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LØRDAG D. 26. NOVEMBER 2016 
FREDERICIA IDRÆTSCENTER
Frivillighedspolitik v/Direktør Jan Ejlsted, Friluftsrådet 10.00-11.00
Lovgivning på hesteområdet v/Jørgen Kold, SEGES  11.00-12.00
Frokost   12.00-13.00
Generalforsamling med indlagt kaffepause   13.00-17.00

Alle komiteer og udvalg vil være til stede på generalforsamlingen, og alle medlemmer opfordres 
til at benytte lejligheden til at komme med spørgsmål, uddele kritik eller ros, og i det hele taget 
deltage i dialogen med de medlemsvalgte.

1. Valg af dirigent og referent

2.  Bestyrelsen aflægger beretning
a. Arbejdet med Hedelandsprojektet v/formand Leif Andersen

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 
 a. Forslag til ændring af vedtægt for suppleant-valg (bestyrelsen).
 b. Forslag omkring klagegebyr (Linda Jørgensen)

 (Såfremt pkt. 4.a. vedtages, så ændres dagsordenens pkt. 10 således, at suppleantvalg til komiteerne følger den nye vedtægt).

5.  Valg til bestyrelsen. Valg af formand.

6. Valg til avlskomiteen. Valg af næstformand og 2 komitemedlemmer.

7. Valg til sportskomiteen. Valg af formand, næstformand og 3 komitemedlemmer.

8. Valg til natur og breddekomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.

9. Valg til klubkomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.

10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for avls-, sports-, natur og bredde- og klubkomite.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

12. Valg til klage og ordensudvalget.

13. Eventuelt

DAGS-
ORDEN
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Dette foreningsår adskiller sig på flere måder 
fra de foregående år. Vi har ikke afholdt noget 
stort internationalt stævne i Herning, hverken 
Nordisk Mesterskab eller Verdensmester-
skab, vi har ikke arbejdet med en ny med-
lemsstruktur, vi har ikke et stort omfattende 
forslag til nye vedtægter, ligesom vi ikke har 
forslag til oprettelse af noget nyt vigtigt for-
eningsorgan, som et Klage- og Ordensud-
valg, og vi har ikke en ny associeringsaftale 
med Dansk Rideforbund, som skal præsen-
teres. 

Alt i alt kunne det synes, at have været et 
“kedeligt” år i Dansk Islandshesteforening!

Sådan er virkeligheden imidlertid ikke. Vi 
har haft et år, som på mange måder har været 
fuld af udfordringer, som sagtens har kunnet 
matche dem, vi mødte i årene forinden.

Det har imidlertid været udfordringer af en 
helt anden karakter end de tidligere.

De ”løbende forretninger” er blevet klaret, 
som I medlemmer er vænnet til. DM er blevet 
afholdt (mere om det senere), kåringer er ble-
vet afviklet, papirer er blevet udstedt i stam-
bogskontoret, TÖLT er udkommet - trods 
personalemæssige udfordringer - hjemme-
siden er blevet vedligeholdt, som den plejer; 
hvilket betyder at vi ind imellem har været 

bagud. Der er blevet bogført, udarbejdet må-
nedsregnskaber, afholdt bestyrelsesmøder, 
dels fysiske, dels over Skype, resultater er 
indrapporteret til World Ranking List og me-
get meget mere.

Hvori har de store nye udfordringer da 
bestået? 
Sagt lige ud har vi haft store ledelsesmæssi-
ge udfordringer i vores hæderkronede gamle 
forening. Vi har en ledelsesstruktur, som ikke 
er blandt de nemmeste, og i år har den ikke 
vist sig fra sin bedste side. 

Som bekendt ledes foreningen af en be-
styrelse bestående af formand, næstformand 
og fire komiteformænd. De fire komitefor-
mænd leder hver deres komite for hen-
holdsvis avl, sport, natur- og bredde samt 
lokalklubberne. Komiteformændene har ikke 
nogen nem opgave, det skal indrømmes. De 
skal dels som bestyrelsesmedlemmer være 
med til at lede foreningen på hele dens om-
råde. Dels skal de lede deres komiteer som 
består af 4-5 personer inklusive formanden.

Formandens opgave er, at bestyrelsen ud-
fører sin opgave og har hjælp hertil af næst-
formanden (og selvfølgelig også af de fire 
komiteformænd).

I det daglige arbejde sker der nemt det,  at 
man som formand for en komite, mere føler 
sig som repræsentant for det fagområde, 
som komiteen har, og mindre som et besty-
relsesmedlem, der som sådan har ansvar for 
den samlede forening. 

Hvis/når en komiteformand i bestyrelsen 
agerer, som bestyrelsesmedlem og påtager 
sig ansvaret for foreningens samlede udvik-
ling, risikerer man nemt som komiteformand 
at blive bebrejdet dette i sin egen komite. 

Bestyrelsens årsberetning 2015/16 på generalforsamling for 
Dansk Islandshesteforening lørdag den 26. november.  

Sagt lige ud har vi 
haft store ledelsesmæs-
sige udfordringer i vo-
res hæderkronede gamle 
forening. Vi har en le-
delsesstruktur, som ikke 
er blandt de nemmeste, 
og i år har den ikke vist 
sig fra sin bedste side.   

VELKOMMEN TIL DANSK ISLANDSHESTEFORENINGS 
GENERALFORSAMLING 2016

Velkommen til foreningens personlige medlemmer; 
velkommen til de delegerede for de lokale klubber.
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Hvordan det, spørger nogen måske?
Jo, som bestyrelsesmedlem vil man ind 

imellem komme i den situation, at man i hel-
hedens interesse må være med til at træffe 
en beslutning som ikke er i ens egen komités 
interesse, ja måske endda en beslutning som 
går ens egen komités interesser imod. Det 
kan være svært at forklare på næste komi-
témøde! 

Disse forskellige interessevaretagelser gør 
ind imellem bestyrelsesarbejdet vanskeligt. 
 Det er imidlertid vigtigt at understrege, at 
Dansk Islandshesteforening har brug for le-
delse, vi har meget stærkt brug for ledelse.

Dansk Islandshesteforening:
•  Leder avlen af Islandsheste og stambo-

gen for disse 
•  Arbejder for at bedre vilkårene for ridnin-

gen i naturen for islandske heste
•  Leder den sportslige ridning på islandske 

heste 
•  Er medlem af Dansk Idrætsforbund via en 

associeringsaftale med Dansk Ridefor-
bund

•  Er dansk repræsentant i FEIF, som står for 
det overordnede arbejde på verdensplan 
for avl, sportsridning, naturridning uddan-
nelse m.m.

•  Er vores hestes repræsentant overfor 
myndigheder og organisationer som ar-
bejder med hestehold m.v. 

Dette arbejde synes måske ikke så synligt 
eller måske endog ikke så vigtigt for mange 
af de enkelte islandshesteejere, men det ville 
være en store fejl at tro, at dette arbejde kun-
ne undværes. Uanset hvem man er blandt de 
tusinder af mennesker herhjemme, som hver 
dag har med islandske heste at gøre, så vil-
le det være et helt andet hesteliv, hvis ikke 
Dansk Islandshesteforening eksisterede.

Men dette arbejde kræver ledelse, god 
ledelse. 

Det kræver, at I her på generalforsamlin-
gen vælger en række personer, som kan og 
vil yde den indsats, der kræves for at lede 
dette arbejde. Der skal vælges personer, som 

vil yde en stor indsats for foreningen, som 
forstår og har indsigt i et eller flere af for-
eningens vigtige fagområder, personer som 
kan arbejde med økonomi og administrati-
on, personer som kan samarbejde bredt, og 
være med til at træffe de rigtige beslutninger 
for Dansk Islandshesteforening.

Når arbejdet bliver vanskeligt, når ar-
bejdspresset bliver stort, når de andre besty-
relsesmedlemmer ikke vil det samme som en 
selv, når, når, når...!

Når det kommer dertil, kræver det ind 
imellem meget at sidde i bestyrelsen for 
Dansk Islandshesteforening. Man kan glem-
me, hvor mange fantastiske oplevelser, det 
har givet, hvor vigtigt det er, at blive fristet til 
at kaste det hele fra sig og bare gå sin vej. 
Nedlægge arbejdet og gå hjem. 

I mange år har vi udviklet en tradition for 
at dette kunne være løsningen, når det ikke 
“gik den vej, man ønskede” - og vi forstår det 
sådan set godt!

Arbejdet i bestyrelse og komiteer er uløn-
net, man skal nærmest være heldig, hvis ikke 
det koster én penge, og når man så ikke 
“kan få det, som man vil have det”, og det 
man ønsker er så indlysende nødvendigt for 
foreningen, hvorfor skulle man så bruge sin 
sparsomme fritid på det?

Svaret er: Fordi Dansk Islandshestefor-
ening har brug for ansvarlig, dygtig. sam-
menhængende ledelse.

Dansk Islandshesteforening er blevet en 
meget stor og væsentlig del af den danske 
hesteverden, og vi har brug for god ledelse, 
hvis vi skal blive ved med at spille en seriøs 
rolle i den danske hesteverden.

Generalforsamlingen i Dansk Islandshe-
steforening har et meget stort ansvar! 

Det er generalforsamlingen, der skal fore-
slå og vælge de rette kandidater til dette ar-
bejde. 

Det er generalforsamlingen der skal give 
bestyrelsen og komiteerne modspil!

Det er generalforsamlingen, der skal være 
med til at pege på, hvilken retning Dansk Is-
landshesteforening skal udvikle sig i de kom-
mende år.

Hvordan skal Dansk Islandshesteforening 
se ud om 5 år, om 10 år?

Det må ikke være tilfældigt, hvordan og 
i hvilken retning, vi skal udvikle os. Vi skal 
beslutte det i fællesskab, og der skal vælges 
dygtige kompetente bestyrelses- og komi-
témedlemmer, som kan føre visionerne ud i 
livet. 

