men derfor skal vi 
fortsat evaluere på begge dele.
 Vi har afviklet sportsdommersemina-
rer, hvor de nye guidelines fra FEIF var i 
fokus. Der har været behov for en tilvæn-
ningsperiode for brugen og forståelsen 
af de nye guidelines blandt dommere og 
ryttere. Efter VM, hvor man benyttede de 
nye guidelines, skete der et holdnings-
skifte, og der synes nu at være skabt en 
fælles forståelse og accept.
 Sportskomiteen har haft fem dommere 
afsted til den internationale dommereksa-
men, hvor alle bestod en eller flere af del- 

elementerne – tre i alt – og en bestod dem 
alle. Stort tillykke til Lise Brouér, endelig 
fik vi en FEIF dommer mere i Danmark!
 Det seneste hold dommeraspiranter 
er godt i gang med deres uddannelse, 
næsten alle har bestået eksamen som 
D-dommer, og enkelte er allerede klar 
til næste eksamen som C-dommer. Et 
udvalg, der består af Lone Würtz, Sidse  
Stenild Westesen og Anna Worm, arbej-
der på at få lavet klare beskrivelser af og 
krav til alle elementer i dommer- 
uddannelsen.
 Lise Brouer har taget sig af dispen- 
sationssager til stævner, og Anita Adler  
Rasmussen har indsamlet data fra  
stævnerne. 
 Gæðdinga-dommerne har været på 
opdateringsseminar, hvor alle de delta-
gende dommere blev opdateret viden og 
fik fornyet deres licens. Nu skal vi så bare 
have flere dommere igennem systemet, 
da denne del af sporten er i vækst. Den 
vækst bliver ikke blive mindre, efter at vi 
nu kan stille med et officielt landshold til 
NM, hvor også gædðingakeppni disci-
plinerne er repræsenteret. Der arbejdes 
fra sportskomiteens side på at få fire 
discipliner med, men de nordiske lande er 
desværre ikke blevet enige om det endnu.
 Hekla, Skeifa og Náttfari og DI’s store 
stævne afholdt kvalifikationsstævner 
til DM i Gæðdingakeppni. Da der nu er 
indført DRL for gæðdingakeppni klasser, 
vil alle stævner, der har DRL-status være 
kvalificerende.
 Der er blevet afviklet flere store DM’er. 
DM i ALRID blev afholdt af Toppur med 
Pia Dora Jakobsen og Marion Randelsho-
fer i spidsen. Det blev til et flot DM på 
trods af, at vejrguderne gjorde vilkårene 
meget vanskelige.
 Der er afholdt to udtagelsesstævner 
– et i Herning og et på Hedeland. Der 
var desværre ikke så mange deltagere til 
stævnet på Hedeland, som der ellers var 
plads til, og i Herning var tidsplanen fyldt 
til bristepunktet. Måske fordi rytterne 
brugte stævnet i Herning til at teste 
VM banen? På Hedeland stillede et hold 
bestående af Carlos, Nanna, Sine, Susan, 
Jan og Sebastian op og løftede opgaven, 
godt hjulpet af en masse gode hjælpere, 
der løftede opgaven flot. I Herning var 

» Anti-doping møderne 
var velbesøgte, og 
afdækkede et stort 
behov for at informere 
om doping-problema-
tikken for både ryttere 
og heste. «
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det Anita Adler Rasmussen og Helle 
Østergaard, der tog den store tørn godt 
hjulpet af frivillige, der beredvilligt stille-
de sig til rådighed.
 Der er rigtig mange opgaver, der skal 
løses til et stævne, og derfor er det vigtigt, 
at alle bidrager positivt og med en hjælpen-
de hånd, hvor der evt. måtte mangle en. 

 

Et flot fælles DM for sport og gæðinga-
keppni blev endnu engang afviklet i 
Herning under kyndig dirigering af Kim 
Bugge og hans “DM Dream-Team”. 
 Et landshold blev udtaget til VM, som 
alle gjorde det fantastisk. Det blev til tre 
guld, fire sølv og seks bronze i den helt 
fantastiske kulisse, som Herning var 
blevet forvandlet til. Facebooksiden blev 
som sædvanligt styret med kyndig hånd 
af Mette Aagaard. 
 Den uafhængige forening ”DI Lands-
holdets Venner” støttede også i år vores 
landshold med et stort beløb på 70.000 
kr., som stammer fra indsamlede midler 
fra forskellige sponsorer. Det skal de 
have en stor tak for! Det er en stor glæde 
at kunne øremærke disse midler til bl.a. 
sociale aktiviteter for landsholdene. 
 Udtagelseskomiteen bestående af Hen-
ning Jensen, Lone Würtz og Lone Jensen 
måtte træffe de svære valg og fravalg 
af rytterne til landsholdet,  og som altid 
medførte det en del kritik. Aldrig en nem 
opgave og heller ikke i år. Selve landshol-
det blev styret af Helle Brendstrup, Karen 
B. Rasmussen og Lone Jensen, som var et 
godt arbejdende team.
 Tiden var også moden til at afprøve 
noget nyt: Det store DI-stævne i Herning 
i midten af maj! Og hvorfor nu det? En del 
mente, at det var for at tage ryttere fra  
andre stævner – det var ikke hensigten. 
Det var for at sætte spot på, at sporten 

