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SØNDAG D. 26. NOVEMBER  
HOS ADVODAN I SLAGELSE 

TIDSPLAN: 
Indskrivning og frokost     11.30-13.00
Generalforsamling     13.00-17.00

Alle komiteer og udvalg vil være repræsenteret på generalforsamlingen, og alle medlemmer opfordres 
til at deltage aktivt i generalforsamlingen ved at komme med spørgsmål, uddele kritik eller ros, og i 
det hele taget deltage i dialogen med de folkevalgte. Det får vi alle sammen mest ud af. 

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen aflægger beretning

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

Formand for projekt-gruppen for Hedeland Leif Andersen  
fortæller om status for Hedelandsprojektet 

Uddeling af priser

 

Behandling af indkomne forslag
a.  Forslag til ændring af vedtægt §13 regnskab og revision 

(bestyrelsen)
  b. Forslag til nyt stambogsreglement (bestyrelsen)
  c.  Forslag til ændring af vedtægt §8, stk. 2 mfl. fra Morten 

Nielsen om nedsættelse af en Elitesportskomite 
  d. Forslag 2 fra Morten Nielsen
  e. Forslag 3 fra Morten Nielsen
  f. Forslag 4 fra Morten Nielsen

(Såfremt pkt. 4.c. vedtages ønsker forslagsstiller at trække forslag d-f). 

Valg til bestyrelsen. Valg af næstformand. 

Valg til avlskomiteen. Valg af formand og 1 komitemedlem.

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

Valg til natur og breddekomiteen. Valg af næstformand  
og 1 komitemedlem. 

 Valg til klubkomiteen. Valg af næstformand og  
1 komitemedlem. 

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

Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af en revisor  
og en revisorsuppleant. 

Valg til klage og ordensudvalget – kun suppleant. 

Eventuelt

DAGS-
ORDEN
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Vores forening har nu gennemlevet endnu et 
år i sin 49-årige eksistens. Det blev et år uden 
de helt store og epokegørende begivenheder. 
Et år, som vi på sidste års generalforsamling 
satte i konsolideringens tegn. 
 Næste år bliver anderledes, for så har 
Dansk Islandshesteforening eksisteret i 50 år, 
og det skal fejres. 
 Året bød på sine udfordringer, og vi synes, 
at alt for meget af arbejdet i bestyrelsen har 
drejet sig om kortsigtede problemløsninger – 
vi sidder tilbage med en fornemmelse af at 
kunne have nået mere. 
 Vi synes trods alt, at vi er nået langt og 
næsten i mål på de ambitioner, vi meldte ud 
sidste år. 

Vi ville fokusere på 4 forhold. 

Forhold – samarbejdsrelationer

Der er rigtig mange frivillige i Dansk Islands-
hesteforening. Vi har:
 
• et Klage og Ordensudvalg 
• en bestyrelse 
• 4 komiteer og 
• 13 forskellige udvalg 

Det er 45 personer, som har meldt sig til at 
gøre en forskel for os alle, og det er naturligvis 
for meget at forlange, at alle holder motiva-
tion og gejst hele året, og en del udskiftning 
vil ske. 
 Det er bestyrelsens opfattelse, at der gøres 
et fantastisk stykke arbejde i alle komiteer og 
udvalg, og vi er ikke i tvivl om, at den æn-
dring i vedtægten som skete i 2015, var en 
rigtig god beslutning. Nu nedsættes udvalge-
ne af bestyrelsen, medlemmerne foreslås af 
udvalget selv og godkendes af bestyrelsen, 
og et udvalgsmedlem kan ind- og udtræde 
hvornår som helst. Det har betydet, at mange 
af udvalgene arbejder mere konstruktivt og 
med et længeresigtet perspektiv – simpelt-
hen fordi, de er nedsat så at sige af dem selv, 
og det har forøget motivationen for at få løst 
arbejdsopgaverne. 
 Vi har været udfordret i Sportskomiteen 
igen i år, og det giver megen støj, når den 
komite, som betyder så meget for vores 
forening endnu engang falder fra hinanden 
i årets løb. Det må vi gøre noget ved for at 
forhindre, og det skal vi løse.   
 Alt i alt synes vi, at samarbejdsrelationerne 
i årets løb er blevet styrket både internt i de 
enkelte udvalg og i komiteer, og på tværs 
af organisationen. Vi vil i det kommende år 
bestræbe os på at få et mere direkte sam-
arbejde med de enkelte udvalg, så vi tænker 
i informationsudveksling både på tværs og 
op/ned i organisationen. 

Forhold – konsolidere økonomien 

 

Det har vi praktiseret i år. Der har været ud-
vist stor ansvarlighed i hele organisationen, 
og selvom vi ikke helt nåede i mål med årets 
resultat, så havde vi en pæn fremgang i likvi-
diteten.  
 Vi kan imidlertid ikke være tilfredse med, 
at vores økonomiske ”buffer” er så lille. Vi 
synes, vi lever for farligt, og der vil derfor 
også i de kommende år være et stort behov 
for at fokusere på en stram udgiftsstyring og 
øgede indtægter. 

Forhold – forbedret information og 
medlemsinvolvering 

 

 

Bestyrelsens årsberetning 2016/17 på generalforsamling for 
Dansk Islandshesteforening søndag den 26. november hos 
ADVODAN i Slagelse.  

Vi ville finde en vej 
til endnu bedre samar-
bejdsrelationer internt i 
organisationen og med 
sekretariatet.

Vi ville konsolidere 
økonomien ved at  
fortsætte en stram  
udgiftsstyring. 

Vi ville fortsætte 
med at forbedre infor-
mationen til medlem-
merne og forsøge i højere 
grad at involvere de 
forskellige medlems-
grupper i opgaverne.

KÆRE MEDLEMMER AF DANSK ISLANDSHESTEFORENING

1

2

3
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I september 2016 afsatte vi væsentlig flere 
ressourcer til et løft på DI’s Facebook, og sikke 
et løft, vi har oplevet. Vores Facebook side 
har over 6.000 følgere, det er en stigning på 
22%. Det har vi grund til at være rigtig stolte 
af. Der er en sober tone, og mange deltager 
med aktuel debat på siden.  
 Vi har også gjort mere for at promovere 
mange af de lidt større DI-arrangementer 
via Facebook, herunder fx kurser, Islands- 
hestens dag, DM, VM og kåringerne. Det har 
vi fået god respons på. 
 Som tidligere har vi udsendt nyhedsbre-
ve med løst og fast fra de enkelte komiteer 
og fra bestyrelsen. Det sker, fordi referaterne 
ikke offentliggøres, og i årets løb har vi ud-
sendt 4 nyhedsbreve, som sammen med en 
del historier på hjemmesiden har udgjort 
informationen til medlemmerne. 
 Der er løbende en del medlemmer, som 
ønsker endnu mere information, og det er 
naturligvis en balance, hvor meget der skal 
sendes ud. 

 Samlet set så udsender foreningen væ-
sentlig flere informationer og historier end fx 
for 2 år siden, og det nuværende niveau vil 
blive opretholdt. 
 Det er både blevet nemmere og sværere 
at udsende information. I ”gamle” dage skete 
det via TÖLT, nu har vi både en hjemmeside, 
en Facebookside og nyhedsbrevene. I virke-
ligheden møder vi mange, som synes vi in-
formerer for lidt, og selv synes vi, at vi nogen 
gange bringer den samme historie på flere 
medier og dermed informerer for meget. 
 Da vi udsendte nyhedsbrevet i oktober til 
næsten 3.000 medlemmer, så var der 55 % 
som åbnede nyhedsbrevet inden for de første 
5 dage. Det synes vi var lidt skuffende – og 
af disse blev hele 66% af åbningerne fore-
taget via mobiltelefonen. Det fortæller os, at 
informationen i højere grad skal være korte 
og præcise, så de bliver læsevenlige på 
mobiltelefonen.        