Det fremtidige arbejde:
•  Hvad er DIs grundlæggende værdier, hvor 

står DI i dag, og hvor vil vi stå i 2025?
•  Hvilke krav stiller det til DIs bestyrelse, de 

4 komiteer, udvalgene og ikke mindst se-
kretariatet.

•  Kan DI rent økonomisk leve op til med-
lemmernes forventninger?

•  Hvordan sikrer vi, at vores frivillige fortsat 
bevarer gejsten i en tid hvor det professi-
onelle fylder stadigt mere?

•  Hvordan får vi inddraget de stadigt flere 
professionelle arrangører inden for sport 
og turridning mv.?

Det må ikke være 
tilfældigt, hvordan og i 
hvilken retning, vi skal 
udvikle os. Vi skal be-
slutte det i fællesskab, 
og der skal vælges dyg-
tige kompetente besty-
relses- og komitémed-
lemmer, som kan føre 
visionerne ud i livet. 
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Vi satte os et mål for året, som kort og godt 
gik ud på at gøre mere for medlemmerne. Vi 
skulle synliggøre, hvorfor et medlemskab af 
DI er ”godt betalt”.
Arbejdsopgaverne blev lagt frem:  
• Fortsat professionalisering af sekretariatet
•  En god og økonomisk fornuftig aftale med 

Danmarks Idrætsforbund og Dansk Ride 
Forbund

•  En succesfuld implementering af ny IT 
platform for medlemsstyring og økonomi

• Lancering af et nyt TÖLT, og endelig
•  Forbedret kommunikation og information, 

bl.a. via opgradering af hjemmeside og fa-
cebook.

Hvad er der så sket? Nåede vi målene?

Sekretariatet
Der har været udfordringer på sekretariatet 
i årets løb med længere fravær af dygtige 
medarbejdere pga. sygemeldinger.  Men op-
gaverne er blevet løst og bortset fra den nye 
redaktør på TÖLT, så består sekretariatet nu 
af medarbejdere, som alle har tre eller flere 
års erfaring, og som er i stand til at hjælpe 
hinanden, når arbejdspresset er stort.
 Der er sket to deltids-ansættelser i årets 
løb af:
•  uddannelseskonsulent Rita Geertz med 

det formål at samordne uddannelserne i 
hele DI’s organisation, og

•  online-medarbejder Kristina Christensen, 
som er ansat med ansvar for hjemmeside 
og sociale medier fra 1. september.

Det er vi glade for er lykkedes. Det var sav-
net, at de to områder blev opgraderet, så vel-
kommen til dem begge to.   

Vi må erkende, at vi ofte snakker om, at 
det ville være virkelig dejligt, hvis der var øko-
nomisk råderum til at styrke sekretariatet på 
det avls- og på det sportslige område. Beg-
ge komiteer er voldsomt belastede af admi-
nistrative opgaver, hvor bare det, at svare på 
mails om alt muligt mellem himmel og jord er 
meget tidskrævende. Det vil være på de to 
komité-områder, at der vil være fokus på at få 
stadig flere opgaver løst i sekretariatet i den 
kommende tid.

MÅLENE FOR 2015-2016

Når der sker store personaleudskiftninger 
eller skift i samarbejdsrelationerne med ko-
miteer og udvalg,  så går det ud over konti-
nuiteten i foreningens arbejde, og der tabes 
mange arbejdstimer på sekretariatet med “at 
lære nye op”.

Heldigvis er det sådan, at sekretariat og 
den øvrige organisation er bedre klædt på 
end for år tilbage til at overtage og fortsætte 
de igangværende arbejdsopgaver, som an-
svarsfuldt er blevet overdraget fra dem, som 
ikke vil længere.

Omregnet til fuldtidsansatte så beskæfti-
ger sekretariatet 6,1  medarbejdere.

Aftalen med Dansk Ride Forbund 
Generalforsamlingen drøftede sidste år op-
lægget til en ny samarbejdsaftale med DRF, 
som blev indgået straks efter. Mere om dette 
senere. 

Nyt IT system
Vi havde store forventninger til implemente-
ringen af et nyt medlemssystem – men blev 
desværre skuffede. Vi har konstateret, at IT 
projektet har krævet flere arbejdstimer end 

ventet, og at sekretariatet stødte på uvente-
de problemområder, da først projektet blev 
startet op. Vi har derfor trukket i nødbremsen 
og stoppet projektet. Det er vi kede af har 
været nødvendigt, og det var en dyr fornø-
jelse, som vi godt kunne have været foruden, 
og ikke er særlig stolte af. Helt spildt har det 
dog ikke været, for i processen, har vi lært 
meget om vigtigheden af SPORTI og fuldt ud 
opdaterede medlemsdatabaser, som vi byg-
ger videre på. Det betyder, at vi i stedet for 
styrker vores samarbejde omkring SPORTI 
og udvikling af det system til i højere grad at 
fungere som et medlemssystem, ligesom vi 
har valgt et økonomi-system, e-conomics, 
som er fuldt ud tilstrækkeligt og tilmed langt 
billigere, end det økonomi-system, som vi 
var på vej ind i.

TÖLT
Arbejdet med at forny og relancere TÖLT 
blev sat i gang allerede i efteråret 2015, så 
processen har været lang. Med udgivelsen 
af november nummeret 2016 så vi resultatet. 
TÖLT er nu i højere grad et blad med fagligt 
indhold og med artikler om alle de forskellige 
aktiviteter,  som sker rundt omkring i vores 
Forening. Bladet udgives 6 gange om året - 
mod tidligere 10 gange – med flere sider pr. 
gang. Der leveres nu indhold fra rigtig mange 
eksterne skribenter og fotografer, og bladet 
er i højere grad ”Vores Blad”. Det betyder, at 
tidligere tiders medlemsinformationer er ryk-
ket over på hjemmeside og Facebook. Det 
gav derfor god mening at opgradere på on-
line-medierne, næsten samtidigt med relan-
ceringen af TÖLT.

Hjemmeside og Facebook
Vi har arbejdet på at få ryddet op på hjemme-
siden, få døde links aktiveret og ændret lidt 
i menuer mv. Det arbejde fortsætter. Stam-
bogens hjemmeside er blevet integreret med 
DI’s, og det har gjort det nemmere for vores 
medlemmer at finde de oplysninger, som de 
leder efter. Med ansættelsen af Kristina Chri-
stensen, er der nu væsentlig større aktivitet 
på både hjemmeside og Facebook. Vi har 

Heldigvis er det 
sådan, at sekretariat og 
den øvrige organisation 
er bedre klædt på end 
for år tilbage til at 
overtage og fortsætte de 
igangværende arbejds-
opgaver, som ansvars-
fuldt er blevet overdra-
get fra dem, som ikke vil 
længere.
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bestemt, at dele af hjemmesiden vil blive låst 
for ikke-medlemmer inden årsskiftet. Det er 
trods alt medlemmernes kontingent, som be-
taler for DI’s online-aktivitet.

Vi hører ofte fra medlemmerne, at der in-

formeres for lidt - vi kan sige, at det fokuse-
rer vi på. Bestyrelsen og de enkelte komiteer 
udsender nyhedsbreve, når der er taget væ-
sentlige beslutninger, eller der er væsentlige 
forhold at informere om. Der er udsendt 15 

nyhedsbreve i årets løb. Nogle har valgt at 
få dem direkte i en mail, alle andre kan finde 
nyhedsbrevene på hjemmesiden.

SAMARBEJDE EKSTERNT

FEIF
DI deltog i flere af aktiviteterne i forbindelse 
med FEIF Konferencen i Haarlem i febru-
ar måned. FEIF vedtog et helt nyt regelsæt 
(Rulebook), som var en sammenskrivning af 
de generelle regler fra de avls- og sports-
rettede regelsæt, samt nogle nye og mindre 
omfattende avls- og sportsregelsæt. Dertil 
blev der indføjet nye, og igennem flere år ef-
terlyste, regler for klage- og voldgiftsbehand-
ling, og regler for forebyggelse af doping. 

Konferencen var præget af stor enighed 
blandt de 20 medlemslande, dog med en vis 
uenighed om den fremtidige finansiering af 
FEIF, herunder medlemskontingentet. Der er 
stort behov for at styrke FEIF, men samtidigt 
er FEIF organisationen en helt igennem frivil-
lig organisation, som har et budget under en 
tiendedel af DI’s.

Behovet for flere midler i 2016 blev løst 
ved en procentmæssig forhøjelse af lande-
nes kontingent, men det er ikke sikkert, det 
bliver løsningen for 2017 og fremad.

DI søger at koordinere aktiviteterne inden-
for FEIF med de øvrige nordiske lande. Det 
må forventes i de kommende år, at der kom-
mer stadig flere medlemslande med i FEIF, 
og dermed styrkes behovet for sammenhold 
i Skandinavien, hvor vores sport og avl i så 
høj grad minder om hinanden.  

Vi tænker sjældent på det fantastiske i, at 
sportsryttere kan rejse til andre lande og kon-
kurrere på betingelser, de kender på forhånd, 
eller at hingste og hoppers kåringsresultater 
er sammenlignelige fra land til land. Uden et 
koordinerende og stærkt FEIF ville dette ikke 
være muligt.

Næste FEIF konference finder sted i Hel-
singfors til februar.

