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LØRDAG D. 10. NOVEMBER 2018   
PÅ DALUM 
LANDBRUGSSKOLE
I ODENSE 
TIDSPLAN: 
Indskrivning åbner 10.00 
Generalforsamling 11.00 - ca. 15.30 

Alle komiteer og udvalg vil være til stede 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 Dansk Islandshesteforenings virksomhed med 
  forslag til kontingent. 

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

  b.  Forslag til nyt stambogsreglement (bestyrelsen)

Valg til bestyrelsen. Valg af formand. 

Valg til avlskomiteen. Valg af formand for 1 år og 
næstformand og 3 komitemedlemmer.

Valg til sportskomiteen. Valg af næstformand og 
2 komitemedlemmer.

Valg til natur og breddekomiteen. Valg af formand og et  komi-
temedlem. 

Valg til klubkomiteen. Valg af formand og et komitemedlem. 

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

Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af 1 intern revisor 
og en revisorsuppleant. 

Valg til klage og ordensudvalget. Valg af 3-5 medlemmer og en 
suppleant. 

Eventuelt og afslutning
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2017/18 PÅ GENERALFORSAMLING 
FOR DANSK ISLANDSHESTEFORENING LØRDAG DEN 10. NOVEMBER 
PÅ DALUM LANDBRUGSSKOLE.
  

KÆRE MEDLEMMER AF DANSK ISLANDSHESTEFORENING

Kære medlemmer af Dansk Islandshesteforening
En årsberetning skal fortælle om de aktiviteter, som året 
har budt på. Men i år har året også budt på noget andet, 
nemlig den dejlige følelse af at have været med til at fej-
re foreningens 50 års jubilæum. Følelsen af at noget unikt 
blev begyndt for 50 år siden af nogle få ildsjæle, følelsen af 
fællesskab og af at være en del af de nye ildsjæle, som brin-
ger foreningen videre til de næste årtier. 

Jubilæumsåret har været fyldt med mange positive akti-
viteter, som har vist, hvad vi kan med vores heste, når vi 
står sammen, og hvad vi har at byde på som forening. Som 
bestyrelse har det været en glæde at se den gejst og vilje 

alle har lagt for dagen. Der findes mange foreninger i for-
enings-Danmark – men få som vores. Det håber vi alle er 
klar over. 

 

INTERNT SAMARBEJDE 
OG UDFORDRINGER
Samarbejdsrelationerne 
Der er 45 frivillige i de komiteer og udvalg, som er orga-
niseret under DI, og de har alle udført et flot og dygtigt 
stykke arbejde i årets løb. 

EM 1979 i Uddel Holland, hvor flere af de danske ryttere red på lånte heste, da deres egne blev syge af influenza. Forrest fra venstre, 
Astrid Jonsson på Ljóska frá Hella, Luther Gudmundsson på Hemingur frá Garðsauki og Henning Jensen på Bliki fra Thorup Bakkegård. 
Anden række fra venstre, Charlotte Tams på Górdon frá Stóra-Hofi, Jens Iversen på Vindskjóni frá Alfsnes, Hans Olaf Hansen og Gun-
nar Jonsson på låneheste
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Året begyndte lidt bekymrende med en nødvendig eks-
traordinær generalforsamling for at få valgt personer ind i 
Sportskomiteen. Det lykkedes heldigvis den 6. januar.  

For en gang skyld har året været forskånet for de helt sto-
re interne konflikter i komiteer og udvalg – der har været 
ro på alle fronter.  

Hovedsponsorerne 
DI forlængede samarbejdet med Dansk Hesteforsikring i 
2017 med yderligere 3 år. Dansk Hesteforsikring har væ-
ret hovedsponsor for DI i nu 10 år, og samarbejdet er for-
trinligt og gnidningsløst. Vi møder altid stor forståelse for 
vores aktiviteter, som Dansk Hesteforsikring altid støtter 
velvilligt. 

Hovedsponsoraftalen med St. Hippolyt blev forlænget i 
foråret 2018 for en ny periode på 3 år. St. Hippolyt bi-
drager med viden om korrekt fodring – og de sætter bar-
ren højt. Det er vi glade for, og vi har en forventning om, 
at samarbejdet yderligere styrkes og udvikles i den nye 
periode. 