ikke kun er ovalbane-discipliner og 
pasløb, men også rummer ALRID, gæð-
dingakeppni og junior- cup. Derudover 
er der enkelte discipliner, der sjældent 
ser dagens lys til danske stævner, hvilket 
jo er ærgerligt. Lisa la Cour, Anita Adler 
Rasmussen, Trine Winther, Carlos Møl-
ler San Pedro og Peter Lund var store 
drivkræfter, der var medvirkende til, at 
tingene lykkedes på trods af, at vejrguder-
ne ikke var for mildt stemt
 Mange har spurgt, om stævnet bliver 
arrangeret igen. Egentlig var det tænkt 
som en engangsforestilling, men da der er 
kommet meget positivt feedback og  
samtidig en opfordring fra eliteryttere 
om at afholde udtagelsesstævnet til NM 
under et lignende stævne, bliver der 
arbejdet på at lave et nyt i juni 2016.
 Motivationen skulle være at få gang i 
flere af de yngre ryttere, ved at sætte lidt 
fokus på nogle sjove discipliner, som kan 
bringe hele familien til stævne som del- 
tagere, uanset alder og interesseområde. 

 

Vi fra sportskomiteen vil sige mange tak 
til alle, der har hjulpet med stort og småt i 
alle sammenhænge!

Avlskomiteen
Der har i 2015 være afholdt fem kårin-
ger, tre i Herning, en i Odense og en i 
Skive. Der blev i år ikke afholdt kåringer 
på Sjælland, da Hedeland-anlægget efter 
avlskomiteens opfattelse ikke imøde- 
kommer de krav, vi har til en kåringsplads. 
I stedet valgte vi at lægge sommerkåringen 
på Fyns Væddeløbsbane i Odense.
 To af kåringerne bør fremhæves. Kåring 
1 i Herning, fordi vi her var ramt af Murp-
hy’s lov. Passporet havde relativt kort tid in-
den kåringen fået et nyt top lag, der endnu 
ikke havde haft tid til at sætte sig.  
I kombination med massivt regnvejr blev 

banen meget, meget tung. Det skabte 
naturligvis mange frustrationer hos frem-
viserne. Der udover var vi så uheldige, at 
der om natten slap syv heste ud af bokse-
ne i stalden. Det gav rigtig meget uro og 
skadede og trætte heste, der ikke kunne 
fuldføre kåringen. Det var meget uheldigt 
og er naturligvis dybt beklageligt. Pr. ku-
lance valgte DI at betale dyrlægeregnin-
gen ved kåringen, og et par af de uheldige 
hesteejere fik deres kåringsgebyr tilbage. 
 For første gang valgte vi at lægge en 
kåring, Kåring 4, på væddeløbsbanen i 
Odense. Avlskomiteens egen oplevelse af 
kåringen og de tilbagemeldinger, der kom 
fra fremvisere og ejere var, at dette var 
et rigtig godt sted at afvikle en kåring. 
Desværre har vi for nylig fået besked om, 
at væddeløbsbanen lukker. I skrivende 
stund ved vi ikke, om banen bibeholdes 
som træningsbane og derfor stadig kan 
være en mulig kåringsplads.
 Der blev i 2015 foretaget 242 fuld- 
bedømmelser, en lille stigning i forhold til 
2014, men samtidig har flere benyttet sig 
af muligheden for genfremstille hesten 
uden at betale nyt kåringsgebyr.
 Økonomien i kåringerne er et område, 
der både har avlskomiteens og bestyrel-
sens store bevågenhed. Det er en stadig 
kamp at få enderne til at nå sammen, og 
det er en afvejning mellem kvalitet,  
serviceniveau, priser og økonomistyring. 
Vi er desværre ikke nået i mål i forhold til 
at få budgetterne til at hænge helt sam-
men, og vi bliver nødt til at tænke i andre 
baner end hidtil.
 Det har de sidste mange år været 
kutyme, at kåringskommissioner ved 
danske kåringer altid havde tre dommere, 
en fra Danmark, altid en fra Island og en 
fra et andet FEIF-land. Det er en kvali-
tetssikring og en kalibrering dommerne 
imellem. Men de udenlandske dommere 
udgør også en meget stor del af udgifter-
ne til en kåring, da de danske dommere 
arbejder frivilligt, hvor imod de udenland-
ske dommere honoreres.