DIF / DRF
Generalforsamlingen drøftede sidste år op-
lægget til en ny samarbejdsaftale med DRF, 
som blev indgået straks efter. DI måtte over-
lade medlemskabet af FITE (Det internatio-
nale forbund for natur- og TREC-ryttere) til 
DRF, men til gengæld har DI fået lovning på 
et samarbejde på det område, og på flere 
andre områder, og den økonomiske støtte 
fra Danmarks Idrætsforbund har - som lovet 
- været stigende. Der har været et opstarts-
møde, så samarbejdet er sat i gang, men der 
mangler endnu konkrete tiltag for både TREC 
og Naturarbejdet - dog deltog DRF i kredsre-
præsentanternes møde ultimo oktober, som 

DI havde samlet i Kompedal Plantage. I na-
turarbejdet er det DI, som er den store, og 
det er DI, som skal løfte DRF op på et højere 
niveau.
•  Den økonomiske støtte skulle øges, bl.a. 

via støtte til en uddannelses-konsulent. 
Det er også lykkedes. Vi ser ofte, at den 
øvrige hesteverden og det politiske sy-
stem opfatter DI som en seriøs og kom-
petent part med en selvstændig interesse, 
som ofte - men ikke altid - er sammenfal-
dende med DRF's 

SEGES
SEGES er en meget væsentlig samarbejds-
partner for DI. Det er i regi af SEGES, at alle 
hesteracer – helt præcist 31 avlsforbund 
- koordinerer deres indstilling til politiske 
problemstillinger. Det er SEGES som gør en 
afgørende forskel, når der skal indhentes hø-
ringssvar til forskellige lovgivninger. Seneste 
fokusområder har været ”Lov om hold af He-
ste” og ”Transportforordningen”. Det er for-
ventningen, at DI’s vedvarende arbejde med 
at få lempelser indført medfører, at kravet til 
naturligt lysindfald i staldene, som vores he-
ste oftest kun bruger om natten bortfalder, og 
at kravet til et max- antal heste på foldene 
ligeledes bortfalder. Det er to forhold, som de 

SEGES er en meget 
væsentlig samarbejds-
partner for DI. "

Vi tænker sjældent 
på det fantastiske i, at 
sportsryttere kan rejse 
til andre lande og kon-
kurrere på betingelser, 
de kender på forhånd, 
eller at hingste og hop-
pers kåringsresultater 
er sammenlignelige fra 
land til land."
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store hestes organisationer slet ikke har prio-
riteret i samme omfang som DI. 

Forum for Hestevelfærd
Forum for Hestevelfærd er en ret uformel net-
værks-organisation, hvor DI sidder sammen 
med:

•  Trav
• Galop
• Dyrenes Beskyttelse
• Hestens Værn
• Dyrlægeforeningen
• Beslagssmedsforeningen og
• SEGES.

Vi forsøger at finde fælles fodslag i forhold til 
lovgivning og forhold omkring hestevelfærd 
i det hele taget. Det var her, at DI arbejdede 
kraftigt for at undgå krav om autorisation for 
at kunne udføre beslagssmede-arbejde – og 
lykkedes med det.

Det er også her, at der nu er opnået en 
fælles holdning til retningslinjer for ”store 
ryttere til små heste”.  I årets løb har man i 
Norge og i England indført stramninger på 
rytterens vægt i forhold til ponyen/hesten – 
og andre lande har eller har haft tilsvarende 
diskussioner. I Danmark har hestebranchen 
enedes om IKKE at fastlægge nogle rigide 
vægtgrænser, som ikke har nogen dokumen-
teret effekt på belastningsskader mv. Ret-
ningslinjen og den medfølgende instruktion 
om f.eks. bedømmelse og sanktion mv. skal 
rette sig i forhold til ”at hesten skal udvise 
synligt mishag ved bæring af sin rytter”. I 
praksis vil den kommende retningslinje også 
”fange” en lille, men dårlig rytters uheldige 
indvirkning, en dårlig tilpasset sadel, eller he-
ste med udbredt ryglidelse.

Også i Forum for Hestevelfærd har DI 
gjort en afgørende forskel.

NIF
Nordisk Islandsheste Forbund var arrangør 
af VM2015, og efter VM har det været drøftet, 
om det var en fremtidig samarbejdsplatform 
at mødes på. Sidenhen har der været holdt 2 
møder for at drøfte organiseringen af et nyt 
NIF – foreløbig har det ikke ført til ret meget 

konkret. Fra Dansk side har vi ønsket os, at 
NIF bliver et lovformeligt, men dog uforplig-
tende samarbejde uden budget, hvor der 
f.eks. kan samarbejdes omkring uddannelse, 
bladvirksomhed og online-del, og at det kan 
ske uden, at FEIF ”trædes over tæerne”.  Et 
nyt NIF bør være en tilvalgsordning, og ikke 
et nyt overordnet og administrativt organ.    

Bestyrelsen arbejder videre med planerne 
om NIF, og vil forvente at kunne fremlægge 
mere konkrete planer på næste års general-
forsamling.

FITE
DI udtrådte som medlem af FITE i oktober og 
overlod medlemsskabet til Dansk Ride For-
bund. DI varetager dog fortsat FITE’s arbejde 
for natur-ridningen og for hesteturismen. Vi 
må dog erkende, at der ikke har været den 
store aktivitet på området, som har haft DI's 
interesse. 

Private stævneaktører
DI har i årets løb indgået aftaler med nogle 
af de private stævneaktører, som sikrer, at 
stævnerne kan foregå under det samme re-
gelsæt, som når stævnerne foregår i klubregi.

Det er især i forhold til hestevelfærd, do-
pingregler, Koda/gramex og forsikringsfor-
hold, brug af Sporti, DI og FEIFs logo, Ice-
test, ranglister og DI’s medier, som der nu er 
indgået en aftale om.

De private aktører betaler et event-gebyr 
til DI, som svarer til udgiften for en klub for 
den samme aktivitet.

Der skal fortsat forhandles med et par en-
kelte private aktører, men det er DI’s målsæt-
ning, at der skal indgås aftaler med alle for 
aktiviteter i 2017. 

Bestyrelsen arbejder videre med 
planerne om NIF, og vil forvente at 
kunne fremlægge mere konkrete planer 
på næste års generalforsamling." 
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ØKONOMI

På generalforsamlingen fremlægges årets 
regnskab af sekretariatschef Max Adelsbøll, 
så beretningen vil ikke gå i detaljer med det.

Som nævnt i sidste års beretning, så vil-
le bestyrelsen fokusere på stram økonomi-
styring, og sikring af kontrollen med, at alle 
udgifter blev brugt bedst muligt og med stor 
omtanke.

Det synes vi, at vi i høj grad er lykkedes 
med. Derfor ærgrer det os, at vi kun lige knap 
og nap, når et resultat som svarer til budget-
tet. Efter massive underskud til NM og VM er 
der behov for konsolidering, og med det mål 
nåede vi ikke så langt i det forløbne år.

Hovedpunkter i år:  
•  Der har været en nedgang i medlems-

kontingentet, som bestyrelsen tillægger 
omlægningen af medlemsstrukturen.  
Budgettet var stort set uændret, men 
regnskabet viste en nedgang på 277.000 
kr. i forhold til 2014-15.  

•  På stambogskontoret har vi nu periodise-
ret indtægter og udgifter præcist med da-
toen den 30. september, hvilket har med-
ført en engangsindtægt på 193.000 kr.

•  DI’s faciliteter på Hedeland er nedslidte, 
og det har medført store udgifter til reno-
vering og vedligehold. I Herning har følge-
virkningerne af VM medført et stort ved-
ligehold af baner, kloak og dræn. Samlet 
set er der en stor overskridelse på vores 
faciliteter i år på 127.000 kr. i forhold til 
budget.

•  Alle komiteerne har holdt deres budgetter 
– endda til den gode side. Både Sport og 
Avl har sparet på deres uddannelsesud-
gifter, som jo desværre ikke er en holdbar 
løsning på lidt længere sigt. Samlet set 
har de brugt 163.000 kr. mindre på ud-
dannelse end budgetteret.  

 
•  Bestyrelsen har i samråd med revisionen 

udgiftsført 100.000 kr. på investeringen i 
IT-systemet, som efter regnskabsafslut-
ningen er besluttet helt lukket. Det er sket 
i form af øgede afskrivninger, som også vil 
påvirke næste års afskrivninger.     

Årets budgetlægning for 2016-17 har krævet 
6 runder med møder for at få enderne til at 
nå sammen.

Det har været en klar forudsætning for alle 
komiteer og udvalg, at det ville blive svært 
med store aktivitetsudvidelser,  medmindre 
disse blev fulgt op af en tilsvarende finansie-
ring.

Bestyrelsen har den overordnede forud-
sætning for økonomien, at ledelse (general-
forsamling, bestyrelse, komiteer og udvalg), 
Natur og Breddekomiteen, sekretariat, ud-
dannelse, stambog og Tölt og andre medier 
skal finansieres af medlemskontingentet for 
de direkte medlemmer, hovedsponsorerne og 
støtten fra DIF. De øvrige tre komiteer Sport, 
Avl og Klub skal være selvfinansierende.

Nu er der enighed om et budget for 2016-
17, som indeholder ganske få og små udvi-

 Alle komiteerne har 
holdt deres budget-
ter – endda til den 
gode side. " 

 Bestyrelsen foreslår derfor en 
kontingentforhøjelse på ca. 10 % 
for både direkte medlemmer og 
for klubmedlemmerne. " 

delser af aktiviteter, samt en konsolidering af 
Foreningen. Bestyrelsen foreslår derfor en 
kontingentforhøjelse på ca. 10 % for både 
direkte medlemmer og for klubmedlemmer-
ne. Samtidigt er de fleste priser på brugerbe-
taling, herunder ydelserne fra stambogskon-
toret blevet justeret op med pristal og porto. 
Derimod er rytterlicens og gebyrer på avlens 
område generelt blevet fastholdt, idet disse 
blev forhøjet sidste år. 
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Sekretariatet
IT-systemerne
Der blev arbejdet i mange timer med imple-
mentering af et nyt medlems- og økonomi-
system, som er endt med, at projektet blev 
opgivet. Til gengæld er udviklingssamar-
bejdet med SPORTI blevet udvidet, og som 
økonomisystem er e-conomics blevet valgt. 
E-conomics er Nordens mest udbredte øko-
nomi-system til mindre og mellemstore virk-
somheder, og det er meget umiddelbart og 
nemt at forstå for de fleste.

Sekretariatet er nu godt kørende med IT 
udstyr og software, og der vil ikke være be-
hov for de store opgraderinger på IT fronten, 
de næste par år. Vi er velfungerende på mails 
og på arkiv-faciliteter, backups og hardware.