Forhold – et styrket nordisk  
samarbejde 

 

 

Det er en proces som har taget længere tid 
end forventet, og først i august måned i for-
bindelse med VM i Oirschot, blev der indgået 
en aftale mellem de nordiske lande om øget 
og formaliseret samarbejde. Det skete, da 
Nordic Icelandic Horse Collaboration, NIHC, 
blev stiftet. Vores ambitioner er de samme for 
det kommende år – og vi glæder os til at drage 
fordel af samarbejdet på tværs af landene i 
årene som kommer. 
 Konklusionen på året må være, at vi kan 
være tilfredse med vores indsats på de fleste 
af områder, men som tidligere nævnt, så har 
vi også været udfordret. 

Vi ville styrke sam-
arbejdet med de øvrige 
nordiske lande på en 
række områder, både 
politisk og mere konkret 
på enkelte områder 
inden for uddannelse, 
bladvirksomhed og  
reglement for sport og 
avl. 

4

Øl-tølt i aktivitetsugen, Kompedal 2017
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Sportskomiteen

Vi ser to grunde; dels at visse personer in-
den for sportens område kræver rigtig rigtig 
mange ressourcer at håndtere, dels at der er 
et voldsomt arbejdspres på komiteens med-
lemmer, fx næsten 2.000 mails pr. år, som 
skal besvares. 
 Vi ser, at komitemedlemmer bliver udsat 
for personlig hetz både på sms og på offent-
lige Facebook-sider, og beskyldninger og 
trusler fyger igennem luften, som er uden 
hold i virkeligheden. Vi ser, at gode og kom-
petente personer pludselig står i et uventet 
stormvejr, som kvæler al motivation og lyst 
til at deltage i komiteens arbejde. Vi ser, at 
det er ganske få personer, som handler på en 
utilstedelig og ødelæggende måde. Vi prøver 
at stå imod – men kan også forstå, at nok 
nogen gange virkelig er nok. 
 Når vi nu endnu engang står uden med-
lemmer af sportskomiteen, så skal vi have 
valgt nogle nye, og det bliver stadigt sværere 
– det giver jo ligesom sig selv. 
 Bestyrelsen finder det meget vigtigt, at 
arbejdsforholdene for alle de frivillige bliver 
bedre, og for sportskomiteen ønsker vi i løbet 
af 2018 at finde en arbejdsform, hvor sekre-
tariatet i højere grad kan løse en del af de 
nuværende og meget omfangsrige arbejds-

OMRÅDER MED UDFORDRINGER 

opgaver, som sportskomiteen har. Vi ønsker 
også, at der nedsættes et elitesportsudvalg 
bestående af nogle af de aktive, som kan få 
en funktion som bindeled mellem den politiske 
organisation, sekretariatet og de aktive. Vi 
tror på, at en større forståelse for hinanden, 
et større indblik i de økonomiske sammen-
hænge og øget informationsudveksling vil 
skabe et bedre samarbejdsklima inden for 
sportens område. 
 Bestyrelsen vil på den måde række hånden 
ud til de aktive, men også samtidigt kræve, 
at de aktive tager ansvar for hinanden, og 
bidrager til at øge forståelsen for hinanden. 
 Frafald i komiteerne har mange negative 
konsekvenser, og ud over de rent personlige, 
så koster det kontinuitet i komiteernes arbejde, 
og ikke mindst koster det masser af timer i 
sekretariatet, når nye komitemedlemmer så 
at sige skal ”læres op forfra”. 

TÖLT 
I september 2016 blev TÖLT relanceret i et 
nyt design, og bladet udgives i dag med 6 
numre om året med 60-64 sider fyldt med 
faglige artikler om alt inden for den islandske 
hest. Vi får så meget ros for ”det nye TÖLT” – 
det er virkelig blevet taget godt imod. Bladet 
er ikke mere et medlemsblad, men naturligvis 
bruges bladet fortsat også som informations-
kanal for foreningens bestyrelse, komiteer og 
udvalg.  

  Opsigelsen skyldtes flere ting, men især 
manglende økonomistyring var udslags- 
givende. 
 Det lykkedes os at finde en ny, og den nye 
redaktør Tina Andersen har fået en medre-
daktør i Kristina Christensen, som desuden 
tager sig af Facebook og hjemmeside. På 
den måde er tingene faldet på plads, og vi 
håber på, at der nu bliver et par årtier med ro 
på i forhold til TÖLT. 

Dansk Ride Forbund 
Danmarks Idræts Forbund vil fra 1. januar 
omlægge deres måde at give tilskud på. Tid-
ligere var det i høj grad til aktiviteter og daglig 
drift, fremadrettet bliver det til nøje beskrevne 
strategiske, nye og udviklende såkaldte spor. 

 Det lykkedes efter adskillige møder og  
interne drøftelser – i form af et selvstændigt 
DI natur-strategispor., Hvad det er, uddyber 
vi lidt senere. 

Vi må endnu  
engang konstatere, at 
det er svært at fastholde 
de folkevalgte i Sports-
komiteen, og for andet 
år i træk, så står vi 
stort set med en komite 
uden medlemmer til 
generalforsamlingen. 

Desværre var det 
nødvendigt at opsige 
redaktøren i februar 
måned, og bladet stod 
derfor endnu engang i 
en skrøbelig situation 
uden redaktør som  
tovholder. 

Det har været en 
udfordring for os at 
være et associeret  
forbund til Dansk Ride 
Forbund og at finde 
indpas i det nye set-up. 
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FEIF 
I februar mødtes alle FEIF landene endnu en-
gang til den årlige konference og denne gang 
i den finske hovedstad Helsingfors.  
 På konferencen drøftedes alle væsentlige 
spørgsmål på tværs af discipliner og enkelte 
landes særinteresser, og der blev foretaget 
enkelte justeringer i regelsættet – som i 2016 
fik en ordentlig overhaling med nye regler om 
fx voldgift og doping. 
 Et af punkterne som blev drøftet, var de-
finitionen af et WRL (World Ranking Listet) 
stævne – som er et stævne, der giver point 
til de internationale ranglister, som FEIF fører. 
Hvilke begrænsninger / justeringer må landene  
indføre, og hvem har kompetencen? Det 
kunne fx. medføre, at udenlandske ryttere 
fra 2018 må deltage i DM, da DM er et WRL 
stævne. Det har også indflydelse på vaccina-
tionsreglerne, på at seniorer og juniorer ikke 
må ride i samme klasser, og på sammensæt-
ningen af voldgiften. Der blev ikke taget en 
endelig beslutning omkring problemstillinger 
og løsninger, så vi må leve lidt endnu med 
usikkerhed om fortolkning af reglerne. 

 De bedste og mest kompetente personer 
sidder i komiteerne, som beskæftiger sig 
med sport, avl, uddannelse, ungdom og na-
turridning. Uden FEIF havde vores avl stået 
med et utal af forskellige kriterier for hingstes 
bedækningstilladelser, og hvor var vi henne, 

hvis vi ikke havde en fælles holdning til tilladt 
udstyr og dopingspørgsmålet inden for sporten.  
 De nordiske lande har en stærk stemme i 
FEIF, og vi bruger altid FEIF konferencen til at 
mødes med de øvrige nordiske lande. 
 FEIF har i dag 18 fuldgyldige medlemslande 
og 2 associerede lande. 
 I 2018 går turen til Stockholm, og den ser 
vi frem til. Vi plejer at være 8-9 personer i DI 
delegationen, og det er et område, som vi 
fortsat vil prioritere højt. 

DRF / DIF 
Associeringsaftalen med Dansk Ride For-
bund har nu været i kraft i et par år, og vi må 
sige, at den har skabt grobund for at få et 
samarbejde i gang på flere planer, fx i forhold 
til TREC, standarder for ridehjelme, danske 
vaccinationsregler og hestevelfærd. 

På trods af udfordringen med at finde en til-
fredsstillende løsning på de nye tilskudsmu-
ligheder fra DIF, så er tilskuddet fra DIF til 
Dansk Islandshesteforening steget fra et  
niveau omkring 200.000 kr. for 2-3 år siden til 
næste år næsten 600.000 kr. Det synes vi, at 
vi kan glæde os over.  