 

» Vi er en forening 
båret af frivillighed, 
og det er vigtigt at 
være opmærksom på 
det, så de frivillige 
tilbydes ordentlige 
”arbejdsvilkår”. «

» Øltölt og firgænger-
stafet giver rigtig 
mange smil på læberne 
både hos deltagere og 
publikum. «

» Komiteen har øjnene 
rettet mod 2016 og  
endnu bedre økonomi-
styring, «
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Der skal også være balance mellem 
besparelser, kvalitet, strømlining og hen-
synet til de frivillige. I det hele taget er 
de danske kåringer kendt for høj kvalitet, 
ikke mindst fordi vi også har et velfunge-
rende team af frivillige, der år efter år ruti-
neret løfter opgaverne. Kvalitet koster penge, 
og det er vigtigt, at vi ikke smider barnet ud 
med badevandet i vores spare iver.
 Som mulige fokusområder overvejer 
avlskomiteen en reduktion af kåringerne 
fra fem til fire, en mindre forhøjelse af 
kåringsgebyret og muligvis to kåringer, 
hvor der i stedet for to udlændinge i 
kåringskommissionen er en dommer fra 
Island og to danske dommere. Vi mener, 
det er vigtigt at fastholde tre dommere i 
kommissionen.

Stambogsreglement
Avlskomiteen har i 2015 arbejdet med et 
tiltrængt forslag til nyt stambogsreglement.
 I korthed er de hovedtanker, der ligger 
bag det nye forslag 
 For det første et ønske om et opgør 
med en 7 års reglen for godkendelse af 
hingste. 7 års reglen går i sin enkelthed 
ud på, at en hingst skal være kåret med 
min. 7,75 senest det år den fylder syv, så 
kunne den få bedækningstilladelse. Vi 
mener ikke, at 7,75 som 7 år gammel  
harmonerer med nutidens krav og for-
ventninger til vores avlshingste. Det vil 
være mere tidssvarende at benytte sig af 
nogle mere aldersdifferentierede kriterier 
for godkendelse af avlshingste. 
 For det andet vil vi gerne se flere heste 
tidligere, hvorfor vi har et ønske om, at 
4 års hingste fra 2017 kun kan få bedæk-
ningstilladelse i kraft af en fuldkåring. I 
den holdning er også begrundelsen for, 
at vi ønsker at åbne mulighed for, at 2 års 
hingste under nogle givne forudsætnin-
ger kan få en begrænset bedækningstilla-
delse.
 For det tredje er det vores holdning, 
at tiden er inde til, at vi bør begynde at 
afstamningskontrollere alle vores heste. 
I praksis vil vi udtage DNA i forbindel-
se med, at føllene chipmærkes. Det vil 
i løbet af få år sikre os mod uønskede 
fadderskabssager og på længere sigt vil 
DNA test også kunne fortælle os andet og 
mere om hesten end blot dens aner. Dette 

ligger desuden i tråd med kravene hos 
flere andre avlsforbund. Dansk Varmblod 
gør det obligatorisk fra 2016, og blandt andet i 
Norge har det været et krav i flere år.
 For det fjerde ønsker vi – og dette 
er samtidig en opfordring fra Island, at 
vores afkomskåringer BLUP-baseres 
på samme måde, som det har været på 
Island i flere år. Vi mener ikke, at BLUP er 
perfekt eller bare fejlfrit, men vi mener, 
at BLUP baserede afkomskåringer giver 
et mere retvisende billede af hestens 
avlskvalitet end den nuværende måde 
at afkomskåre på. Derudover er tanken 
med dette system også, at både hingste og 
hopper afkomskåres administrativt, og at 
de heste, der afkomskåres, offentliggøres på 
foreningens hjemmeside en gang om året.

FEIF
Ved FEIF konferencen i København i februar 
blev det endelig vedtaget, at mindske den til-
ladte hovlængde ved kåringerne med 0,5 cm 
og også mindske den tilladte forskel mellem 
for- og baghove fra 2 til 1,5 cm. Desuden blev 
de retningslinjer, der i 2014 blev foreslået for 
avl med embryoer endeligt vedtaget.
 I marts blev der afholdt et seminar for 
“ring masters” på Magaretehof lige uden 
for Malmø. Seminaret skulle blandt andet 
tjene til at kalibrere måden at vurdere 
skader i forbindelse med det indleden-
de sundhedstjek og de tjek, vi laver 
efter hver ridefremvisning. To af vores 
kåringsofficials deltog. Rent fagligt ligger 
vi absolut til den gode side. På den anden 
side må vi nok også erkende, at det er et 
område, der bliver mere og mere profes-
sionaliseret, og hvor der er stadig mere 
fokus på, hvor dygtige vi er til at tjekke 
sko, måle hove og undersøge for skader 
osv.

VM
Danmark kunne sende et fuldt hold 
avlsheste til VM i Herning i 2015. De 
klarede sig rigtig flot, og vi er stolte over, 
at vi fra Danmark kunne sende så mange 
fine heste af sted. Heste var udvalgt med 
udgangspunkt i kriterier, der svarer til 
kravene for at få heste ind på Landsmót. 
 Vi havde i 2015 den glæde at kunne 
sende fire ungryttere til Young Riders 
seminar på Island. Vi havde 12 ansøgere, 

hvor vi med glæde ville have sendt flere 
af den af sted, hvis der havde være plads. 
Vi har et stort ønske om at få flere unge 
ryttere med i gruppen af kåringsryttere. 