Hjemmesiden
Er blevet opgraderet i årets løb, og der er 
flere som bidrager med inputs til indholdet. 
Stambogens hjemmeside er primo året ble-
vet integreret med DI’s side, og de to sider 
kører nu på samme platform. 

Webshoppen
I forbindelse med flere af årets arrangemen-
ter og især under DM blev DI’s webshop 
markedsført på bedste vis. Det er god mar-
kedsføring af DI, at der findes et udvalg af 
kvalitetsbeklædning og merchandise med 
DI’s logo.  

Sponsorer
DI har haft endnu et fortrinligt år i samarbejde 
med Dansk Hesteforsikring. Det er en afta-
le, som DI har stor glæde af. DI mødes altid 
af stor opbakning og velvilje fra Dansk He-
steforsikring, når det gælder støtte til diver-
se aktiviteter, og det er vores opfattelse, at 
vores medlemmer også nyder samme gode 
service, når de tegner deres hesteforsikringer 
hos dem.  

Sidste år blev der indgået en sponsorafta-
le med St. Hippolyt. Det skete ud fra et fælles 
ønske om at styrke budskabet om ”den kor-
rekte fodring. Vi har med glæde kunnet kon-
statere, at St. Hippolyt har øget deres salg 
til DI’s medlemmer, hesteejere og avlere af 
islandske heste betydeligt. Vi har sat pris på 
de gode artikler til TÖLT, som St. Hippolyts 
meget kompetente fagpersonale har bidra-
get med i årets løb.

Vi kan kun opfordre alle vores medlemmer 
til at støtte vores to store sponsorer.

Organisering
Sekretariatets opgaver er under stadig 

forandring. Bestyrelsen vil gerne løfte sekre-
tariatets betydning i forhold til i højere grad 
at agere støttefunktion for de folkevalgte, og 
det medfører, at sekretariatets ansatte i hø-
jere grad involveres i og overtager nogle af 
de administrative opgaver, som de enkelte 
udvalg og komiteer sidder med i dag.

Uddannelseskonsulent Rita Geertz har 
det mål at samordne og koordinere alle ud-
dannelsesaktiviteter i DI. Det skal alt sam-
men forankres i sekretariatet. Det er en stor 
opgave at få ansvaret for, for i nogle år er 
mange af uddannelserne blevet planlagt i ko-
miteerne, og det har ofte medført svingende 
kvalitet og dårlig planlægning.

Vi har set store forskelle i
• honoreringen af indlægsholdere,
• brugerbetaling,
• forplejning,
•  kvaliteten af opfølgning og eventuelle ek-

saminer.

Det er målet, at der kommer et mere lang-
sigtet perspektiv i de enkelte komiteers ud-
dannelsesaktiviteter, og at disse planlægges 
i god tid og under forhold, som er optimale 
for deltagerne.

Ansatte
I august 2015 fratrådte den mangeårige an-
svarlige for TÖLT Kari Baklund sin stilling, 
og hun blev erstattet af Inge Ramsing, som 
stoppede i januar måned. Den nye redaktør 
hedder Miriam Lykke Schultz, og hun kom til 
i februar måned. Hun skulle starte hårdt op 
med at forandre og udvikle TÖLT i henhold til 
de ønsker, som bestyrelsen havde fremført. 

De ansatte skal have stor tak for indsat-
sen i årets løb, hvor de daglige opgaver er 
blevet løst trods en del sygefravær.

Stambogskontoret
Straks fra årets begyndelse blev stambog-
skontoret udfordret, idet Fødevarestyrelsen 
med en ultra-kort frist indførte nogle helt nye 
krav til hestepassene, oversættelserne og til-
retningerne ift. Island og World Fengur, samt 
beskrivelserne af procedurerne til hesteejer-
ne. Første møde med Fødevarestyrelsen blev 
holdt den 24. november, og kravet var, at æn-
dringerne skulle være indført pr. 1. januar. Det 
gav stor travlhed på stambogen, men også 
den opgave blev løst til tiden.  

Fra februar blev der arbejdet med en 
helt ny hjemmeside til stambogs-kontoret, 
og denne blev integreret med DI’s. Den nye 
hjemmeside har fået god modtagelse fra bru-
gerne. Den er klart mere overskuelig og infor-
mativ end den gamle hjemmeside.

Stambogen har næsten 8.000 bestillinger 
om året, hvoraf en del skal følges op med 
sagsbehandling pr. mail eller pr. telefon. Det 
bliver til rigtig mange mails og telefonopkald.

Lidt statistik. I regnskabsåret har der været:
• 2.784 Ejerskifter  
• 2.266 Hestepas 
• 1.653 Bedækninger 
• 1.404 Følanmeldelser  

Det er fortsat sådan, at 99 % af hesteejerne 
bliver betjent uden nogen problemer over-
hovedet. Den sidste 1 % belaster systemet 

SEKRETARIATETS, UDVALGENES OG KOMITEERNES ARBEJDE

DI har haft endnu 
et fortrinligt år i sam-
arbejde med Dansk 
Hesteforsikring." 

Vi har sat pris på de 
gode artikler til TÖLT, 
som St. Hippolyts meget 
kompetente fagpersona-
le har bidraget med i 
årets løb.” 
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meget og har generelt svært ved at forstå, at 
de skal følge præcist de samme regler som 
alle andre, og at lovgivningen er lige for alle. 
For nogle virker det lidt kantet, og det giver 
ofte anledning til personlige kommentarer, og 
larm i krogene – men det er en gang sådan 
sagsbehandlingen må og skal være.

Sagsbehandlingstiden har hele året - 
trods sygemelding i næsten 6 måneder - væ-
ret på et fuldt ud acceptabelt niveau.

Priserne for stambogskontorets ydelser 
for 2017 er blevet forhøjet en smule bl.a. for 
at tage fuldt ud højde for de meget voldsom-
me portoforhøjelser de sidste par år, ligesom 
der er indført to nye gebyrer:

•  et administrationsgebyr, som vil blive på-
lagt i ovennævnte 1 % "problem-sager-
ne", f.eks. hvor der gentagne gange skal 
rykkes for dokumentation eller lignende.

•  et haste-gebyr, så det bliver muligt at få 
haste-behandlet sin sag mod betaling af 
et ekstra gebyr på 250 kr.

Den sidste 1 % 
belaster systemet meget 
og har generelt svært 
ved at forstå, at de skal 
følge præcist de samme 
regler som alle andre, 
og at lovgivningen er 
lige for alle."

Priserne for stambogskontorets lovpligtige 
ydelser – ejercertifikat og hestepas - er fort-
sat lavere end tilsvarende hos SEGES, lige-
som prisniveauet i vores nordiske broderlan-
de generelt ligger væsentligt højere for den 
samme ydelse.

Vi synes, vi kan være stolte af et velfunge-
rende stambogskontor.

WorldFengur
Med World Fengur er der blevet arbejdet på 
et par projekter:

•  dels implementering af nye procedurer 
ved ønske om nye navne.

•  dels udvikling af et nyt modul i WF, hvor 
hingsteejerne selv direkte kan indberette 
bedækningerne. Systemet er blevet te-
stet, og vil blive udbredt til udvalgte hing-
steejere i 2017.

Danmark anses af WF, som værende førende 
inden for stambogsføring, og der rådføres 
ofte med stambogskontoret forinden æn-
dringer gennemføres. I 2016 var der planlagt 
et registrator-seminar i Danmark, men dette 
er blevet udskudt pga. omlægninger i det is-
landske landbrugsministerium. 
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UDVALGENES ARBEJDE

Klage og Ordensudvalget
Ved sidste års generalforsamling vedtog man 
et regelsæt for dannelsen af et Klage og Or-
densudvalg i DI.

Udvalget består af:
• Steen Halmind (formand)
• Maria Ammitzbøll
• Susanne Fibiger
• Søren Erik N. Pedersen

Udvalget var en nyskabelse, og de har haft 
travlt. Tidligere år har budt på meget få kla-
gesager, men i 2016 har der været behandlet 
4 sager. Vi kan ikke lade være med at tænke 
på, om der også i de tidligere år har været fle-
re klager, end de som bestyrelsen endte med 
at høre om og behandle, men at disse klage-
sager simpelthen ikke nåede ”til overfladen”. 
For dem med en særlig interesse for sager-
ne, så kan der henvises til hjemmesiden, hvor 
alle afgørelser offentliggøres.

Bestyrelsen finder, at det har været en 
stor lettelse at kunne henvise klagere til et 
særligt Klageudvalg, hvor sagerne kan sikres 
en ordentlig og kompetent behandling.

I en af sagerne er afgørelsen gået Sport-
skomiteen imod. Det kommer vi tilbage til 
senere. Det er naturligvis ikke i orden, at be-
styrelsen, en komité eller et udvalg ikke kan 
finde ud af egne regler og love. Det siger sig 
selv. Men det viser jo netop styrken i syste-
met. Alle gør fejl og med så mange frivillige, 
som udgør organisationen i DI og som træf-
fer nogle nødvendige beslutninger, så vil der 
være ”risiko” for at træde ved siden af. Det 
lærer vi alle af, og beklager når det sker.

Bestyrelsen takker KOU for deres arbejde 
i 2016.

Uddannelsesudvalget
I forbindelse med vedtægtsændringerne ved 
generalforsamlingen 2015 blev Uddannel-
sesudvalget lagt ind under DI’s bestyrelse. 
Det betød, at der ikke længere blev valgt en 
uddannelsesleder direkte på generalforsam-
lingen, men at udvalget efterfølgende blev 
nedsat af bestyrelsen. Rita Geertz blev gen-

nem sin deltidsansættelse støttet af Dansk 
Idrætsforbund med ansvar for at gennemføre 
en grundlæggende ændring af DI-uddannel-
se, og som bindeled mellem bestyrelse og 
udvalg. 