SEGES 

 SEGES er fælles-forbund for hele 31  
hesteracer, og hvor er det dejligt at vide, at 
SEGES har den stærke politiske magtposition, 
som de har. De seneste lempelser i ”lov om 
hold af heste” er et lysende eksempel på flot 

politisk håndværk. Nu arbejder vi for at få 
lempelser igennem på ”Transportforordningen”. 
Reglerne er komplicerede og på trods af, at 
det er EU-regler, så fortolkes de forskelligt 
i de enkelte medlemslande, og som sæd-
vanligt har de danske ministerier valgt den 
skrappeste mulige fortolkning. 
 Langt de fleste af os er amatører, og så 
er reglerne for transport af hesten ikke svære 
at overholde – men så snart der er tale om 
økonomisk virksomhed, så rammes man af 
et kompliceret regelsæt. 
 Som med loven om hold af heste, så er 
også lempelser af transport-reglerne en lang 
proces – så der går nok et par år inden vi ser 
resultatet af SEGES anstrengelser på om-
rådet. 
 Samarbejdet med SEGES drejer sig også 
om forhold inden for stambogsføring, idet 
SEGES står for hovedparten af alle øvrige 
forbunds hestes stambogsføring, altså pas, 
ejerskifter, chipmærkning, bedækninger osv. 
 Og endelig skal nævnes, at vi sammen 
med SEGES har arbejdet for at få forbedret 
servicen vedrørende DNA-testene, som vi får 
udført på Blodtypelaboratoriet i Rodelund. 
Det har resulteret i hurtigere responstider for 
vores avlere og fortsat gode og fornuftige 
priser. 

Forum for Hestevelfærd 
I dette forum har vi typisk 2 møder om året, 
og det uformelle netværk har repræsentanter 
med fra næsten alle aktører indenfor heste-
verdenen; trav, galop, Dyrenes Beskyttelse, 
Hestens Værn, Dyrlægeforeningen, Beslags-
smedeforeningen. Netværkets sekretariats-
funktion varetages af SEGES. 
 I sidste års beretning beskrev vi arbejdet 
med problematikken omkring ”store ryttere til 
små heste”, og vi beskrev egentlig, at der var 
fundet fælles fodslag om en holdning hertil. 
Det mener vi fortsat der er, men på grund af 
organisationsændringer i Dansk Ride For-
bund, så er vi ikke nået helt i mål – men det 
må så være målsætningen for det næste 
møde. 

FEIF er en lille 
frivillig organisation 
med et begrænset  
budget, men FEIF har 
en kolossal betydning 
for vores fællesskab 
omkring den islandske 
hest. 

Samarbejdet med 
SEGES – det tidligere 
landscenter for heste 
– foregår også helt  
eksemplarisk. 

EKSTERNT SAMARBEJDE 
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NIHC 
De nordiske lande har i mange år haft et 
uofficielt samarbejde, hvor de nordiske for-
mænd og landenes sports- og avlskomitéer 
har mødtes under VM, NM, FEIF-konferencer 
og andre steder, hvor det har været naturligt 
at mødes. 
 Det første underskrevne samarbejde blev 
indgået mellem landene i forbindelse med 
VM i Danmark i 2015. Med erfaringerne fra 
denne store begivenhed lærte man, at gen-
nem et godt samarbejde kunne man opnå 
mere sammen. 
 Visionen om NIHC er at styrke et samar-
bejde om den islandske hests velfærd og at 
have et åbent og inkluderende samarbejde 
om udviklingen af det islandske hestemiljø i 
de nordiske lande. De første fælles uddan-
nelsesaftaler er indgået, og mere samarbejde 
omkring bladvirksomhed er også relevant. 

Der ligger ingen økonomisk forpligtelse i 
samarbejdet for nogen af landene. Man kan 
vælge til og fra, som man har lyst. 
 NIHC har hjemsted i Oslo, og er ved 
grundlæggelsen fuldt ud tiltrådt af FEIF. 

FITE  
DI deltog i årets generalforsamling i FITE 
– den internationale organisation for heste-
turisme – sammen med repræsentanter for 
Dansk Ride Forbund. 
 Hesteturisme er i stærk vækst i Danmark 
og DI vil gerne være med på vognen, fordi 
det ligger i tråd med etablering af rideruter, 
hestehoteller og brugen af den islandske 
hest til ridning i naturen mv. 

Friluftsrådet 
DI har været medlem af Friluftsrådet i mange 
år. Et af de betydelige resultater er bl.a. den 
ridepolitiske redegørelse, som kom i 2012, 
og som nu 5 år senere har lagt hele grund-
laget for ”strategi-natursporet”. 
 Via friluftsrådet har vi adgang til alle 23  
lokale kredse i Friluftsrådet, og det er lykkedes 
DI at have en rytter af islandske heste med 
i de fleste af kredsene. Det er et væsentligt 
og vigtigt stykke natur-arbejde som udgår 
herfra. 

Private stævneaktører 
Også i det forløbne år har DI samarbejdet 
med private stævne-aktører om afvikling af 
deres stævner, det gælder bl.a. Istölt i Frede-
rikshavn og World Toelt i Odense. 
 DI’s formål med at indgå event-aftaler 
med de private aktører er, at sikre at stæv-
nerne foregår under det samme regelsæt, 
som hvis stævnet var foregået i klubregi. Det 
betyder, at de frivillige og officials ved, at der 
er styr på forsikringsforholdene, reglerne for 
honorarer og skat. Og at brugen af de imma-
terielle rettigheder såsom DI eller FEIF regle-
ment og logo sker i overensstemmelse med 
event-aftalerne, og at der betales et gebyr til 
DI herfor. 
 I årene der kommer, vil der ske en vækst 
i andelen af private aktører, som ser stævnerne  
som et forretningsområde, der kan tjenes 
penge på. Det er ikke nødvendigvis noget 
som DI støtter udviklingen af, og som DI ser 
som godt for vores fællesskab, men vi må 
også være realistiske og indse, at de private 
aktører også har noget at bidrage med.  

Økonomi 
Regnskabet fremlægges under generalfor-
samlingen af sekretariatschef Max Adelsbøll, 
og derfor vil denne beretning ikke gå i dybden 
med den. 

 Næste år bliver vi udfordret af, at foreningen 
har 50 års jubilæum, og hvis vi skal have det 
markeret, så kræver det en del penge. Vi har 
heldigvis fået positiv respons fra foreningens 
to hovedsponsorer Dansk Hesteforsikring og 
St. Hippolyt om at yde en særlig støtte i jubi-
læumsåret, men vi kommer ikke uden om, at 
markeringen vil koste. 
 Derfor har bestyrelsen kigget på alle ind-
tægtsposter, og besluttet at forhøje priserne 
og gebyrerne for stort set alle medlemsgrupper, 
så vi spreder det mest muligt, og som be-
kendt så gør mange bække små det til sidst 
til en stor å.

Arbejdet vil blive 
kendetegnet ved frivil-
lighed, demokrati,  
loyalitet og lighed, og al 
aktivitet baseres på 
grundlæggende værdier 
som glæde, fællesskab, 
sundhed og ærlighed. 

Året igennem har 
bestyrelsen haft stor 
fokus på en stram  
udgiftsstyring. Årets 
resultat er et udtryk for 
at rådighedsrummet er 
lille, når først budgettet 
er lagt fast.  

Samvær og hygge,  
Junior Cup på Vilhelmsborg 2017.

Foto: Max Adelsbøl
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SEKRETARIATET 

Personale 
Personalesituationen på sekretariatet har 
været præget af kontinuitet – når lige der ses 
bort fra endnu et redaktørskifte på TÖLT. 
 Der har været sygdom mod slutningen af 
året på stambogskontoret, som i perioder har 
betydet en lidt længere sagsbehandlingstid, 
end det var ønskværdigt – men sekretariatets 
personale hjælper hinanden med løsningen 
af de enkelte opgaver. 
 I det nye år skal der ansættes en person 
i natur-strategisporet, og der kommer også 
til at ske et glidende skifte inden for uddan-
nelsesområdet, idet Rita Geertz har et ønske 
om at trappe ned og måske helt stoppe sin 
ansættelse i løbet af 2018. 
 Der er 7 fastansatte og en redaktør som 
er konsulentansat, som samlet set tæller for 
knap 6 fuldtidsstillinger. 