Vi vil gerne fremme muligheden for, at 
nye fremvisere kan få chancen. Fra 2016 
indstifter vi derfor en pokal, som gives til 
årets bedste unge kåringsrytter. 

Dyrskuer
De seneste par år har vist en vigende 
deltagelse ved dyrskuerne, og det har 
været svært at få dommere til dyrskuerne. 
Imidlertid er det en folkelig aktivitet, som 
afspejler glæden ved at fremstille sine 
føl, hopper og hingste, og dyrskuerne er 
gode udstillingsvinduer for den islandske 
hesterace. Vi fastholder derfor forenin-
gens engagement i de største regionale 
dyrskuer, og sender også her en tak til de 
ildsjæle, som lægger en stor arbejdsind-
sats i netop dyrskuerne. 

Dialogmøde om anti-doping
I forbindelse med, at der blev afholdt 
WorldTölt i Odense, havde vi inviteret 
fremviserne til dialogmøde, hvor  
hovedemnet var anti-doping. Det var et 
godt møde, men desværre havde kun få 
valgt at deltage. Ikke desto mindre invite-
rer vi til dialogmøde igen til februar. 

Klager
I 2015 har vi haft en enkelt sag om afslag 
på bedækningstilladelse, der blev be-
handlet i to instanser, først i avlskomiteen 
og sidenhen i et særligt nedsat klage-
udvalg med ekstern deltagelse. Afslaget 
var begrundet i, at hingsten havde en 
testikelfejl, og ejeren valgte at anke først 
Stambogskontorets administrative af- 
visning og senere Avlskomiteens afslag. 
Klageudvalget valgte at fastholde afslaget. 
 

» Der er masser af 
unge gode talenter, 
som vi gerne vil se på 
kåringsbanerne «
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Avlskomiteen vil gerne takke lokalklubberne 
Fjöður og Skeifa, som hjalp os med kårin-
gerne i hhv. Skive og i Odense. Fremadret-
tet ønsker vi at gøre større brug af lokale 
kræfter til vores kåringsafvikling. 
 Tak til de hjælpere, som stiller op 
år efter år og løfter deres hjørne af det 
kompleks af opgaver, som en velafviklet 
kåring består af, og tak til gruppen af  
kåringsofficials, som måler, tjekker,  
skriver, bedømmer, holder styr på  
papirerne osv.
Afslutningsvis vil vi gerne fremhæve, at 
vi i avlskomiteen er og har været meget 
glade for arbejdet i komiteen og for det 
gode samarbejde, vi har. Vi håber, at vi 
kan få lov til at fortsætte arbejdet lidt 
endnu. 

Klubkomiteen
2015 har været et spændende år i Klub-
komiteen med flere store aktiviteter som 
Aktivitetsuge, VM-stafet og VM. Heri 
har Klubkomiteen lagt en del kræfter, og 
vi har nydt at være en del af det større 
fællesskab. Vi er ved at have fundet vores 
rutiner internt i komiteen, og vi ser frem 
til at udvikle på samarbejdet mellem 
Klubkomiteen og lokalklubberne og DI’s 
andre komiteer og udvalg. 
 I år er vi startet op med et samarbejde 
med TREC udvalget og Uddannelsesudval-
get om afvikling af TREC kursus og Rytterdi-
plom for juniorer på Aktivitetsugen. Begge 
dele noget som både udvalgene, Klubkomi-
teen og deltagerne havde stor gavn af.
 Klubkomiteen startede op med både 
nye og erfarne medlemmer efter gene-
ralforsamlingen. Vi er geografisk set en 
meget spredt flok, og vore møder har  
været både fysiske møder og skype 
møder efter behov. Vi har ved flere lejlig-
heder debatteret hvordan Klubkomiteen 
bedst kommunikerer med lokalklubberne, 
og om, hvornår der er tale om over- 
kommunikation eller under-kommuni- 
kation. Vi føler et ansvar for kommuni- 
kationen både fra og til klubkomiteen  
og fra og til DI som helhed.
 Klubkomiteens væsentligste kom-
munikationskanal til klubberne er de to 
årlige klubmøder, hvor der er mulighed 
for en god dialog.  

Imellem klubmøderne benytter vi at 
udsende ”Klub-info” om relevante emner 
til klubberne. Vi ønsker at arbejde videre 
med, at skabe et godt og brugbart informa-
tions flow og en åben vidensdeling mellem 
klubber og komiteer.

Årets klubmøder 
Det første klubmøde i år blev afholdt i 
Vissenbjerg Hallerne den 21. marts. Der 
var 25 deltagere ud over Klubkomiteen og 
bestyrelsen – 18 klubber var repræsenteret. 
Emnerne var:
•  Samarbejde mellem klubberne, – som 

ofte udmønter sig i at lave fælles 
arrangementer, som fx juniorarbejde, 
ALRID-træning, vejledende kåringer 
og i at åbne klubstævner for andre end 
egne medlemmerne.

•  Det faktum, at ikke alle klubber og 
arrangementer lægges under DI, og 
hvilke udfordringer det kan give dels i 
almenbefolkningen og dels i forhold til 
det forsikringsmæssige.