Udvalget består af:
• Jens Tølbøll Mortensen,
• Søren Madsen,
• Anne Sofie Nielsen,
• Eva Lundh,
• Astrid Skou Buhl og
• Kristiane Klindt.

Uddannelsesudvalget har fortsat arbejdet 
med en revision af ridemærkerne. Der har 
været kontakt til Hólar på Island, som udgi-
ver nogle meget gode og anvendelige ride-
mærker, kaldet Knapamerki. Disse mærker 
er succesfulde på Island og har høj status. 
De når især ud til de unge mennesker og 
nybegynderne i øvrigt og er med til at højne 
niveauet for både viden om hestene, heste-
hold, træning og ridning.

Derfor har Udvalget undersøgt mulig-
heden af at få disse Knapamerki oversat til 
dansk. De ansvarlige på Hólar er positive og 
har en engelsk udgave på vej. Der er imid-
lertid lige lidt Hólar-folkene skal finde ud af 
om ophavsret og krav til form, formidling og 
instruktører i øvrigt.  Det er Udvalgets ønske 
og håb, at oversættelsen af disse Knapamer-
ki vil blive godt modtaget i lokalklubberne.  

Pt. tages Grundmærket stadig på efter-
skolerne, der har islandske heste på skole-
skemaet og her har vi indført, at et grund-
mærke afsluttes med en prøve i den tilegnede 
viden og de øvede færdigheder.

Del I af B-instruktørkurset blev afholdt i 
september 2015. Del II blev afholdt i begyn-
delsen af februar 2016. Dette kursus havde 
udover den gennemgående underviser med 
stor succes besøg af to gæsteundervise-
re. Gæstelærere vil således fremover være 
en fast del af både Aspirantkurset og B-in-
struktørkurset. I maj var der eksamen og to 
kursister bestod alle tre prøver. Der finder 
en re-eksamen sted i november, så de der 
mangler en enkeltprøve får mulighed for at 
bestå alle tre.

Når man er B-instruktør har man bevist
1.  at man kan ride et dressur- og gangarts-

program på en løsgjort og samarbejdsvil-
lig hest med gode grundgangarter

2.  at man kan undervise et hold på min. fire 
begynderryttere i et trukket emne

3.  at man kan formidle og præsentere teori-
en om et trukket ridefagligt emne.

I marts blev der afholdt et Basiskursus på 
Vilhelmsborg. Basiskurset er det indledende 
kursus, man skal gennemgå for at komme 
videre i uddannelsessystemet. Kurset var 
velbesøgt og vi vil med enkelte ændringer 
afholde et nyt kursus fra den 10.-12. marts 
2017 på Vilhelmsborg.

Den 12. november afholdes et efterud-
dannelsesseminar for avlsdommere og in-
struktører samt interesserede Wild Cards på 
Dalum Landbrugsskole. Seminaret gennem-
føres med god deltagelse og er med oplæg 
om træning af pasheste og avl af islandske 
heste ved Thorvaldur Árnason og aldersrela-
teret træning ved Lars Terkildsen.

Desværre har året også været plaget af 
aflysninger pga. for få tilmeldte. F.eks. måtte 
vi aflyse seminaret med Guðrún J. Stefáns-
dottír om træningens indvirkning på den is-
landske hests fysiologi. Meget ærgerligt, da 
Guðrún J. Stefánsdottír netop havde afslut-

Bestyrelsen finder, 
at det har været en stor 
lettelse at kunne henvise 
klagere til et særligt 
Klageudvalg, hvor sa-
gerne kan sikres en 
ordentlig og kompetent 
behandling."
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tet en ph.d.-afhandling med en masse ny og 
spændende viden til gavn for alle islandshe-
steryttere.

Vi måtte ligeledes aflyse C-træner-og 
Aspirantkurset. Aspirantkurset er optakten 
til B-instruktørkurset og på dette kursus er-
farer man, om det at undervise virkelig er no-
get man vil, ud over at man erhverver sig en 
masse teoretisk gangartsviden og viden om 
ridepædagogik.

Disse aflysninger betyder, at uddannel-
sesudvalget har sat på dagsordenen at prø-
ve at nytænke, hvordan disse kursusforløb 
skal være, så de har større interesse blandt 
foreningens medlemmer. Dette vil der blive 
arbejdet med i den kommende tid, således vi 
har et uddannelsesforløb, der er endnu mere 
attraktivt og spændende. Arbejdet vil skulle 
foregå i samarbejde med de andre nordiske 
lande, som følger det samme uddannelses-
system. 

I 2017 håber vi at kunne følge op med 
flere efteruddannelsesseminarer og de mere 
faste kurser i uddannelsessystemet vil blive 
udbudt igen. Samtidigt vil både avlens og 
sportens kurser og uddannelsesaktiviteter i 
højere grad blive afholdt i samarbejde med 
Udvalget og blive forankret i Sekretariatet.  

Juniorudvalg
På sidste generalforsamling fortalte vi, 

at det var lykkedes os at få Matilde Hjort til 
at tage et år mere som formand for Junior-
udvalget. Det lykkedes os imidlertid ikke at 
få nedsat et fast udvalg. På trods af det så 
deltog Danmark igen i år i Youth Cuppen i 
Holland i juli måned med stor succes. Op-
gaven med at udvælge ryttere og heste og 
klare alt det praktiske tog sekretariatet sig af. 
Som holdledere fungerede søskendeparret 
Kristiane og Anna Magdalene Brun Hansen 
på fortrinlig vis, og netop disse to har indvil-
get i at fortsætte som en del af et kommende 
juniorudvalg sammen med Mathilde Mai.

Det har bestyrelsen accepteret, og en af 
de første opgaver for det nye juniorudvalg 
bliver at planlægge en junior camp til næste 
sommer.

TREC-udvalg 
DI’s TREC-udvalg begyndte sit arbejde i 
2015, og brugte meget tid det første år på at 
udarbejde et dansk reglement, dommerlister 
og baneskitser, uddanne nogle dommere og 
øvrige officials og anskaffe bane- og kontor-
materiel. I 2015 blev der afviklet et stævne på 
Hedeland. I indeværende år blev der afviklet 
tre stævner, to på Hedeland og et i Randbøl 
ved Vejle. To stævner måtte aflyses pga. for 
få tilmeldte. Udvalget fortsætter ufortrødent 
deres arbejde, og planlægger stille og roligt 
år for år at øge antallet af afviklede stævner.

Interessen er stor blandt nogle få klubber, 
men at arrangere et TREC stævne kræver 
mange frivillige, hvilket dæmper interessen 
en smule. Måske næste år er svaret fra de 
fleste.    

Hedelandsudvalget (projekt)
På sidste års generalforsamling var Hede-
landsudvalget til stede og fortalte om deres 
planer for udvikling af et nyt, stort og flot an-
læg. Udvalget arbejdede videre med skitse-
projektet, og i foråret var de så klar til at gå til 
næste trin, nemlig en søgerunde om midler til 
at komme videre.

•  Først meldte DM sig på banen for at give 
hele overskuddet fra DM til Hedelands-
projektet. Det endte med 37.000 kr. Flot 
gået af hele DM-teamet.

•  Så meldte en potentiel sponsor sig, som 
betød yderligere ca. 60.000 kr. og

•  Endelig så meddelte de tre ejer-kommu-
ner, at de også gerne ville give 25.000 kr. 
hver.

Det er i alt ca. 175.000 kr. som gør, at He-
delandsudvalget kan arbejde videre -dels med 
færdiggørelsen af en fondsansøgning til de 
store fonde, dels kan begynde at arbejde med 
konkrete planer for banerne og Ringborgen.

Det kunne altså være dejligt, hvis der igen 
kunne arrangeres kåring på Hedeland, fordi 
pas-sporet er blevet udvidet, og måske et 
DM i 2018 med en nyanlagt Gædingakep-

pni-bane. Bestyrelsen er hele tiden med på 
sidelinjen, og vi ser frem til en spændende 
fremtid for Hedeland.

Vi synes, vi alle kan ønske Hedelandsud-
valget tillykke med de resultater, de foreløbig 
har nået.

Udvalget består af
• Leif Andersen,
• Jytte Skovgaard Andersen,
• Inger Frederiksen,
• Jan Christensen,
• Tanja Jordan, og fra bestyrelsen er det
• John V. Hansen 

Hedelandsudvalget (drift)  
Endelig har vi et Hedelandsudvalg, som va-
retager den daglige drift af Hedeland. De sør-
ger for at området holdes pænt og ryddeligt, 
og at faciliteterne er klar til de forskellige le-
jere, som afholder arrangementer på stedet. 
Desværre var Hedeland ramt at nogle tyve-
rier i slutningen af året, hvor bl.a. DI's selv-
kørende tromle forsvandt i nattens muld og 
mørke. Denne var desværre ikke forsikret, så 
Hedeland står overfor at skulle skaffe en ny 
brugt tromle. Udvalget har arrangeret fælles 
arbejdsdage i årets løb, hvor også nedrivning 
af sammenfaldede bygningsdele har været 
på dagsordenen.  

Det kunne altså 
være dejligt, hvis der 
igen kunne arrangeres 
kåring på Hedeland, 
fordi pas-sporet er ble-
vet udvidet, og måske et 
DM i 2018 med en ny-
anlagt Gædingakepp-
ni-bane." 
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SPORTSKOMITEEN

Året bød på store udfordringer på mange 
måder for Sportskomiteen (SK). I 2015 på 
generalforsamlingen blev tre helt nye valgt 
ind, herunder formand Kim Bugge. De blev 
alle valgt på kort og præcis valgtale: ”det skal 
være sjovt, for ryttere, dommere og forældre 
at deltage i sportens aktiviteter”. 

Medens de fleste sikkert synes, at målet 
er nået, så er spørgsmålet, om det så har væ-
ret sjovt at være Sportskomite? Der har væ-
ret udfordringer, der har været modstand fra 
enkelte ryttere, forældre og dommere. Men 
heldigvis har ca. 99% været medspillere.