Begge vores hovedsponsorer har særskilt ydet et eks-
tra-bidrag til vores jubilæum. Tak for det. 

Jubilæumsaktiviteter
Allerede sidste år blev der nedsat en gruppe til at arbej-
de med de forskellige jubilæumsaktiviteter. Gruppen har 
været beriget med mange gode forslag, og det har været 
nødvendigt at prioritere de mange aktiviteter. 

• Kick-starten skete ved Icehorse Festival i april i Her-
ning, hvor mere end 1.200 personer deltog i diver-
se clinics, foredrag og faglige indlæg – dygtigt styret 
igennem af DI Uddannelse. Det var en kæmpe suc-
ces, og aktiviteten vil blive gentaget i 2019. 
 

• En jubilæumshjemmeside med historiske fotos, film 
og en kalender med de mange aktiviteter på til glæde 
og inspiration for rigtig mange.  

• En jubilæumsbog så flot og fin med så mange inspire-
rende, sjove og gode historier i. En bog som er svær 
at ligge fra sig, hvis man først får fat i den. 

• En planche-udstilling med historiske billeder, som 
har rejst rundt til stævner og dyrskuer mv, og hvor 
foreningens mange aktiviteter er blevet markedsført 
på bedste vis.  

• Produktion af merchandise som t-shirts, postkort og 
jubilæumskrus. 

• En markant øget aktivitet i forbindelse med de største 
dyrskuer, hvor der har været rekord-mange antal is-
landske heste med. 

• Flere klubber har budt ind med klub-aktiviteter, som 
har markeret jubilæet hos dem. Også de skal have en 
tak for samarbejdet. 

Seneste aktivitet var et ”islandske heste-i-byen” arran-
gement, som blev gennemført i samarbejde med den is-
landske ambassade, Horses of Iceland, Dansk-Islandsk 
Samfund og Nordatlantens Brygge . Island kunne mar-
kere deres 100 års jubilæum for deres egen suveræni-
tet, og DI kunne markere sit 50 års jubilæum. Det blev 
slået sammen – og det fælles holdepunkt var den island-
ske hest. Både den islandske og den danske minister for 
nordisk samarbejde red i et flot og festligt optog med ca. 
40 heste igennem København fra de kongelige stalde til 
Nordatlantens Brygge. Her var der dækket op til forskelli-
ge foredrag, smagsoplevelser og kulturelle indslag. Det er 

Old Boys stævne, 1982. 
I foreste række Mogens Iversen, Gunnar Jonsson, Arne Olausen.
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vurderet, at op imod 2.500 mennesker deltog på dagen, 
og aktiviteten var både i DR og i radioen og på mange for-
skellige sociale platforme. Det var et knaldhamrende godt 
fremstød for vores forening og for den islandske hest. Det 
vil vi huske i mange år.  

Årets udfordringer 
Foråret april og til slut maj var i høj grad præget af ud-
brud af herpesvirus, og mange stævner og øvrige aktivi-
teter blev påvirket negativt i årets første stævnemåneder 
– flere måtte aflyse planlagte aktiviteter, andre lykkedes 
med at flytte dem til senere på sæsonen. I et godt sam-
arbejde med SEGES, den danske dyrlægeforening og 
Dansk Rideforbund blev vores medlemmer informeret 

næsten dag for dag om udviklingen, og der blev informe-
ret om risikofaktorer og forholdsregler. Som et udkomme 
af udbruddet arbejder DI for at få den danske fødevare-
styrelse til at påtage sig et større ansvar i forhold til næste 
gang, der sker et lignende udbrud. Det er ikke i orden, at 
herpesvirus ikke har samme prioritet som fx afrikansk he-
stepest eller japansk hjernebetændelse hos heste,  så ka-
rantæneregler og lignende tiltag kan komme i spil og hin-
dre spredning bedst muligt. Ved udbruddet i foråret var vi 
heldige på trods – det kunne have gået langt værre. 

En anden udfordring har været udtagelsesstævne 1 og 
DM under Sportskomiteen. 