•  At det er vigtigt, at der er plads til  
de gode initiativer 

•  Der blev talt om den nye medlems-
struktur som optakt til de nye ved-
tægtsændringer. 

•  Der blev reklameret for VM, og bragt 
en præsentation af ridestaffet-ruterne.

•  Vedrørende vejledende kåringer var 
der gode tips til, hvordan et sådan 
arrangement kan skrues sammen, 
ligesom der var en god præsentation 
af gæðdingakeppni.

Alt i alt et godt møde, med gode kon-
struktive indlæg og plads til at få talt 
sammen på tværs af klubber.
 Efterårets klubmøde foregik lørdag d. 24. 
oktober i Slagelse. Her var der tilmeldt 17 
deltagere ud over komiteer og bestyrelsen, 
fordelt på 10 klubber. På programmet var:

•  Hvordan kommer de nye vedtægter til 
at påvirke klubberne

•  Information om VM stafet og aktivi-
tetsuge

•  Hvordan får vi levedygtige lokalklub-
ber i fremtiden

Nye Lokalklubber i 2015
Klubkomiteen har i år godkendt to nye  

lokalklubber: Yggdrasil og Aska, og to 
mere er på vej – Sleipnir og Frami. Ygg-
drasil ligger ved Køge, og er en lokalklub 
for alle med interesse for den islandske 
hest. Aska hører til ved Malling syd for 
Aarhus og er en lokalklub, som udover 
breddearbejdet, har fokus på stævner. 
Sleipnir er en ny lokalklub ved Skibby 
som har fokus på bredden såvel som 
sporten, og er for brugere af arealerne på 
Hammergården og i Hornsherred generelt. 
Frami er en ny klub i Trekantsområdet 
som har fokus på kurser, undervisning og 
fællesture. 

Aktivitetsuge 2015
Aktivitetsugen blev afholdt i Kompedal 
lejren i uge 29. Der var 151 deltagere, 
hvoraf 28 var en del af hjælpergruppen. 
På foldene stod 145 heste i alle farver, et 
smukt syn. Deltagere i alle aldre deltog i 
de 50 forskellige aktiviteter; TREC, ride 
undervisning i alle afskygninger, vejle-
dende kåring, kæpheste fremstilling og 
ridning, ler, tråd og meget andet kreativt. 
Der blev smagt på veltillavet hest, og 
spændende øl. Kroppen blev udfordret på 
mountainbike, samt til pilates og zumba.

Evalueringen viser med al tydelighed, at 
ugen var en succes for både nye og gamle 
deltagere, og vi gentager succesen i uge 
29 om to år i 2017.

Islandshestekongressen 
Denne blev igen afholdt i oktober 2015 
i Slagelse og blev igen et meget rost 
initiativ af deltagerne. Kongressen har et 
højt fagligt indhold, og forskellige indlæg, 
som de tilmeldte kan vælge imellem. Der 
var færre tilmeldte i år, og det var et gen-
nemgående træk, at langt hovedparten af 

» Og så selvfølgeligt en 
masse rideture ud i det 
skønne terræn, både 
“vor herrer tur til 
hest”, kvidrende  
kvinder, teenagetur, 
familietur, singletur 
og en masse andre. «
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deltagerne var fra Sjælland – med kun få 
undtagelser. Det synes vi er lidt ærgerligt. 
De fleste af indlæggene fra Islandsheste-
kongressen er blevet gjort tilgængelige 
på foreningens hjemmeside. 

Koda/Gramex 
I 2015 blev der indgået en aftale med KODA 
/ GRAMEX om betaling for ophavsrettighe-
derne i forbindelse med afpilning af musik 
ved DI og de tilhørende medlemsklubbers ar-
rangementer, stævner og øvrige aktiviteter. 
En kollektiv ordning på området betyder, 
at klubberne ikke længere skal ansøge 
KODA/GRAMEX om lov til at afspille mu-
sik – den administrative byrde har DI løftet 
væk fra klubberne, ligesom en kollektiv 
ordning er langt billigere samlet set, end 
hvis hver klub skulle betale særskilt.  

Klubkontingentet 
Bestyrelsen ønsker at justere klubbernes 
medlemskontingent til i højere grad at afspej-
le ”ressource-forbruget” i foreningen politi-
ske system og i sekretariatet. Grundbeløbet 
har været 250 kr. pr. klub pr. år, samt en 
betaling på 7 kr. pr. medlem, hvilket har 
givet en samlet indtægt til DI på ca. 80.000 
kr. Det beløb er i det store og hele gået til 
at finansiere Klubkomiteens mødeaktivitet, 
herunder de to årlige klubmøder. Bestyrel-
sen foreslår for det nye år, at kontingentet 
pr. medlem sættes op til 25 kr., så der reelt 
er tale om betaling for:  

•  Den kollektive forsikringsordning. 
•  Koda/Gramex ved afspilning af musik 

ved arrangementer og stævner. 
•  Adgangen til gratis service- og råd- 

givning fra sekretariatet, SEGES, DIF 
og DRF.