Aktiviteter
Sportsligt har 2016 været et stort år for DI 

og SK. Aldrig har der været afholdt så mange 
stævner landet over – både for bredden og 
for eliten. Aldrig har der været så mange ryt-
tere på ovalbaner, gædingakeppni baner og 
passpor – afspejlet både i antal stævner på 
DI’s kalender og i antallet af solgte rytterli-
censer.

SK vil gerne takke alle de mange lokal-
klubber og frivillige, der har ydet en kæmpe 
indsats for at få dette til at lykkes. Uden de 
aktive lokalklubber og deres mange ildsjæle 
var intet af alt dette blevet til noget.

DM2016
Herhjemme kulminerede stævnesæso-

nen i et kæmpe DM 2016. Det største DM 
på dansk jord i mands minde. En stor tak til 
alle hjælpere, dommere og nogle fantastiske 
sponsorer, der gjorde dette muligt.

NM 2016 - sikken et brag af et NM 2016 
og sikke en masse flotte placeringer - hold 
nu op! Stor ros til ryttere og holdledelsen bag 
NM 2016.

Som toppen af kransekagen fik vi i sep-
tember et super fint DM i Alrid i det nordjyske 
– også en stor tak til Tvistur og deres mange 
frivillige for et flot arrangement.

Vi oplever desværre ryttere, som skælder 
ud på dommere og stævne-arrangører over 
point-givningen. De melder fra finaler og får 
så bevidst frataget sine points fra indleden-
de afdeling. Det er uacceptabel usportslig 
optræden, som ikke gavner vores sport. Det 
bør vi have sat en stopper for.

Dommerudvalg
Dommerudvalget har været flittige i år. 

Der er afholdt
• Dommeraspirant kursus
• B- og C-dommer eksamen
•  Sendt to dommere til FEIF dommer eksa-

men og endelig
•  D-dommer eksamen, der gav os tre nye 

dommere.
• Der har været afholdt forårsseminar og
• efterårsseminar for dommere

I november blev der valgt et nyt dommerud-
valg. Tak til de afgående fra dommerudval-
get, der har ydet en stor indsats. Det har væ-
ret en hård nyser, hvor der i begyndelsen var 
stor uenighed og dybe grøfter, men der blev 
gydt olie på vandet efter nogen tid, og udval-
get fik afviklet de mange aktiviteter i relation 
til dommerne på en nogenlunde tilfredsstil-
lende vis og inden for budgettet.

Udvalg i øvrigt
En af de helt store opgaver i SK i det for-
gangne år, har været udarbejdelsen af funkti-
onsbeskrivelser for alle udvalg, som sorterer 
under SK. Dette var et krav, som bestyrelsen 
har stillet til alle udvalg i DI, bl.a. for at doku-
mentere arbejdsgange, beslutningskompe-
tence, budgetansvar, osv. I samarbejde med 
udvalgene har SK udarbejdet funktionsbe-
skrivelser for:

• Alrid-udvalget
• Gædingakeppni-udvalget
• Dommer-udvalget og
• Udtagelses-komiteen  
Belært af dårlige erfaringer med udokumen-
terede ”vi plejer” oplevelser vil funktionsbe-
skrivelserne være en god hjælp for kommen-
de medlemmer af SK og udvalg under SK.

Tænkepausen
SK måtte desværre give 4 dommere en tæn-
kepause, fordi SK ikke mente, at deres op-
førsel havde været passende i flere tilfælde. 

Dommere er repræsentanter for DI, og de 
skal være forbilleder for god opførsel, og de 
skal overholde FEIF´s ”Code of Conduct” og 
de danske etiske regler for officials. 

Det har givet stormvejr i DI, og har sågar 
givet stormvejr helt til FEIF præsidenten - 
hvordan kunne Danmark give en FEIF dom-
mer tænkepause? -  det var aldrig sket før.

En af dommerne valgte at klage til KOU, 
Klage og Ordensudvalget i DI, og KOU har 
givet klager medhold i, at SK´s procedure for 
sagsbehandlingen var forkert. Afgørelsen tog 
SK til efterretning, og alle komiteer vil natur-
ligvis tilpasse proceduren, såfremt der skulle 
opstå nye sager. Det skal bemærkes, at KOU 
ikke har taget stilling til, om tænkepausen var 
berettiget.

Stævnestruktur / FEIF
Siden foråret 2016 har SK arbejdet med defi-
nitionen på WRL stævner som internationale 
stævner. Det handler om vaccinationsreg-
ler, voldgifter, separate senior-, junior/ung-
doms-finaler osv. Det er vigtige elementer, 
som vil have store konsekvenser for WRL 
stævnerne i 2017. Vi skal følge FEIF’s regler, 
så derfor overgår vi i Danmark i 2017 til de in-
ternationale regler. Men vi vil tage kampen op 
med FEIF, når vi mødes til næste konference, 
for vi finder, at kravene til WRL er lidt som at 
”skyde gråspurve med kanoner”. Vi ønsker at 
køre efter samme lempeligere regelsæt som 
almindelige danske DRL stævner.

Medens de fleste 
sikkert synes, at målet 
er nået, så er spørgs-
målet, om det så har 
været sjovt at være 
Sportskomite?" 
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Landsholdets Venner aftalen ophørte 
Mod slutningen af stævneåret 2016 valgte SK 
at opsige sponsoraftalen med Landsholdets 
Venner, idet SK ikke fandt, at aftalen opfyldte 
de intentioner, med hvilke aftalen var indgået. 

Sportens aktiviteter i 2017
Et VM år 2017 står for døren.
Hvem skal afholde DM 2017? Hvor skal der 
afholdes udtagelsesstævner? Hvem melder 
sig som arrangører?

Der er mange opgaver der venter. Nye 
medlemmer skal nu vælges til SK – de skal 
ind og give den gas.

AVLSKOMITEEN

Først til det turbulente.
Avlskomiteen (AK) besluttede kort efter ge-
neralforsamlingen 2015, at der skulle ned-
sættes et kåringsudvalg med det formål, 
at lette AK i det praktiske mht. afvikling af 
kåringerne. Det viste sig hurtigt, at der ske-
te det modsatte: AK endte med at diskute-
re bemandingsplaner og antal officials, og 
samtidig blev det klart, at der internt i AK var 
uenighed omkring, hvorledes et budget skul-
le tolkes.

Den nuværende AK har i hele sin levetid på 
3 år været utrolig gode til at være uenige og 
samtidig holde fast i det gode sammenhold 
og respekt for hinanden. Men uenighederne 
i foråret omkring afvikling af årets kåringer, 
og hvorledes AK skulle håndtere samarbej-
det med kåringsudvalget synliggjorde, at AK 
havde nået grænsen for at kunne nå hinan-
den hen over uenighederne.

DI’s formand og næstformand bad om et 
”krisemøde” med AK i forbindelse med DM i 
juli og i perioden op til dette møde stod det 
klart, at der var en mistillid internt mellem 
formanden for AK og fire af medlemmerne, 

og at dette desværre måtte ende i en opde-
ling. På mødet blev der nedsat et avlskomi-
teudvalg bestående af de øvrige i komiteen 
bortset fra formanden. De fik overdraget de 
tvingende opgaver, som i alt for lang tid var 
forblevet uløste, nemlig:

•  at beskrive processen for nyt stambogs-
reglement

•  at beskrive forventningerne til avlsarbej-
det i 2017,

•  at fastlægge kåringerne i 2017 samt
•  at være bestyrelsen behjælpelig i alle sa-

ger vedrørende avl indtil generalforsam-
lingen.

På mødet valgte et medlem Søren Dons at 
fratræde, og det var meget beklageligt. 

Så til det mere stille
De fire afholdte kåringer havde færre he-

ste, end nogen havde forestillet sig, og AK 
har spurgt sig selv mange gange, hvad der 
manglede ved de danske kåringer, når så 
mange tilvalgte de tyske og svenske kårin-
ger. AK har et naturligt mål om, at de danske 
kåringer altid er førstevalget.

At stille en hest til kåring er en omkost-
ningstung beslutning for mange, og derfor 
skal rammerne være i orden for at en hest, 
ejer og fremviser præsterer bedst muligt 
under kåringen. AK og kåringsudvalget kan 
gøre sit bedste, for at rammerne er tilstede 
og forbedres yderligere. Kåringerne er nået 

langt, men der er fortsat plads til forbedrin-
ger.

Til januar indkaldes fremviserne til møde 
om årets kåringer, og det er håbet, at rigtig 
mange møder op. Det er her årets kåringer 
kan tilrettes og planlægges – det er langt 
sværere at ændre ting og vende noget på 
hovedet midt i en kåringssæson.

Stambogsreglement
Sidste år lovede Avlskomiteen, at fremsætte 
forslag til revision af stambogsreglementet. 
Dette nåede de desværre ikke at få organise-
ret og sat på dagsordenen.

Planen er nu, at der til januar nedsættes et 
udvalg med bred repræsentation, som skal 

Avlskomiteen kan 
kigge tilbage på et 
på samme tid både 
turbulent og stille år." 

Planen er nu, at der 
til januar nedsættes et 
udvalg med bred repræ-
sentation, som skal stå 
for at udarbejde et nyt 
stambogsreglement til 
vedtagelse på næste års 
generalforsamling. " 
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stå for at udarbejde et nyt stambogsregle-
ment til vedtagelse på næste års generalfor-
samling. Udvalget kommer til at bestå af 3-5 
personer udenfor AK og 2-3 personer fra AK. 
Der vil løbende blive informeret om arbejdet 
via DI’s hjemmeside.

Kåringsudvalg
I starten af 2016 nedsatte AK et kåringsud-
valg, som fik til opgave at stå for den prak-
tiske gennemførsel af kåringerne i Danmark. 
Udvalget gik frisk til sagen, men oplevede, at 

dele af AK ikke var klar til at give slip på tøj-
lerne. Der var mange hede diskussioner og 
uenigheder. Nedgangen i antal af kåringshe-
ste gjorde samtidig, at økonomien var meget 
stram. Det gjorde det samtidigt frustrerende 
at planlægge en kåring velvidende, at den vil-
le give underskud. Trods dette er kåringerne 
blevet gennemført, fordi AK havde meldt ud, 
at annoncerede kåringer ville blive afholdt.