IT-systemerne 
En af budgetoverskridelserne er sket på IT 
området. 
 Det skyldes flere forhold, men især har 
der været udfordringer med 2 ret voldsomme 
hacker-angreb i årets løb, som i kortere in-
tervaller har lagt vores hjemmeside ned. Det 
har betydet, at vi har måttet skifte platform, 
og betale os for at være sikre på, at syste-
merne hele tiden er ajourført med de nyeste 
virus- og antihacking værktøjer. Det samme 
har været tilfældet med serveren på sekreta-
riatet – den er ligeledes blevet forsynet med 
nye software-værktøjer, og desuden har vi  
investeret i et nyt backupsystem, som vil  
sikre os en langt hurtigere opstart efter et 
eventuel fjendtligt angreb.  
 Vores økonomisystem er pr. 1. oktober 
overgået til E-conomics, og det er både bedre,  
billigere og mere simpelt, end det gamle 
C5-system. Det betyder også, at vi til næste 
års generalforsamling vil ændre vores økonomi- 
rapportering markant. 

Hjemmeside / Facebook 
Hjemmesiden har også i år været omgivet af 
stor opmærksomhed, og sekretariatet arbejder 
hele tiden med at forbedre den på alle om-
råder. Der ligger nu 265 indlæg og 175 sider 
som er aktive på sitet – det kræver et vist 
overblik hele tiden at være ajour. 
 Vi får en del ros for sitet, men også en del 
kritiske røster om forskellige mangler, huller 
og uvirksomme links. Det kræver, at vi får det 
at vide for at vi kan gøre noget ved det, så 
det opfordrer vi hermed til. 

Stambogskontoret 
Stambogskontoret har haft det man kan kalde 
et roligt og normalt år. 
 Belastningen har alligevel været høj, især 
fordi antallet af bedækninger og ejerskifter 
heldigvis igen er for opadgående. 
 Stambogen har næsten 7.000 bestillinger 
om året, hvoraf en del skal følges op med 
sagsbehandling pr. mail eller pr. telefon. Det 
bliver til rigtig mange mails og telefonopkald. 
I regnskabsåret har der været (året før): 

Ejerskifter   2.894 (2.784) 
Hestepas   1.741 (2.266) 
Bedækninger  1.868 (1.653) 
Følanmeldelser   1.368 (1.404) 

En af de ting som udfordrer systemet og 
koster en del spildt arbejdstid er post-ser-
vice, som er blevet markant dårligere de sidste 
2-3 år. Udgiften til porto er løbet i vejret, og 
nogle af brevene er både 5 og 10 dage om 
at nå frem bare den ene vej. Det betyder, at 
kunderne risikerer op imod 20 ”porto-dage” 
og det udfordrer mange på deres tålmodig-
hed. Det betyder flere og flere opkald og 
e-mails til stambogskontoret med utålmodige 
hesteejere og avlere.  
 Priserne for stambogskontorets ydelser 
stiger også i 2018 en smule over en bred 
kam. 
 Priserne for stambogskontorets lovplig-
tige ydelser – ejercertifikat og hestepas - er 
fortsat på samme niveau eller lavere end til-
svarende hos SEGES, ligesom prisniveauet 

i vores nordiske broderlande generelt ligger 
væsentligt højere for den samme ydelse. 
Vi synes, vi kan være stolte af et velfungerende 
stambogskontor. 

WorldFengur 
WorldFengur er det værktøj, vi bruger til at 
holde styr på alle dokumenterne i forbindelse  
med den islandske hest. Det er i WorldFengur 
vi udsteder pas, og holder styr på ejerskabet, 
DNA mv. 
 WorldFengur er ejet af det islandske land-
brugsministerium, og er i brug verden rundt. 
Det er der ingen anden hesterace, som kan 
bryste sig af. 
 Da Danmark er den største registrator 
uden for Island, så har der været et tæt sam-
arbejde mellem WorldFengur, og vores stam-
bogskontor i mange år. 
 I regnskabsåret har det mest været små 
rettelser i enkelte af programmerne, som har 
lettet arbejdet med at registrere. 
 Vi har arbejdet med et projekt omkring 
føl-anmeldelse direkte fra avlerside i World-
Fengur, og systemet har været testet med 
et tilfredsstillende resultat, og vi er fra dansk 
side parat til at udbrede det til flere avlere – 
desværre er der et uafklaret forhold omkring 
betaling via WorldFengur, som der arbejdes 
med, og som vi håber falder på plads inden 
længe.   

UDVALGENE
Klage og Ordensudvalget 
Klage og Ordensudvalget fik en hård begyn-
delse i 2016 – udvalgets første leveår – med 
hele 4 sager, som skulle behandles. 

 I indeværende år blev det til to enkelte sager, 
som er afgjort i oktober 2017. 
 Alle sagerne er hidtil blevet offentliggjort 
på foreningens hjemmeside, selvom det ikke 
er noget krav – nogle af dem er dog i anony-
miseret form. 
 Udvalget er et uafhængigt udvalg valgt  
direkte af generalforsamlingen. 

SEKRETARIATETS, UDVALGENES OG KOMITEERNES ARBEJDE 
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Uddannelsesudvalget 
Uddannelsesudvalget har arbejdet med 
mange forskellige aktiviteter i årets løb, flot 
bistået af Rita Geertz som projektansat med-
arbejder. 
 Projektansættelsen har indtil 31. december 
2017 været delvist betalt af Danmarks Idræts 
Forbund. Ved ophør overtager DI den fulde 
finansiering. 
 Flere og flere af aktiviteterne foregår i 
samarbejde med enten sporten eller avlen, 
og det er en proces, som det er meningen 
i sidste række skal resultere i, at de pågæl-
dende ”fag-udvalg” føler sig godt hjulpet 
med de praktiske gøremål. Det sikrer en kon-
tinuitet i årsplanerne for alle officials og akti-
ves uddannelse, og sikrer også ensartethed 
og kvalitet i uddannelses-materialet. 
Det har været et travlt år. 

Efterårsseminar den 12.11.2016 for instruk-
tører og avlsdommere mfl. Emnet: To erfarne 
hestefolk, Lars Terkildsen og Thorvaldur Ár-
nason delte ud af deres viden samt specifikt 
for avlsdommere: Bedømmelse af ben ved 
dyrlæge Sara Mikkelsen. 80 deltagere på 
Dalum Landbrugsskole. 

Basiskursus 10.-12. marts 2017. 25 deltagere 
på Vilhelmsborg.

Fitnessseminar 25.-26. marts. 110 deltagere 
på Vilhelmsborg.

Ridekursus med Alistair og Rikke McLean 
den 20.-21. juni. 12 deltagere samt 13 be-
talende publikummer på Landbrugsskolen 
Sjælland.

C-trænerkursus den 9.-10. september. Otte 
deltagere, hvoraf fem går til eksamen i novem-
ber. Blev afholdt på Nordjysk Ridecenter.

Førstehjælpskursus til hest den 5. november. 
15 tilmeldte på Vilhelmsborg

Af kommende arrangementer kan nævnes: 
Kåringsfremstillingskursus den 25.-26. novem-
ber. Pt. otte tilmeldte heste og 15 publikummer 
på Nordjysk Ridecenter. 