•  Adgang til deltagelse i kurser, uddan-
nelse og seminarer i DI-regi. 

•  Muligheden for at opnå rabat for 
klubmedlemmerne ved deltagelse i DI 
aktiviteter, herunder ved tegning af 
abonnement på TØLT (fra 2016).  

Fælleskomiteen
Fælleskomiteen har traditionelt haft 
svært ved at samles ret tit, og komiteens 
opgaver spænder vidt fra uddannelses-

aktiviteter, til juniorarbejde og naturud-
valgsarbejde. 

Uddannelsesudvalget
I det forløbne år har Uddannelsesudval-
get (uddannelsesleder Rikke Krarup og 
Pil Martins) arbejdet med en revision af 
foreningens ridemærker i et forsøg på at 
gøre dem mere brugbare i lokalklubberne. 
På Aktivitetsugen i Kompedal i juli 2015 
blev der således afholdt ridemærkeun-
dervisning for børn i DI’s Rytterdiplom 
med en afsluttende prøve. Arbejdet med 
at skabe nogle nye ride- og/eller rytter-
mærker vil fortsætte med udgangspunkt 
i de positive erfaringer, der blev høstet på 
Kompedal. 

 I slutningen af februar blev der afholdt 
et seminar om Tölt in Harmony (TiH) for 
alle sports- og gæðdingakeppni-domme-
re, B-instruktører og instruktører. TiH 
konceptet er baseret på den gode ridning. 
På seminaret blev der undervist i ridning, 
undervisning og i den særlige bedømmelse 
efter TiH-principperne. DI har nu en række 
undervisere og dommere inden for TiH.
 I marts måned blev der afholdt 
Aspirantkursus på Vilhelmsborg med 12 
deltagere. Deltagelse i Aspirantkurset 
er ligesom deltagelse i Basiskurset en 
forudsætning for, at man kan fortsætte i 
DI’s uddannelsessystem.
 I slutningen af september blev Del I af 
B-instruktørkurset afholdt. Del II afhol-
des i februar 2016. På dette kursus havde 
den gennemgående underviser ønsket 
at supplere undervisningen med to 
gæsteforelæsere. Dette viste sig at være 
meget inspirerende og bidrog til at højne 
niveauet. Kurset var meget intensivt, da 
det eksisterende pensum skulle nås. Alle 
deltagere udtrykte stor tilfredshed med 
forløbet. Der vil blive arbejdet videre med 

disse tiltag i et forsøg på at gøre uddan-
nelsesforløbet endnu mere attraktivt og 
spændende. B-instruktørkurset afsluttes 
med en eksamen i maj 2016. Der var lige-
ledes i oktober en re-eksamen for tidlige-
re B-kursister. Her bestod to af deltagerne 
deres manglende prøve.
 I marts 2016 vil der blive afholdt et nyt 
Basiskursus på Vilhelmsborg. Basiskur-
set er det indledende kursus, man skal 
gennemgå for at komme videre i uddan-
nelsessystemet. Kurset vil strække sig 
over to en halv dag og vil mest være et 
teoretisk kursus. Det afsluttes med en 
mindre opgave.
 I forbindelse med planlægningen af 
en overordnet uddannelsesplan er der 
yderligere tiltag i støbeskeen. 
Det planlagte Førstehjælpskursus for 
Hest og Rytter i november har dog måtte 
aflystes pga. manglende tilslutning. 
 Uddannelsesudvalget vil med lønnet 
bistand fra Rita Geertz i 2016 få nye ar-
bejdsopgaver i form af at overtage ansva-
ret for planlægningen og gennemførelsen 
af kursus- og uddannelsesaktivitet fra 
både sport og avl. Det anser bestyrelsen 
for at være en fornuftig prioritering for at få 
en rød tråd og en langsigtet planlægning i 
gennem hele uddannelsessystemet i DI. 

Juniorudvalget
Juniorudvalgets arbejde havde i tiden op 
til generalforsamlingen sidste år været 
handicappet af, at først formanden og 
senere hele udvalget var trådt af. Heldig-
vis tog Matilde Hjort handsken op, og fik 
stablet et udvalg på benene. De har gjort 
en stor forskel i årets løb hvor flere  
aktiviteter har været gennemført: 

•  Deltagelse i FEIF konferencen i  
København 

•  Deltagelse med 5 deltagere i Youth 
Camp i Tyskland i sommers. 

• Aktiv deltagelse i Aktivitetsugen. 

Desværre var der for få deltagere til den 
planlagte Junior Camp på Vilhelmsborg 
i efterårsferien, og lejren måtte derfor 
aflyses.
 Junior udvalget har lidt under de 
hyppige personskift i Fælleskomiteen 
og i udvalget selv. Bestyrelsen vil gerne 

» Det er håbet, at 
 projektet kan  
udmønte sig i et eller 
flere konkrete ride-
mærkeaktiviteter i 
løbet af 2016. «
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priotere ungdomsarbejdet og håber på, at 
2016 kan byde på et godt, roligt og stabilt 
samarbejde, hvor nye initativer kan blive 
født.