Kåringsudvalget 
har vist sig stærkt og 
beslutsomt, og de vil 
derfor fortsætte deres 
gode arbejde med kårin-
gerne fremover." 

Det er håbet, at 
ejerne og fremviserne 
vil støtte op om disse to 
kåringer på dansk 
grund - specielt i et 
VM år." 

Kåringsudvalget har vist sig stærkt og 
beslutsomt, og de vil derfor fortsætte deres 
gode arbejde med kåringerne fremover. Det 
vil give AK mere tid til at prioritere det grund-
læggende avlsarbejde, som var et af målene 
for 2016, men som altså ikke lykkedes. 

Dialog med avlerne i 2017
Avlskomiteen har et ønske om at være i tæt-
tere dialog med avlerne. Det begyndte med 
et møde i november måned med FEIF’s avls-
formand Inge Kringeland. I det kommende år 
vil der komme flere arrangementer og dialog-
møder med avlerne.

Kåringer i 2017
I 2017 afvikles to kåringer i Herning i hhv. 
maj og juni, og så vil der blive en tredje kå-
ring, hvis der er tilslutning nok. AK’s fokus vil 
være at få flere til igen at tilvælge de danske 
kåringer, og på fortsat at forbedre nogle af 
processerne under en kåring. Det er håbet, 
at ejerne og fremviserne vil støtte op om dis-
se to kåringer på dansk grund - specielt i et 
VM år.

Nye kåringsofficials
I de sidste par år er der blevet uddannet nye 
kåringsofficials. Disse vil blive mødt med 
skærpede krav til faglighed, for fremtiden er, 
at antallet af kåringsofficials til en kåring vil 
blive mindre. Vi har i år uddannet 4 nye offi-
cials, der nu kan kalde sig ”Ringmasters”. I 
den funktion ligger, at de både kan måle he-
sten, lave sko- og udstyrskontrol, samt fore-
tage de tre obligatoriske sundhedstjek under 
en kåring.
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KLUBKOMITEEN

Aktivitetsugen 
afholdes i Kompedal 
i uge 29. " 

Klubkomiteen har i det forgangne år brugt tid 
på planlægning af og afholdelse af klubmø-
der og har også gjort sig tanker om aktiviteter 
i 2017.

Der vil blive arbejdet videre med at skabe 
et godt og brugbart samarbejde, informati-
onsflow og vidensdeling mellem klubberne, 
Klubkomiteen og DI generelt.

Årets klubmøder
Det første klubmøde i år blev afholdt i Vissen-
bjerg den 12. marts.

Emnerne var:
• VM-stafet 2017 fra Herning til Holland
•  Oplæg ved DIF omkring frivillighed, for-

eningsarbejde og kurser vedrørende det-
te.

•  Workshops/gruppesnak med vidensde-
ling og erfaringsudveksling.

•  Ridning i naturen – regler og muligheder. 
Natur- og breddekomitéen gav nogle 
gode input.

•  Regionalmøder – hvordan og med hvilket 
indhold?

Alt i alt et godt møde, med gode konstruktive 
indlæg og tidsmæssig plads til at få talt sam-
men på tværs af klubberne.

I sensommeren blev der afholdt regionale 
klubmøder fire steder i landet:

•  På Islandscenter Hedeland ved Roskilde,
•  Hos Litla ved Herning,
•  I Fredericia samt
•  Hos Tvistur ved Ålborg.

Møderne var godt besøgt og havde en fin 
form med lidt information fra DI og Klubko-
miteen og efterfølgende debat klubberne/
deltagerne imellem, og hvad der rørte sig hos 
dem i forhold til samarbejde mellem klubber i 
lokalområdet, erfaringsudveksling på rideru-
ter og adgang til naturen samt frivilligheds-
strategi.

Et af de mere kontante forslag der kom 
ud af disse møder, var en fælles kalender fra 
lokalklubberne i DI, så åbne arrangementer 

kan deles mere bredt, og dermed sikre at 
flest mulige arrangementer landet over bliver 
gennemført.

Efterårets klubmøde var planlagt til d. 1. 
oktober, men blev aflyst pga. for få deltage-
re. De to hovedemner på programmet var 
Uddannelse i DI og Frivillighedsstrategi. Et 
oplæg og forespørgsel vedr. uddannelse er 
siden sendt ud til klubberne fra sekretariatet.

Vi arbejder pt. på en plan for at få arbej-
det vedr. frivillighedsstrategi ud til klubberne. 
Den første inspiration fra Friluftsrådet, som 
er fadder til Frivillighedsstrategien, vil blive 
præsenteret på Generalforsamlingen d. 26. 
november.

Planer for 2017
Det kommende år bliver fuld af spænden-

de arrangementer. Klubmøderne afholdes 
som regionale klubmøder i foråret, og det 
store landsdækkende klubmøde vil blive lagt 
i september.

Klub-info vil udkomme ca. hver anden 
måned alt efter mængden af informationer til 
klubberne.

Aktivitetsugen afholdes i Kompedal i uge 
29. Planlægningen er godt i gang, og Klub-
komiteen glæder sig til at byde både nye og 
erfarne aktivitetsuge-deltagere velkomne til 
en uge med masser af spændende arrange-
menter for hele familien - både med og uden 
islandsk hest.

Desuden er planlægningen af VM stafet-
ten fra Herning til grænsen gået i gang. Pla-
nen er at ruten skal gå nord om Ringkøbing 
fjord, og sydpå langs Vesterhavet/vadehavet 
til grænsen, hvor stafetten overrækkes til ty-
ske kollegaer. Det overvejes pt. at dele ruten 
i to, så den første del rides i påsken og resten 

af ruten i starten af sommerferien for at sikre 
at flest muligt kan deltage.

Vi håber at rigtigt mange vil benytte mu-
ligheden for at ride i et nyt smukt terræn. Alle 
islandsheste ryttere er velkomne.

Endelig arbejder Klubkomiteen videre på 
det kalenderformat, som blev aftalt med lo-
kalklubberne i foråret, så flere arrangementer 
kan annonceres bredere.

Alle i Klubkomiteen ønsker, at generalfor-
samlingen fornyr mandatet for de af de nu-
værende medlemmer, som stiller til genvalg.
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NATUR OG BREDDEKOMITEEN

I nogle dele af landet er der masser af skønne 
ridemuligheder i naturen. I andre dele kniber 
det med adgang til at ride i naturen … nog-
le steder kun mod betaling. Mange steder er 
der problemer med trafikfarlige veje fra stald 
til rideterræn. Det er ikke nogen nyhed.

Men det er her Natur- og Breddekomiteen 
og netværket af DI naturrepræsentanter kon-
stant arbejder på flere niveauer for at skabe 
bedre og sikre muligheder for at ride i det fri.

Det er sjældent et arbejde med hurtige 
sejre. Det tager tid at etablere en riderute og 
mange års målrettet indsats, hvis målet er 
lovændringer ... som f.eks. retten til at ride 
på strandene, som det lykkedes at genvinde 
i 2004.

DIALOG er vejen. 
Derfor er det nødvendigt, at DI er med til at 
formulere visionerne for fremtidens friluftsliv, 
hvor der også er plads til heste og ryttere, og 
i den forbindelse medvirker til at skabe gen-
sidig forståelse og respekt mellem naturbru-
gere og naturejere, samt selvfølgelig indbyr-
des mellem forskellige brugergrupper. Her er 
bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund 
og Dansk Ride Forbund vigtige samarbejds-
partnere for Dansk Islandshesteforenings 
Natur- og breddekomité. 

Lokalt har vores forening indflydelse gen-
nem DI-kredsrepræsentanterne i Frilufts-
rådets kredse. I Friluftsrådets kredse sam-
arbejder vi med andre friluftsbrugere om at 
skabe bedre adgang til naturen - også for 
ryttere. Repræsentanterne kan bringe syns-
punkter og ideer frem i f.eks. Friluftsrådets 
Kredsbestyrelser, kommunernes grønne råd 
og brugerråd i statsskove, nationalparker og 
naturparker, eller selv få tillidsposter i disse 
organer.

Natur- og breddekomitéen samler hvert 
år foreningens aktive naturrepræsentanter 
for at udveksle ideer og erfaringer mellem 
landsdelene og ruste alle til at varetage de 
vigtige poster. I oktober holdt vi en ridepoli-
tisk weekend i Kompedal Lejrskole, hvor del-
tagerne kunne have hest med og afprøve de 
fantastiske muligheder, som Kompedal rum-

mer som samlingssted for f.eks. DI’s klubber. 
Dansk Islandshesteforening har således et 
stærkt netværk af engagerede og dygtige 
hestefolk med lokal-kendskab – og der er 
plads til flere!

Flere kommuner har 
opdaget det uudnyttede 
potentiale i hestefolket, 
og der er mange spæn-
dende projekter på vej.  
Forskning og rappor-
ter om hestesektorens 
samfundsøkonomiske 
betydning og friluftsli-
vets og ridningens po-
sitive effekter, er noget 
politikere og økonomer 
kan forstå. Forbedring 
af adgang til ridning i 
naturen kan tiltrække 
ressourcestærke famili-
er til landområder, skaf-
fe flere skattekroner i 
kassen, danne grundlag 
for udvikling af turismen 
og skabe arbejdsplad-
ser. Forskning viser, at 
10 heste genererer en 
fuldtidsstilling.

Positive sidegevin-
ster som hestehold og rideture bringer med 
sig, er f.eks. bedre livskvalitet, større biodi-
versitet, renere grundvand osv.