Heste, som venter på at blive sejlet ud af Island på havnen i Reykjavik, 1910. 
I perioden 1851-1939 blev mere end 148.000 heste eksporteret fra Island.
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En af konsekvenserne af herpesvirus udbruddet var at til-
meldingerne til årets første udtagelsesstævne blev langt 
færre end det var forventet, og derfor måtte stævnets 
landsklasse-del aflyses og forudsætningerne for gennem-
førelsen af Gædingakeppni-delen blev ændret. Det med-
førte en dårlig økonomi i stævnet, som DI desværre måtte 
stod for skud på. 

Ydermere ændrede de økonomiske forudsætninger sig 
også for gennemførelsen af de danske mesterskaber. DM 

var en del af forudsætningen for at blive udtaget til de 
nordiske mesterskaber, og DM skal naturligvis gennem-
føres. DM blev ramt af markant færre antal betalende til-
skuere og tørke, og også dette stævne kom ud med et dår-
ligere resultat end budgetteret.  

De to stævner har haft et samlet budget på 1,3 mio. kr. 
så vi er klar over, at det er en stor mundfuld for enhver af 
vores klubber. Sportskomiteen har for næste år lagt op 
til en ny udtagelsesstruktur så der ingen udtagelsesstæv-
ner bliver – men DM skal afholdes af DI med Tvistur som 
partner. Ud over den økonomiske udfordring, så har de 
to stævner trukket hårdt på sekretariatet og den frivillige 
stab under stævnet. De har gjort alt de kunne for at sik-
re vellykkede stævner, men de nåede altså desværre ikke i 
mål på økonomien.   

Bestyrelsen er utilfreds med årets økonomiske resultat. 
Vi var klar over, at jubilæumsaktiviteterne gjorde, at året 
ikke ville give et stort overskud, og budgettet var på be-
skedne 88 tkr. i overskud. Vi har tidligere meldt ud, at 
der er behov for en konsolidering af foreningen – dog 
valgte vi at springe jubilæumsåret over. Nu må vi så kon-
statere et negativt resultat på 356.997 kr. og det er vi 
ikke stolte af. Nu er behovet for konsolidering blot blevet 
endnu større. 

Vi ved hvilke områder vi har enten været for optimistiske 
på eller ikke har kunnet styre godt nok igennem de øko-
nomiske udfordringer. 

• Vi troede på, at den lille fremgang vi så i antallet af 
medlemmer i 2016/2017 ville fortsætte med større 
styrke pga. de mange jubilæumsaktiviteter. Det skete 
ikke, og budgettet viste sig at være for optimistisk. På 
den konto er der en negativ afvigelse på 124.000 kr. 

• Vi kendte ikke de økonomiske forudsætninger for 
tilskuddet fra DIF før omkring årsskiftet, og også på 
den post var budgettet for optimistisk. DIF har i ef-
teråret 2017 omlagt deres tilskudstruktur, og alle til-
skud skal følge fastlagte strategiplaner. Selvom DI 
fik tilskud til Natursporet i november 2017, så er det 
samlede tilskud fra DIF faldet. Løntilskuddet til ud-
dannelse er bortfaldet,og et særligt tilskud for 2017 
blev ikke givet i 2018. Måske som et lille plaster på 
såret har DIF tildelt DI 100.000 kr. i tilskud til nye 
ryttercertificeringer (ridemærker) i 2019, men det 
ændrer ikke på et samlet set lavere DIF tilskud i årets 
løb, hvor der mangler 123.000 kr. i forhold til bud-
gettet.  

• Udtagelsesstævne 1 i maj måned og DM i juli gav 
samlet set en negativ difference på 121.000 kr. i for-
hold til budgettet. 

• Endelig bør en større og nødvendig renovering af ba-
nerne i Herning nævnes. Denne udgjorde 83.000 
kr, og var langt højere, end den var budgetlagt til. Re-
noveringsbehovet blev åbenlyst efter den lange og 
våde vinter, og krav om renovering blev fremført fra 
både kårings- og sportsryttere.  

Gunnar Jonsson i håndhesteridning i Tjele, 
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Foreningen har i det forløbne år investeret i en selvkøren-
de tromle til Hedeland samt i en mobil startboks til den 
nye pas-bane på Vilhelmsborg. 