Naturudvalget 
Naturudvalgets arbejde har været en fast 
og vigtig bestanddel af DI i mange år. 
Det er et vedvarende og konstant pres 
som sikre os alle adgangen til naturen 
under gode forhold. Naturudvalget med 
Caroline Seehusen i spidsen har været 
front-spids i en del år efterhånden, og der 
er blevet opbygget et helt fantastisk og 
unikt netværk hos politikere og myndig-
hedsadministratorer i hele Danmark. 
 I Friluftsrådet afsluttede man arbejdet 
med en ”Frivillighedspolitik”, hvor der er 
nogle helt konkrete og brugbare anbefa-
linger til de mange fx stævnearrangører 
som er afhængige af det frivillige korps. 
Den frivillighedspolitik vil DI forsøge at 
få udbredt til klubberne i det kommende 
år – det kunne fx være et tema på forårets 
klubmøde?  
 Endelig har der været en enkelt 
samling af DI’s repræsentanter i Frilufts-
rådets kredse i efteråret 2015. Her blev 
de lokale kredses arbejde koordineret og 
enkelte sager blev taget op til nærmere 
overvejelse og drøftelse. Hedelandspro-
jektet og arbejdet i FITE blev ligeledes 
omtalt. 
 Hvis DI’s medlemmer stemmer for  
den nye vedtægt, så vil Naturudvalgets  
medlemmer blive valgt ind efter beslut-
ning i bestyrelsen – men vil organisato-
risk fortsat have sin naturlige forankring i 
den nye komite; Natur- og Breddekomiteen. 
Det tror vi på vil være til fordel for det 
langsigtede arbejde i Udvalget. 

Hedelands-udvalget 
Hedeland halter – det er vist ikke  
nogen hemmelighed. Staldområdet med 
Ringborgen er i forfald, og udviklingen 
inden for både sport og avl sætter meget 
høje krav til banerne, som Hedeland 
heller ikke længere til fulde kan opfylde. 
Derfor har der igennem de sidste par år 
været drøftelser i gang om fremtiden for 
Hedeland, både internt i DI og med de 
sjællandske klubber. Det førte ikke rigtigt 
til noget førend der blev taget initiativ 

til at stifte et udvalg med ansvaret for at 
komme med et konkret forslag til Hede-
lands fremtid forankret hos de sjælland-
ske klubber. Det udvalg har været samlet 
i flere omgange, og har barslet med et 
flot og spændende ”visions-projekt” for 
Hedeland. Det er meningen, at et nyt 
projekt skal have appel til de store an-
lægsfonde, så der forhåbentlig kan findes 
finansiering ikke kun til en renovering af 
stald-området, men også til en udbygning 
af banerne og klubhuset i ”nordisk stil”. 
Det er spændende ideer som Hede-
lands-udvalget har fremført, og det bliver 
mindst ligeså spændende at være med til 
forsættelsen.  

TREC-udvalget 
TREC i DI regi fik vinger i 2015. I efter-
året sidste år begyndte TREC-udvalget 
sit arbejde. Og det var helt forfra med 
at skrive reglement, uddanne dommere 
og planlægge stævner mv I slutningen 
af august blev det første og hidtil eneste 
TREC-stævne afholdt med stor succes på 
Hedeland. Der var ca. 30 deltagere, og 
DI-arrangørerne fik stor hjælp fra et par 
svenske kollegaer fra Svensk Islands- 
hesteforening, som er det svenske 
medlem af FITE. Udvalget fik en stor 
ekstra-bevilling til igangsættelse af deres 

aktiviteter på ca. 80.000 kr. og et lignende 
beløb er budgetteret for 2016. TREC-ud-
valget har været usikker på fremtiden i 
forhold til uenigheden med Dansk Ride 
Forbund om FITE og TREC ridningen 
i Danmark – men Udvalget har ufortrø-
dent arbejdet videre med udvikling af 
TREC for den islandske hest. For 2016 
planlægges yderligere dommerkurser og 
udbredelse af TREC-stævnerne til Jylland. 
Der er allerede skabt kontakt til interesserede 
stævne-arrangører i 2016, og TREC-udvalget 
vil gøre sit til at skabe grobund for kommende 
TREC-stævner rundt omkring i landet. 

Formanden gik 
Desværre valgte formanden for Fælles-
komiteen Jan Kretschmer at udtræde af 
komiteen i september måned. Begrun-
delsen var en uenighed med den øvrige 
bestyrelse om forhandlingsmandatet i 
forhold til medlemsskabet af FITE og for-
handlingerne med Dansk Ride Forbund 
om en ny associeringsaftale. Derfor skal 
generalforsamlingen i 2015 vælge en ny 
formand. 

I forbindelse med forslaget til ny vedtægt 
har bestyrelsen drøftet indholdet i Fælles-
komiteens arbejde, og det er den komite 
som mest vil mærke forskellen med den 
nye vedtægt – både i forhold til arbejds-
opgaverne og i forhold til valget af komi-
temedlemmer. Udvalgene for uddannelse 
og junior flyttes og vil få direkte reference 
til bestyrelsen, og den nye Natur- og 
Breddekomite vil så i højere grad have 
sit fokus på naturridningen, ridestier, 
friluftslivet, hestehold, hestevelfærd  
og lignende opgaver. 