Vi, som er en forening af naturbrugere, 
er nødt til hele tiden at være årvågne og 
opmærksomme på tiltag, der kan reducere 
vores adgang til naturen og – uden at pro-
vokere naturejerne unødigt – prøve at skabe 
en udvikling i den retning, som vi finder rigtig. 
Derfor deltog formand Caroline Seehusen i 
januar i en 2-dages tværfaglig konference om 
TURfriluftsliv arrangeret af Aarhus Universitet 
med deltagelse af forskere, organisationer, 
kommuner, foreninger, lærere, naturvejleder 
osv.

I marts var der NATUR på programmet til 
Klubkomiteens møde med klubberne - og ef-
terfølgende var deltagerne vist ikke i tvivl om, 

hvorfor det er vigtigt for klubberne at være 
medlem af DI - også de klubber, der “bare” 
rider skovture.

I april blev der stillet forslag i Folketinget 
om, at staten skal sælge statsskove for at 

hjælpe den slunkne 
statskasse. DI var med-
underskriver på en 
protest mod disse pla-
ner, som heldigvis blev 
droppet.

Et NATUR-sam-
arbejdsudvalg ifølge 
associeringsaftalen 
mellem Dansk Ride 
Forbund og Dansk 
Islandshesteforening er 
endelig under etable-
ring, og vi forventer, at 
første møde afholdes i 
løbet af november.

Friluftsrådet har på 
opfordring fra Natur- og 
breddekomiteen ind-
kaldt DI, DRF og DIF til 
et møde i Friluftsrådet, 
hvor mulige indsats-
områder, som blev 
afdækket i forbindelse 
med den Ridepolitiske 

redegørelse, skal drøftes.
Fremadrettet vil bl.a.  skovejernes ønske 

om oplevelsesøkonomi og problematikker 
om brugerbetaling og betaling for adgang til 
naturområder sandsynligvis blive varme em-
ner.

Hjemmesiden er opdateret under NATUR. 
Kig i VÆRKTØJSKASSEN, der er mange 
spændende og nyttige dokumenter - f.eks.

•  pjecen “Til hest i det fri”,
•  Parole, hvis man skal være turleder for en 

ridetur med mange ryttere,  
•  stier, inspiration til planlægning og forvalt-

ning,
•  analyse af Hestesektorens samfundsøko-

nomiske betydning,
•  og meget mere.  

I april blev der stil-
let forslag i Folke-

tinget om, at staten 
skal sælge statsskove 

for at hjælpe den 
slunkne statskasse. 
DI var medunder-

skriver på en protest 
mod disse planer, 
som heldigvis blev 

droppet.”
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Komiteen har etableret sig som en forlæn-
gelse af det tidligere naturudvalg. Det var 
en bevidst beslutning fra sidste års gene-
ralforsamling at prioritere naturarbejdet hø-
jere. Forfremmelsen til komite indebærer, at 
formanden deltager i alle bestyrelsesmøder, 
og det trækker naturligvis kræfter ud af ko-
miteen. Det sammen med at DI’s onlinemed-
arbejder blev ansat ret sent på året ligger til 
grund for, at vi i år har valgt ikke at uddele 
NATUR-prisen.

Lone Høgholt, som er medlem af Natur 
og Breddekomiteen, er fortsat Director of Le-
isure Riding i FEIF, og FEIF opprioriterer på 
det område i disse år, og på den måde styr-
kes det internationale samarbejde yderligere. 

Endelig har Natur og Breddekomiteen ud-
ført en del konkret rådgivning i flere forskelli-
ge sager i hele landet. Som fx:

•  planer om helikopterlandingsplads lige 
ved ridesti til stranden,

•  spærring af en privat vej som førte til ride-
terræn og hvor alternativet var en stærkt 
trafikeret landevej,

•  problemer med kvægriste og klaplåger 
ved etablering af græsningsarealer, hvor 
der før var rideruter.

Som nævnt i indledningen til Natur og Bred-
dekomiteens del af denne årsberetning, så 
arbejder vi med at sikre kontinuiteten i ofte 
langsigtede processer. Det er derfor en glæ-
de at konstatere, at alle Komiteens medlem-
mer, som er på valg, gerne tager 2 år mere. 
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ØNSKER TIL 2016-2017. HVORDAN TÆNKER BESTYRELSEN SIG 
DANSK ISLANDSHESTEFORENINGS FREMTID?

Den kurs, der blev lagt, da vi satte os i be-
styrelses”stolene” i 2013 var ikke “helt ved 
siden af!” 

DI har brug for en stærk organisation her-
hjemme, både som en stærk forening for de 
personlige medlemmer og et stærkt forbund 
for vore lokalklubber. 
Vi har brug for at bin-
de avlen, sportsridnin-
gen, naturridningen 
og hele det almindeli-
ge hestehold sammen 
i en stærk og moderne 
organisation, hvor DI 
har indflydelse. 

Indflydelse i for-
hold til den meget væ-
sentlige del af dansk 
ridning, avl og heste-
hold i almindelighed, 
som vore fantastiske 
islandske heste er 
vokset til i det sidste 
halve århundrede.

DI skal fortsat for-
stå og udvikle samspillet imellem de mange 
hundrede frivillige, som over hele landet ska-
ber en fantastisk indholdsrig hverdag for alle 
os islandshestemennesker, med samspillet 
med vores professionelle ansatte i sekreta-
riatet.

DI skal arbejde sammen med de øvrige 
hesteorganisationer i Danmark for at sikre, 
vores heste og deres brugere de bedst muli-
ge vilkår herhjemme. Vi skal arbejde sammen 
med alle de øvrige islandsheste nationer i 
FEIF for at sikre gode vilkår internationalt for 
brugen og avlen af islandske heste.

Vi skal arbejde sammen med de øvrige 
Nordiske lande, som vi gjorde omkring VM 
2015 for at gøre ting mulige i Norden for is-
landske heste, som ellers ikke kunne lade sig 
gøre.

Alt dette vigtige arbejde skal vi fortsætte 
og styrke, men vi skal mere end det.

Vi skal arbejde med at få alle brugere af 
islandske heste med i organiseringen i klub-
berne eller i DI. Vi skal udbygge samarbejdet 
med de mange professionelle aktører inden-

for vores islandshesteverden og sikre, at 
brugen af islandske heste i shows, rideskoler 
og turridning foregår på et sikkert og heste 
velfærdsmæssigt højt niveau. 

Vores heste er så fantastiske, at de i de 
kommende år vil blive en stadig større del af 

enhver form for ridning, 
både herhjemme og i ud-
landet.

Vi har som målsæt-
ning at denne udvikling 
sker således, at der ta-
ges størst muligt hensyn 
til hestene. Vi skal stedse 
huske hvad vores heste 
stammer fra!

Det er fantastiske 
sportsheste vi har, fanta-
stiske turheste; men glem 
aldrig, at det også er de 
heste, som i århundre-
der har været en del af 
livsnerven i Island. Heste 
uden hvilken Island næp-
pe var blevet den nation, 

den er i dag.
DI har som et af sine vigtigste formål, at 

enhver ejer/bruger af islandske heste får det-
te at vide.

DI 2025! Hvordan skal den se ud? 
Den vil helt sikkert på mange måder og 

områder ligne det DI, som alle de “gamle 
medlemmer” husker fra dengang, de be-
gyndte med deres første hest(e). Den vil helt 
sikkert også ligne det moderne DI, vi har i 
dag, men DI vil også i 2025 have udviklet sig 
til noget, vi i har svært ved at forestille os i 
dag.

Vi skal huske, at den udvikling har vi alle 
indflydelse på; og dermed har vi også alle et 
ansvar for den udvikling.

Det er blandt andet jer medlemmer, og 
ikke mindst de, der møder frem til general-
forsamlingerne, der har ansvaret for at læg-
ge “kursen” for vores fantastiske forening. Vi 
ved godt, at mange bruger tid på at kritisere 
DI. Når man kommer rundt i landet og lytter 
til, hvad islandshestefolk siger om DI, kunne 

DI har brug for en 
stærk organisation 
herhjemme, både 
som en stærk for-

ening for de person-
lige medlemmer og 

et stærkt forbund for 
vore lokalklubber.”

man få det indtryk, at islandsheste verdenen 
ville være et bedre sted, hvis DI forsvandt fra 
jordens overflade!

Vi ved, at det mener I ikke. Årsagerne til 
kritikken kan være mange, men den mest 
udbredte er nok, at I alle ønsker, at DI kunne 
være endnu bedre, end den fremstår!

Hvordan gør vi så DI endnu bedre? Lige-
frem så god, at I alle roser den hver gang vi 
mødes?

Det gør vi ved i fællesskab at arbejde for 
det. Hvis vi alle arbejder for et endnu bedre DI 
på enhver måde og konstruktivt gør vores bed-
ste, så kan vi i fællesskab skabe et endnu mere 
fantastisk DI, end det vi har i dag. Det vil vi op-
fordre jer alle til at gøre en indsats for. 

Må vi fortsætte?
Vi håber, at generalforsamlingen vil anerken-
de den store indsats som mange i vores be-
styrelse, komiteer og udvalg gør for os alle 
sammen. Ingen af os er fejlfrie, men vi har det 
samme mål med at melde os til det frivillige 
arbejde.

Nogle af os har det i hjertet, og vi kan slet 
ikke lade være. Vi elsker vores hest, og vi el-
sker det samvær, som følger med. 

Mange vil gerne fortsætte arbejdet, og det 
ønsker vi at tage imod. Så vi opfordrer gene-
ralforsamlingen til fortsat at bakke op om de 
af os, som bliver ved, og give tillid til de nye, 
som kommer til. 

Vi vil slutte vores årsberetning med det 
allervigtigste - nemlig med at takke for den 
kæmpe og helt uundværlige indsats, som 
masser af vores frivillige gør året rundt, afte-
ner og weekender, år efter år og igen og igen. 
Det er på grund af jer, at vi alle får nogle af 
de stunder med vores heste, som vi nyder så 
godt. Vi elsker vores heste, de får et kys og et 
kram i ny og næ - og det fortjener I også alle 
sammen. Tusind tak - vi ser frem til at møde 
jer derude igen næste år.  

Tak for i år.
Bestyrelsen 
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