Nyt budget 
Som følge af det negative resultat har bestyrelsen i flere 
omgange vendt og drejet budgettet for det nye år, og alle 
udgifter er blevet drøftet en ekstra gang. Budgettet for 
både medlemskontingent og for DIF-tilskuddet er blevet 
sænket til samme og mere realistiske niveau som i det for-
løbne år. 

Samtlige priser og gebyrer i DI: 
• medlemskontingenter for enkelt- og  

klubmedlemmer. 
• priser for stambogskontorets ydelser, 
• abonnement for Tölt for både medlemmer og  

ikke-medlemmer, 
• gebyrer for deltagelse i kåringer, 
• rytterlicenser, stævneafgifter og prisen for brug af 

IcetestNG, 
• lejepriser for brug af Hedeland og Herning,  

har vi været nød til at hæve en lille smule 
– gennemgående svarende til 2-3 %. 

Budgettet for 2018/2019 lyder på et overskud på knap 
200.000 kr. Heri er der fortsat afsat 50.000 kr. til de ju-
bilæumsaktiviteter som foregår i 4. kvartal 2018. 

 

EKSTERNT SAMARBEJDE 
FEIF 
DI deltog i FEIFs konference som denne gang fandt sted 
i begyndelsen af februar i Stockholm. 

FEIF vedtager det overordnede regelsæt for deltagelse i 
kåringer og sport, og fastlægger regler for fx doping, ud-
styr og vaccinationer, uddannelse af dommere, ligesom 
de arbejder for bedre vilkår for naturryttere, junior og 
ungdom. 

FEIF har nu 21 medlemslande og har de bedste og mest 
kompetente personer med i de enkelte komiteer. 

Årets konference var ikke en af de mest velbesøgte, og 
der var heller ikke de store ting på dagsordenen – men DI 
var der med en mindre delegation, og være der det skal vi. 

FEIF er en frivillig organisation med en kolossal betyd-
ning for os alle. 

Dansk Ride Forbund / Danmarks Idrætsforening  
Samarbejdet med DRF og DIF er forløbet på bedste vis i 
året. 

Særlig glædeligt har det været at være med i at virkelig-
gøre Natursporet. Det har med al tydelighed vist, at både 
DRF og DIF anser Dansk Islandshesteforening for at 
udføre et stykke strategisk arbejde til glæde og gavn for 
sporten, såvel hest som rytter.   

Også samarbejdet med DRF i andre forbindelser viser at 
der er mange områder vi kan styrke samarbejdsrelationer-
ne på.

Gunnar og Marit Jonsson fotograferet 
blandt deres heste hjemme på Sten-
holt, hvor det hele startede
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SEGES 
SEGES er en fælles organisation for alle avlsforbund i 
Danmark og der er pt. 31 med Dansk Varmblod og DI 
som de to store medlemmer. Tilsammen står vi for ca. 63 
% af al avl i Danmark. 

SEGES har ikke haft de store mærkesager i årets løb, men 
arbejdet med at forbedre vilkårene for hestehold foregår 
ufortrødent i det politiske system. 

Efter succesen med at lempe vilkårene for stald-og fold-
indretning, så prioriteres arbejdet nu med 

• at få lempet EU’s Transport-forordning, som af de 
danske myndigheder udmøntes i en række helt uri-
melige bødekrav, 

• at få ændret købeloven for heste, så samhandlen re-
guleres på en måde, som resulterer i færre retssager 
og færre urimeligt høje erstatningskrav  i forbindelse 
med krav om annullering af et køb.   

Forum for Hestevelfærd 
Der har været et enkelt møde i dette forum i år, som blev 
afholdt af DI. Det uformelle netværk har repræsentanter 
med fra næsten alle aktører indenfor hesteverdenen; trav, 
galop, Dansk Rideforbund, Varmblod, Dyrenes Beskyt-
telse, Hestens Værn, Dyrlægeforeningen og Beslagssme-
deforeningen. 

Netværket beviste sit værd i forbindelse med udbruddet 
af Herpesvirus, hvor branchen hurtigt kunne skabe sam-

Bryllupsgaven til tronfølgerparret i 1967; Stjarna frá Sauðárkróki og Perla frá Mark-
holti, begge døtre af Sörli 653 frá Sauðárkroki og kårede i 1. klasse med hhv. 8,21 og 
8,15 points. Ulla Pedersen og Astrid Jonsson holder hestene. 
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hørighed og enighed om fælles tiltag og udmeldinger. 
Der arbejdes fortsat på en fælles holdning til ”store rytte-
re til små heste”, som der sådan set er fundet fælles fod-
slaw omkring, men hvor arbejdet foreløbigt er strandet i 
organisatoriske ændringer i Dansk Ride Forbund. 