I et par år har DI arbejdet på at få udarbejdet 
nogle nye ridemærker til brug i klubberne, og 
har i årets løb haft dialog med de ansvarlige 
på Island i forbindelse med, at de har udgivet 
de islandske Knapamerki. Nu er Knapamerki  
langt om længe udkommet på engelsk. Ud-
dannelsesudvalget har fået tilladelse af for-
fatteren til, at mærkerne kan oversættes til 
dansk, men hvem der kan og skal undervise i 
dem, ligger endnu ikke klart fra Holar og skal 
drøftes videre i Udvalget sammen med kon-
takt til DIs medlemsklubber. Det er en mulig-
hed, at FEIF ønsker at udbrede Knapamerki 
i medlemslandene fra foråret 2018, så det 
spiller også ind i DI’s overvejelser over ride-
mærkerne. 

DI Talks er en oplægsrække med hestefagli-
ge emner af forskellig slags torsdag til lørdag  
eftermiddag kl. 13.-17.  Pt. har 15 fagpersoner 
givet tilsagn om at holde et oplæg på 30 min. 
plus 15 min. spørgetid. Det forventes, at der 
vil være gratis adgang til DI Talks, når der er 
betalt for indgangen til WRL stævnet. 

Endelig planlægges afholdt et Basiskursus i 
marts måned på Landbrugsskolen Sjælland, 

og et enkelt seminar i efteråret, som dog 
endnu ikke er helt på plads. 

Juniorudvalget 
Det nuværende juniorudvalg med tre med-
lemmer har nu siddet i sit første år. Året er 
bl.a. gået med at få etableret juniorudvalget 
og finde enighed om en funktionsbekrivelse, 
herunder hvilke ambitioner, der skal være for 
det danske junior- og ungdomsarbejde. 
 Året blev kickstartet kort inden generalfor-
samlingen 2016 med deltagelse af udvalgets 
medlemmer på et meget inspirerende FEIF 
Youth Leader Event i Sverige. 
 Juniorudvalget havde en repræsentant på 
årets FEIF Konference i februar. Her blev der 
lagt en linje for at fortsætte det gode interna-
tionale samarbejde. Det danske juniorudvalg 
meldte sig som interesseret i at huse FEIF 
Youth Cup i 2020, hvilket blev mødt af stor 
opbakning fra FEIFs side. Den endelige be-
slutning om det, bliver taget på næste FEIF 
konference i februar 2018.  
 I juli 2017 arrangerede juniorudvalget  
Junior Cup på Vilhelmsborg. Et arrangement, 
der hurtigt blev udsolgt med 48 deltagere i  
alderen 11-18, som alle medbragte egen 
hest. Udvalget fik stor hjælp fra fire dygtige 
undervisere, syv frivillige hjælpere, fem dom-
mere samt lokalklubben Gandur, der hjalp 
med at gennemføre stævnet. 

 
 Danmark sendte ikke deltagere til dette 
års FEIF Youth Camp i Tyskland, da der ikke 
var nogen tilmeldte fra Danmark. 
 I efteråret 2017 har juniorudvalget planlagt 
en udviklingsweekend med dette års frivillige 
fra Junior Cup, samt et vinterarrangement for 
unge i alderen 11-18 år. Dette arrangement 
skal fungere dels som re-union, dels 

Bestyrelsen er glade 
for at kunne henvise 
klagerne til Klageud- 
valget, og på den måde 
sikre en grundig,  
retfærdig og fair  
behandling af alle  
klagespørgsmål.  

Planerne for 2018 
koncentrerer sig i høj 
grad om jubilæums- 
aktiviteter blandt andet 
i forbindelse med  
IceHorse Festival den 
5.-8. april 2018 i  
Herning. 

Årets junior cup 
viste sig at være en succes 
over al forventning, og 
vidner om et engageret 
og sultent ungt segment 
i Dansk Islandsheste-
forening. 
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som en indgangsport for nye interesserede 
unge med en weekend med teoretisk under-
visning. 
 Bestyrelsen er meget tilfredse med junior-
udvalgets første år, og både udvalget og vi 
er fuldstændig overvældet over den store 
opbakning og de positive tilbagemeldinger, 
som vi fik fra dette års Junior Cup.  Hvor er 
det dejligt, at DI igen har junior-aktiviteter i 
kalenderen.  

TREC-udvalget 
Interessen for TREC er stigende i takt med, at 
rytterne er blevet mere fortrolige med disci-
plinen, og fordi DRF har afholdt et stigende 
antal stævner i 2017 som også er velbesøgt 
af vore ryttere på islandsheste.
 TREC-udvalget har afholdt 4 introkurser i 
2017. To på Fyn og et ved Roskilde, samt en 
introdag ved Teigars hestedag i Horsens. 
 Interessen er størst på Sjælland, men det 
er håbet, at interessen for TREC også vil stige 
vest for Storebælt i det kommende år. 
 Dommeruddannelsen har stået lidt i stampe  
i det forløbne år, idet samarbejdet med vores 
svenske søsterorganisation har ligget under-
drejet pga. interne svenske forhold. Vi har 
derfor i højere grad vendt os mod et samar-
bejde med DRF, som gennemfører flere kur-
ser og stævner om året, end vi gør, og DRF 
har taget positivt imod vores ønske. Så det 
er den vej vi arbejder i øjeblikket. Et tegn på 
samarbejdet har bl.a. udmøntet sig i, at per-
soner fra DI TREC deltog som hjælpere til et 
DRF TREC stævne i september.  

TREC aktiviteter i 2017: 
Maj: TREC stævne i Fredensborg
Juni: Ridelejr med træningsstævne
September: Stævne i samarbejde med  
Vindinge Rideklub (DRF-klub) 

Derudover har der været ryttere til internatio-
nale stævner for første gang i år med 1 rytter 
i Holland og 3 ryttere til Euro Cup i Sverige. 
 Endelig deltog TREC-udvalgets formand i 
FITEs generalforsamling i september i Frank-
rig sammen med Natur- og Breddekomiteens 
formand og repræsentanter fra DRF, og fik 
her værdifuld information med hjem om 
TREC og naturridningen i hele Europa. 

Hedelandsudvalget (projekt) 
I et par år har vi været i gang med udviklings-
planer for Hedeland. Projektet er blevet styret 

Vi siger tak for  
opbakningen fra alle 
sponsorerne – det bliver 
i 2018 vi finder ud af 
om den store visions-
plan for Hedeland er 
realistisk. Tænk hvis DI 
i sit jubilæumsår kunne 
blive begavet med en 
million-donation  
eller to. 

af en dygtig og kompetent arbejdsgruppe 
under ledelse af Leif Andersen, som på sidste 
års generalforsamling fortalte om projektet. 
 Nu et år efter er projektet færdiggjort, og 
de første indledende kontakter til forskellige 
sponsoremner og anlægsfonde er sket. 
 Leif Andersen vil også i år give generalfor-
samlingen en status. 
 Projektet oplever stor velvilje, bl.a. meld-
te sig en sponsor ”Den Unge Gartner” til at  
donere græsslåningen på Hedeland for et 
helt år med den betingelse, at de sparede 
udgifter gik til projektet omkring Hedeland. 
Som sagt så gjort – en stor tak til Den Unge 
Gartner. 
 Bl.a. med støtte fra overskuddet fra DM 
i 2016 og sponsormidlerne fra Den Unge 
Gartner blev det muligt at udvide pas-sporet 
på Hedeland til 250 meter. Indvielsen skete i 
april med stor medieomtale i flere sjællandske 
medier, og resulterede bl.a. i en donation fra 
”Sjællandske Medier” på 25.000 kr. 

Præmieoverrækkelse  
ved DM 2017. 
Foto: Silke Wittus Johnsen
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KOMITEERNE 

Sportskomiteen 

Uro i Sportskomiteen 
Efter generalforsamlingen i 2016 skulle en 
helt ny Sportskomite (SK) trække i arbejds-
tøjet og finde fælles fodslag. Heldigvis var 
formanden, Helle Brendstrup, genganger fra 
2014 og 2015, og hun satte kursen for SK’s 
arbejde. Desværre valgte Helle at forlade SK 
i begyndelsen af juni, og få dage efter valgte 
Helle Eriksen og Tina Møller Jørgensen også 
at trække sig. Det efterlod en noget ampu-
teret SK, hvor næstformand Hanne Bjerre 
måtte overtage posten som formand godt 
hjulpet af Mette Aagaard og suppleant Jea-
nette Jernholm. 
 Begrundelsen for at trække sig fra posterne 
blev bl.a. begrundet i en dispensations-sag, 
som udviklede sig til at blive meget person-
lig og blev udbredt på de sociale medier på 
en meget negativ måde i forhold til Helle 
Brendstrup som privatperson. 