Fremtiden: Sådan ser 
bestyrelsens ønsker for 
fremtidens Dansk Islands- 
hesteforening ud!
Det var i hovedtræk beretningen for det 
forløbne år. I indledningen begynde vi med 
at beskrive året som et år der har budt på 
mange interessante, spændende og kom-
plekse arbejdsopgaver og udfordringer.  
Det har i hvert fald været et arbejds- 

» Tro nu ikke at der 
står et nyt Hedeland i 
2016 – så hurtigt går 
det altså ikke. Vi vil 
hjælpe på alle mulige 
fronter med at fremme 
projektet, men pro-
jektet kræver, at de 
lokale klubber og de 
tre ejer-kommuner 
også gør deres for at 
realisere et projekt, 
som vi alle kan få 
glæde af i mange år 
frem. «
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krævende og begivenhedsrigt år med 
flere ”ups and downs”.  
 Ingen kan vel fortænke os i, at se frem 
til et år, hvor der intet Nordisk Mester-
skab og intet Verdensmesterskab og 
ingen FEIF-konference er i Danmark. Et 
år hvor der er blevet aftalt et nyt grundlag 
for samarbejde med Dansk Ride Forbund 
og en forhåbentlig ny vedtægt med nyt og 
praktisk medlems- og regnskabssystem 
som en konsekvens. Det bliver et godt år og 
et dejligt år for bestyrelsen og foreningen. 
 Det bliver også et år, hvor vi håber, at 
der kan være overskud til i højere grad 
at kigge lidt indad på os selv. Et år hvor 
kanterne kan blive slebet lidt af, hvor 
arbejdsrutinerne kan blive planlagt lidt 
bedre, og hvor de langsigtede planer kan 
blive taget frem igen. 

•  Vi ønsker, at der sker en fortsat profes-
sionalisering af vores sekretariat, med 
medarbejdere der bistår medlemmerne 
inden for både sport og avl, natur- 
ridning med øget service. 

•  Vi ønsker en god og økonomisk fornuf-
tig associeringsaftale med Dansk Ride 
Forbund, hvor et fornyet medlemsskab 
af Danmarks Idrætsforbund vil styrke 
DI´s´ indsats kraftigt i sekretariatet, 
særligt inden for sport og uddannelse. 

•  Vi ønsker en succesfuld implemen-
tering af et nyt moderne regnskabs-
system og et egentligt medlems- og 
abonnementsystem for derigennem  
at skabe et bedre og stærkere DI.

•  Vi ønsker at TØLT udvikles til at være 
det bedste dansksprogede fagtidsskrift 
for islandsheste-interesserede. Det 
indebærer måske nogle ændringer i 
antal udgivelser, at vi flytter forenings-
stof til nyhedsbreve, og at der bliver 
nedsat en “redaktionsgruppe”, der 
både skal inspirere, udvikle og med-
producere indhold til bladet.

•  Vi ønsker en fornyet hjemmeside, så 
den bliver nemmere og bedre at bruge 
og mere egnet til tablets og 
smartphones. Hjemmesiden skal være 

”lige ved hånden”, især for medlem-
merne af DI. Som det er nu er hele 
hjemmesiden åben for alle – det prin-
cip vil blive ændret. 

•  Vi ønsker at gøre mere for medlem-
merne i det kommende år. Vi skal være 
bedre til at fortælle om de aktiviteter, 
som vi gennemfører på alle fronter, og 
vi skal være bedre til at fortælle om, 
hvorfor et medlemskab af DI er ”et 
godt medlemskab”. 

I løbet af det kommende halvår vil vi 
arbejde med en kommunikations- og 
kanalstrategi, så vi får fastlagt, hvordan 
vi får de forskellige kanaler til at spille 
sammen.
 Vi ser fremtiden for ridning i  
Danmark som noget som to lands- 
dækkende forbund organiserer: 
Dansk Islandshesteforening og Dansk 
Ride Forbund. De to forbund skal arbejde 
sammen – uden Dansk Ride Forbund er vi 
en lille stemme, tilsammen er vi 6 gange 
så store. Det samarbejde er ikke uden  
udfordringer, men vi tror på, at et stærkt 
DI vil sikre fortsat fremgang for ridnin-
gen på den islandske hest. Et stærkt DI 
står ikke alene men samarbejder med 
andre. 

Må vi fortsætte?
Vi håber, at generalforsamlingen synes, 
at bestyrelsen gjorde en god og fornuftig 
indsats i årets løb, og at vi var med til at 
sikre en vis ro og stabilitet i foreningens 
mange gøremål.  Hvis det er vores skuds-
mål, så må I, kære medlemmer, gerne 
give os fornyet opbakning til at fortsætte 
arbejdet i det kommende år. 

Tak for i år. 

» Et stærkt DI bliver 
man kun ved at få  
en stemme i de  
rigtige udvalg og 
samarbejdsorganer «
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