 
 
 

Den pågældende sag endte i Klage og  
Ordensudvalget, som i oktober måned gav 
Helle Brendstrup ret i sin håndtering af den 
givne dispensation, og vi håber virkelig, at 
der er nogen som sidder tilbage med røde 
ører efter deres gøren og laden i den sag. 
 Det lykkedes at få fordelt opgaverne i SK 
imellem de tre tilbageværende medlemmer, 
så disse er blevet løst frem til generalforsam-
lingen. Heldigvis var alt på plads omkring 
DM-sport, DM-alrid og landsholdets delta-
gelse i VM i Oirschot i august. 
  Ikke desto mindre har det været en stor 
opgave for de tre tilbageværende medlem-
mer, som virkelig har måtte yde en kæmpe 
indsats for sporten. Nogle få af de planlagte 
aktiviteter har derfor måttet udsættes til det 
kommende år, og det er helt naturligt, at SK 
ikke er nået helt i mål med sine planer for året. 

Udtagelseskomiteen
Udtagelseskomiteen bestod i år af Lone Jensen, 
Karen B. Rasmussen, Henning Jensen og en 
”lærling” Astrid Skou Buhl. De sammensatte  
med vanlig grundighed og metode årets 
landshold, som deltog i VM i Oirschot i Hol-
land i august. 

VM i Oirschot
Helle Brendstrup påtog sig opgaven som 
holdleder til VM, og blev bistået i opgaven 
af Tenna Salmonsen og Mette Aagaard. VM  
levede ikke helt op til vores forhåbninger, 
men resulterede dog i 2 sølv- og 1 bronze-
medalje. 
 
Dommer-udfordringer
Vi har en stor udfordring med tilstrækkelig 
tilgang af nye dommere, da der jævnligt er 
dommere, som ophører. Vores hidtidige regler  
for anvendelse af dommere har gjort det 
svært for D-dommere at få stævner nok til 
at kunne fastholde status og kvalificere sig 
til at gå til eksamen til et højere niveau. Vi har 
hårdt brug for tilgang af nationaldommere, 
hvorfor der skal gøres en indsats for at få 
både C- og D-dommere videre i uddannel-
sessystemet.
 Mht. FEIF godkendte dommere er det et 
problem, at så få eksaminander består den 
eksamen, så her fokuserer vi på en bedre  
eksamensforberedelse. Der har været en sti-
gende tendens til at invitere udenlandske FEIF- 
dommere til stævner i DK. Det er helt klart 
ønskværdigt med denne udveksling af dom-
mere, men hvis der ikke bevares en balance 
mellem danske og udenlandske dommere, 
vil den danske dommerstand udhules i løbet 
af få år, og der vil blive alvorlig dommermangel. 
For klubberne vil det betyde markant øgede 
udgifter til dommere. 
 Vi har i år fået færdiggjort og godkendt 
den samlede beskrivelse af dommeretik og 
dommeransvar, uddannelsessystemet for 
sportsdommere samt regler for anvendelse 
af dommere. Disse regler er blevet lempet 
for C- og D-dommere for at sikre dem bedre 
mulighed for at komme videre i uddannelses-
systemet. 
 Gædingakeppni er en del af sporten, som 
der er stigende interesse for. Det kræver flere 
GK-dommere og Danmark er på vej ind i et 
samarbejde med Norge om uddannelse af 
flere GK-dommere i form af kurser, seminarer 
og dommereksamen. Vi har i år fået en ny 

GK-dommer:  Hildur Sigmarsdóttir, og Amalie 
Møller-San Pedro er blevet lands-gædinga-
keppnidommer. 
  Et andet fokusområde er bedømmelse 
af lydighed. Der er kun få stævner, som ud-
byder lydighedsklasser, hvorfor dommerne 
sjældent får mulighed for at øve sig i disse 
bedømmelser. Vi har i år gennemført et mini- 
dommerseminar under DM i Alrid, hvor Karin 
Hassing stod for gennemgang af lydigheds-
bedømmelser samt hestens uddannelses-
skala. Det nye initiativ var en succes, som vi 
ønsker at følge op på. Tak til de ryttere, som 
stillede sig til rådighed for vore bedømmelser 
lørdag aften.
 Det årlige forårsseminar blev pga. stramt 
budget afholdt på kun én dag på Dalum 
Landbrugsskole. Emnet var i år ”Spændstig-
hed og spændthed” som en meget inspire-
rende Elisabeth Jansen fra Island underviste 
os i. Desuden gennemførte alle dommere 
hjemmefra en selvevaluering ud fra ca. 15  
videoer. Et godt skridt på vejen mod årlig 
evaluering af dommerne.

Dialogmøde med eliterytterne
Der blev i foråret afholdt et dialogmøde 
på Sjælland med Helle Brendstrup, Mette 
Aagaard og eliterytterne, hvor der fremkom 
mange gode tanker og ønsker om samarbejde 
mellem dommere og ryttere. Et tilsvarende 
møde i Jylland måtte vi desværre aflyse pga. 
for få tilmeldinger, men vi var i kontakt med 
flere, som gerne ville støtte op om initiativet. 
Et stort ønske fra SK er at nedsætte et bredt 
sammensat Eliteudvalg, som vil kunne ar-
bejde for eliten på mange fronter, og være et 
godt bindeled mellem SK, dommergruppen 
og eliterytterne.

Udtagelsesstævnerne
De to udtagelsesstævner blev afholdt af 
hhv. klubben Hekla (138 deltagere) og klub-
ben Kjarni (100 deltagere). DM i sport og 
Gædingakeppni blev planlagt og afviklet på 
Landsskuepladsen i Herning af klubben Tvis-
tur i samarbejde med DI (275 deltagere) og 
DM-Alrid tog Toppur sig af med 70 deltagere. 
En stor tak til alle som har hjulpet med at af-
holde disse stævner.
 Vi er glade for at flere klubber allerede har 
meldt sig som interesserede i at arrangere 
udtagelsesstævner og DM’er til næste år, og 
vi er i fuld sving med at lave de endelige 
aftaler.

Den fremgangsmåde 
er simpelthen ikke i  
orden, og det må vi tage 
kraftig afstand fra som 
forening. 
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 Til slut en stor tak til udvalgene under 
sportskomiteen: Dommerudvalget, Alrid-ud-
valget og Gædingakeppni-udvalget, samt en 
varm tak til vores sekretariat på Vilhelmsborg, 
som hjælper med at få tingene til at glide, når 
det brænder på.

Avlskomiteen 

Avlskomiteen har i det forgangne år haft  
fokus på følgende områder:

• Stambogsreglementet
• Kåringer
• VM 
• Uddannelse
• FEIF samarbejde 

Stambogsreglement
Avlskomiteen lovede at fremlægge et forslag 
til nyt stambogsreglement til generalfor-
samlingen 2017. Vi har lagt sidste hånd på 
forslaget og kan fremlægge et forslag til nyt 
stambogsreglement, som i stedet for de store 
drastiske ændringer, som der tidligere har 
været lagt op til, i højere grad er en harmoni-
sering til FEIFs ”Generel Rules and Guidelines” 
og enkelte mindre ændringer.
 Det har været et mål for avlskomiteen, at 
sikre at danske særregler reduceres i antal 
og især på de områder hvor FEIFs generelle 
regler og guidelines har internationale ret-
ningslinjer. Herudover har vi haft som mål at 
fjerne 7 års reglen, som har begrænset de 
ældre hingstes muligheder for at opnå fuld 
bedækningstilladelse under de danske regler.  

 
Kåringer 
I år har der været afholdt 3 kåringer, alle 
i Herning samt en bygningsbedømmelse i 
Roskilde. De to store i maj og juni, samt en 
mindre i august.  I alt 160 heste er blevet 
bedømt. Vi fastholdt brugen af Hal Q, som 
giver tilskuerne de bedste forhold, dog kun-
ne vi godt ønske os endnu flere tilskuere.  
Kåringsudvalget har gjort et flot stykke arbejde 
med årets kåringer. Det store engagement fra 
både officials og kåringsudvalget kan mærkes 
af alle ved og omkring kåringerne.

VM
Kravene til at blive udtaget til VM i avl blev 
annonceret allerede i januar, og der blev sat 
en tidlig dato for udtagelse. Vores ønske var, 
at ejerne fik god tid mellem udtagelsen og 
VM, så de kunne planlægge det mest opti-
malt for hestene. De danske heste klarede 
sig fint med to 2. pladser, en 3. plads og tre 
4. pladser.

Uddannelse
I samarbejde med uddannelsesudvalget tog 
vi fat på at få uddannet officials til at kunne 
foretage måling og tjek af testikler på hing-
stene til kåringerne. Dette arbejde fortsætter 
i efteråret 2017, og henover vinteren, så vi 
har et team klar til kåringerne i 2018. Dette 
følger FEIFs retningslinjer. Vores mål er at 
vores officials tilbydes løbende uddannelse, 
så de kan løfte stadig flere opgaver profes-
sionelt. De er grundstammen i afviklingen af 
kåringerne, og vi er kendt for, at de danske 
kåringer gennemføres professionelt og i god 
stemning.

FEIF-samarbejde
FEIF samarbejdet er en vigtig opgave i arbejdet 
med at forbedre avlsarbejdet internationalt. 
Vi har taget initiativ til at prioritere samarbej-
det mellem avlslederne i Norge, Sverige Fin-
land og Danmark. Vi vil løbende have dialog 
om avlsinitiativer og dele erfaringer. Fra vores 
side arbejder vi for, at alle lande følger FEIFs 
Generel Rules og FEIFs Guidelines, og at der 
fortsat harmoniseres mellem landene. 
 Sidst en stor tak til alle frivillige til vores 
kåringer. I har gjort en kæmpe forskel med 
jeres store indsats, kompetente viden og 
positive tilgang til at få kåringerne afviklet til 
alles fulde tilfredshed. 

Klubkomiteen  

Klubkomiteen har i 2017 stået bag to store 
arrangementer, dels DIs Aktivitetsuge i Kom-
pedal, som afvikles hvert 2. år, og FEIFs VM 
Stafet fra Herning mod grænsen til Tyskland.

Aktivitetsugen 

 Baseret på deltagernes tilbagemeldinger 
og evaluering var ugen er stor succes med 
aktiviteter for alle aldre og alle typer ryttere. 
En succes som gentages i 2019, hvor der 
igen inviteres til Aktivitetsuge i Kompedal.

VM Stafetten
VM Stafetten fra Herning til grænsen blev af 
praktiske årsager delt i to etaper. Ruten fra 
Herning til Esbjerg langs den jyske vestkyst 
blev redet i påsken, og deltagerne nød det 
skønne vestjyske terræn med både skov, 
strand, hede og åbent land. Den særlige 
stemning der herskede blandt stafetrytterne 
var en oplevelse for livet.
 Turen fra Esbjerg til grænsen i uge 26 måtte  
desværre aflyses grundet for få tilmeldte, 
men vores tyske kollegaer blev mødt ved 
grænsen af en gruppe lokale sydjyske ryttere, 
og stafetten blev overrakt med manér.

Klubmøder
I foråret blev der afholdt regionale klubmø-
der to steder i landet. På Islandshestecenter  
Hedeland ved Roskilde, og på Havredal 
Praktiske Uddannelser i Karup.

Forslaget indeholder 
en opgradering til et 
mere moderne og fleksi-
belt stambogsreglement, 
så ændringer i FEIFs 
generelle regler og 
guidelines automatisk 
implementeres i det 
danske stambogs- 
reglement.

Aktivitetsugen har 
været årets største event 
i DI målt på antal af 
heste og ryttere med 197 
deltagere og hjælpere og 
150 skønne islandske 
heste som fik Kompedal 
Lejren til at summe af 
liv i uge 29. 
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 Møderne var godt besøgt og havde en fin 
form med lidt men nyttig information fra DI og 
Klubkomiteen og et oplæg fra Jan Kretsch-
mer om frivillighedsstrategi, og om hvordan 
en sådan kan implementeres ude i lokalklub-
berne. 

Efterårets klubmøde er afholdt 22. oktober, 
og på dagsordenen var bla. følgende.
•  Hvordan får lokalklubberne og DI det 

bedst mulige samarbejde. Hvad er Klub-
komiteens rolle? Hvordan bliver vi stær-
kere og mere attraktive sammen? 

•  Opsamling fra forårets regionale klubmø-
der. Hvordan får vi frivillighedspolitik på 
dagsorden ude i lokalklubberne?

•  DIs 50 års jubilæum i 2018. Hvilke arran-
gementer kan og vil lokalklubberne bidrage 
med. Hvilke arrangementer gennemføres 
af DI.

•  Natursporet – DIs nye strategispor. Status 
og fremtidige muligheder.

Planer for 2018 
Klubkomiteens planer for 2018 er ikke endelig 
fastlagt endnu, og afhænger bl.a. af tilbage-
meldingerne fra efterårets klubmøde. Men 
det forventes, at der skal arbejdes  

•  Med bedre kontakt mellem DI og lokal-
klubberne, samt 

•  Med det nye Naturspor, hvor Klubkomi-
teen kommer til at deltage i udvalgsarbej-
det. 

Natur og Breddekomiteen 

Natur-strategisporet 
Komiteen har brugt en stor del af året på at 
drøfte indholdet i det natur-strategispor, som 
det er lykkedes at indgå et samarbejde med 
Danmarks Idrætsforbund og Dansk Ride For-
bund om for de næste 4 år. Det er DIs største 
opgave i mange år og tilskuddet fra DIF er på 
ikke mindre en 1,7 mio. kr. 

 Strategisporet er en direkte følge af den 
associeringsaftale, der blev indgået mellem 
Dansk Ride Forbund og Dansk Islandsheste-
forening i 2015, og projektet er resultatet af 
mange års vedholdende arbejde for bedre 
muligheder for ridning i naturen i Danmark. 
Strategisporet bygger på linjerne afstukket 
i den Ridepolitiske Redegørelse, som er en 
rapport fra 2012 udarbejdet af repræsen-
tanter fra Friluftsrådet, Danmarks Idrætsfor-
bund, Dansk Ride Forbund og Dansk Is-
landshesteforening. 
 NATUR strategisporet er altså en strategi, 
ikke et spor, man kan ride på - men projektet 
vil forhåbentlig føre til flere og bedre mulighe-
der for at ride i naturen, og forhåbentlig også 
flere fysiske ridespor. 
 I skrivende stund arbejder vi på at konkre-
tisere handlingsplan og formulere stillingsbe-
skrivelse for en projektleder. 

Sammenhængende rideruter
Året har også budt på en unik chance for at 
realisere et mangeårigt ønske om sammen-
hængende rideruter i Danmark. 
 I kraft af vores medlemskab af FITE blev 
DI inviteret til åbning af Route d’Artagnan 
7. - 9. juli: 4.000 km riderute på kryds og 
tværs i Frankrig i fodsporene af d’Artagnan 
og De Tre Musketerer. Caroline Seehusen og 
Lone Høgholt tog afsted for dermed at skabe 
gode kontakter i organisationen bag ride- 
ruten, og Lone Høgholt, som sidder i FEIFs 
Leisure Riding Comittee, har efterfølgende 
over for FEIF præsenteret ideen om at bygge 
videre på Route d’Artagnan, for at skabe et 
netværk af internationale sammenhængende  
rideruter: Route d’Artagnans forbindelse mod 
nord. Ruterne bindes sammen af historier 
om vikinger fra nord, skaber fælles europæisk 
identitet og kan også bruges af cyklister og 
vandrere. Dele af FEIF VM-stafetruterne som 
er fundet og brugt i forbindelse med stafe-
tridt Berlin - Herning - Holland kan eventuelt 
indgå som permanente ruter i projektet – 
og ideen er blevet positivt modtaget. Hele  
åbningsarrangementet var indholdsrigt og 
inspirerende for deltagerne. 
 Udbygning af internationale rideruter 
kommer på dagsordenen i FEIF Leisure 
Riding Committee ved FEIF konferencen i 
2018. Hvis det nogensinde skal lykkes at 
etablere sammenhængende rideruter i Dan-
mark, er vi overbeviste om, at dette europæ-
iske projekt er den sikreste vej til succes.

Hesteturisme
Caroline Seehusen deltog i FITEs general-
forsamling i Lamotte-Beuvron 3. september 
2017, og hun repræsenterede både DI og 
DRF i forhold til hesteturisme og ridning i 
naturen. 
 I september havde Ferierytter.dk arrangeret  
Hesteturismekonference i Hillerød, hvor  
Caroline Seehusen deltog og holdt oplæg. 
Det var et indholdsrigt program med kom-
petente oplæg, 104 deltagere, heriblandt 
iværksættere inden for hesteturisme, flere 
lokalpolitikere og embedsmænd fra kommuner, 
en borgmester, en enkelt folketingspolitiker, 
VisitDenmark og lokale turismeaktører samt 
naturligvis rideorganisationerne DI og DRF. 
Det gav interessante debatter med man-
ge vinkler i eftermiddagens workshops, og 
den store deltagelse er et klart udtryk på 
den øgede interesse som hesteturisme får i 
disse år. Der arbejdes nu på at etablere en 
branche¬organisation for hesteturismeak-
tører. Konferencen skabte også forbindelser 
og netværk som fremadrettet kan føre til nye, 
flere og bedre muligheder for ridning i naturen.

Naturkorridorerne 
Komiteen har desuden formuleret et initiativ 
til at skabe forbindelser og adgang for rid-
ning i det åbne land. Projektet ”Heste skaber 
sporene i naturkorridorerne” er et konstruk-
tivt forslag til forbedring af muligheder for at 
ride i naturen i det åbne land, og samtidig 
skabe naturforbedringer og alliancer, mane 
myter i jorden og bringe hestene i et positivt 
lys. Vi har indledt proces med præsentation 
for eksterne organisationer. 

Hjemmesiden 
“Værktøjskassen” under NATUR på  
www.islandshest.dk er opdateret med:

•  Plakater med hesteslogans: 25 forskellige 
A3-plakater til brug fx ved møder og kon-
ferencer, hvor ridning i naturen, adgang, 
friluftsliv, turisme, bosætning, miljø, bære-
dygtighed osv er på programmet.

•  Den lille adgangsretlige lovsamling: 
Uddrag af:  Danske Lov, Mark- og vej-
fredsloven, Privatvejsloven, Hundeloven, 
Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, 
Adgangsbekendtgørelen og Klitfrednings-
bekendtgørelsen. 

Vi vil styrke og ud-
vikle natur- og motions-
rytteres adgang til  
naturen” (forkortes til 
NATUR strategispor) 



[ 14    Dansk Islandshesteforening  GENERALFORSAMLING | 2017 ]

 Komiteen har i årets løb rådgivet i flere 
forskellige sager i hele landet. 

Kredsrepræsentanterne 
Kredsrepræsentanterne samles 28. oktober 
til DIFs skovseminar sammen med andre 
idrætsorganisationer under DIF, der har sko-
ven som idrætsplads.

Programmet byder på præsentation af for-
skellige projekter i skovene samt oplæg og 
debat om barrierer for adgang og tilgænge-
lighed.
 Efter programmet er der en orientering om 
NATURstrategisporet for hestefolkene.
 Vi ønsker at komme godt i gang med en 
forstærket indsats for ridning i naturen, og 

har derfor valgt at udsætte efterårets plan-
lagte møde med kredsrepræsentanterne til 
primo 2018, hvor ansættelse af tovholder 
for NATURstrategisporet forhåbentlig er på 
plads. Vi ser frem til at samle alle kredsre-
præsentanter fra DI og DRF.

Aftenstemning ved  
pasbanen, DM 2017
Foto: Silke Wittus Johnsen
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HVAD SKAL VI NU? 

Det var årets beretning om de mange og 
meget forskellige aktiviteter, som foregår i 
Dansk Islandshesteforening. 
 Vi vil slutte beretningen med at skabe bro 
til fremtiden. 

Jubilæumsår
Vi ser frem til næste år for så skal vi fejre DI’s 
50 års jubilæum.  

Vi er slet ikke færdige med arbejdet endnu, 
men hovedingredienserne er:  

 En kick-start af dimensioner i forbin-
delse med et omfangsrigt katalog af 
clinics, foredrag og faglige indlæg i for-
bindelse med IceHorse Festival i april 
måned 2018 i Herning. 

 En jubilæumshjemmeside med mulig-
hed for historiske fotos og filmoptagelser, 
osv 

 En jubilæumsbog til en fornuftig pris, 
som vil kunne købes og bruges som 
gave, 

En vandreudstilling baseret på plancher 
og billeder og enkelte effekter. 

 En jubilæumsfest, som kommer til at 
ligge sammen med enten DM i Sport 

i Herning eller med næste års general-
forsamling. 

Der er også forslag om forskellige konkurrencer,  
og om hvordan klubberne involverer sig 
bedst og mest muligt. 
 Tallet 50 er omdrejningspunktet, og vi er 
sikre på, at der kommer en masse kreative og 
sjove indslag fra mange af vores klubber. 
 Vi vil sikre en udbredt brug af de sociale 
medier, og vi lover, at ingen i hele den danske 
hesteverden vil være i tvivl om, at Dansk  
Islandshesteforening har 50 års jubilæum i 
2018. 

De frivillige er guld værd 
På den lidt længere bane skal vi alle sammen 
forstå, at vi har et unikt fællesskab i en fan-
tastisk og dejlig islandsk hest, og at det kun 
består, fordi vi har nogle frivillige som gang 
på gang stiller sig til rådighed for fællesskabet. 

Vi skal først og fremmest sikre at kontinuite-
ten i foreningens arbejde fortsætter. Vi skal  
fokusere på, at de frivillige fortsat bliver på-
skønnet og værdsat på en måde, så vi kan 
rekruttere de rigtige og kompetente personer 
til posterne i udvalgene og komiteerne. 
 Vi havde sidste år et indlæg fra Frilufts- 
rådet omkring Frivillighedsstrategi, og vi håber, 
at klubberne fik nogle værktøjer med hjem, 
som de har gjort brug af. For Dansk Islands-
hesteforening er rekrutteringen i klubberne 
livsnødvendig, for det er der, det hele starter 
– lysten til at yde en frivillig indsats for andre. 
 En opgørelse har vist, at de frivillige i DI og 
i klubberne udfører frivillige timer svarende til 
næsten 70 fuldtidsstillinger. 
 Vi kan kun sige tak til jer allesammen for 
uden jer, havde vi intet fællesskab – og ingen 
generalforsamling. 

Tak for i år. 

En jubilæums- 
arbejdsgruppe har i 
2017 arbejdet med ind-
hold, og det har været 
en kreativ og berigende 
proces, hvor ideerne har 
stået i kø for at blive 
realiseret. Bestyrelsen bliver 

ofte positiv overrasket 
over den iver og moti-
vation, som man mødes 
med rundt omkring på 
stævnepladserne, ride-
skolerne, aktivitetsugen, 
og i alle andre sammen-
hænge – også de helt 
uformelle. Der er hjerte-
varme og rideglæde over 
alt, når vi tænker os 
om. Og det guld skal vi 
værne om. 
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