NIHC 
De nordiske lande har i år været samlet til FEIF konfe-
rencen i Stockholm i februar, til Icehorse Festival i Her-
ning, under Landsmot i Island i juli og endelig under de 
nordiske mesterskaber i Sverige i august måned.  

Visionen med NIHC er at styrke samarbejdet på tværs af 
de nordiske lande og udvikle fælles tiltag, fx omkring ud-
dannelse, på bladvirksomheden, og på de sociale medier. 

FITE 
DI deltog igen i år i FITEs generalforsamling i samarbej-
de med Dansk Rideforbund. Der er tilslutning fra FITE 
til at arbejde for at den største riderute i hele Europa, 
Route D’artagnan, forlænges via Tyskland til Danmark 
og de nordiske lande. 

Friluftsrådet 
DI’s medlemskab af Friluftsrådet strækker sig mange år 
tilbage. 

I kraft af den nye Natur-strategispors aktivitet, som gen-
nemføres i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og 
Dansk Rideforbund, så sætter det yderligere fokus på Fri-
luftsrådets muligheder for at hjælpe DI på vej. Vi ønsker 
mere og bedre adgang til ridning i naturen. 

I oktober blev der gennemført den første minikonference 
på Vilhelmsborg, hvor alle kredsrepræsentanter for både 
DI og DRF deltog. Kredsrepræsentanterne er alle valgt i 
Friluftsrådets mange lokale kredse.    

Private stævneaktører 
DI havde også i det forløbne år samarbejde omkring af-
holdelse af stævner med private stævne-aktører. Områ-
det vil utvivlsomt udvikle sig i de kommende år, og DI vil 
fortsat arbejde for at aftale nogle event-vilkår, som sikrer 
at de frivillige og officials er dækket af en forsikring, at 
Koda og Gramex afregnes for musik- og tekstrettigheder, 
og at der betales til ”den fælles kasse” for at uddanne nye 
officials mv. Der kan også være tale om fælles markedsfø-
ring, indrykning af annoncer, leje af udstyr mv. 

For næste år forventes ISTÖLT i Frederikshavn, World-
toelt og Icehorse Festival at være de tre største private ar-
rangementer, som DI skal indgå aftaler med.    

VM2021 til Danmark 
I sommeren 2018 blev det offentliggjort, at VM i 2021 
tildeles den samme gruppe af mennesker, som står bag 
Icehorse Festival. Det sker i privat regi med fuld opbak-
ning fra DI, som vil støtte og vejlede på bedste vis, og na-
turligvis søge at få så stor markedsføringsværdi ud af et 
nyt VM på dansk grund, som det er muligt. 

HOI 
I sommeren indmeldte DI sig i Horses of Iceland (HOI) 
organisationen for et år. HOI er en islandsk markedsfø-
ringsparaplyorganisation, som er støttet af den island-
ske stat med betydelige midler til markedsføring af den 
islandske hest. Samarbejdet har resulteret i god og mas-
siv støtte til den markedsføring, som DI har gennemført, 
herunder til udarbejdelse og tryk af brochurer om den is-
landske hest og til medlemsrekruttering, samt en masse 
gode billeder og film til både Facebook, hjemmesiden og 

I september 2013 besøgte regentparret Læsø. I den forbindel-
se fik Lasse Grønberg Jensen på Krogbækgaard fint besøg af 
Prinsgemalen Henrik. 
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Tölt. Endeligt arbejdede HOI massivt og med stor ind-
flydelse på dækningen af ”Islandske heste i byen”-arran-
gementet, hvor både dansk og islandsk TV og radio har 
bragt indslag fra eventet.  

 

SEKRETARIATETS, UDVAL-
GENES OG KOMITEERNES 
ARBEJDE 

SEKRETARIATET 

Personale
Personalet på sekretariatet har undergået to ændringer i 
årets løb. 

Rita Geertz, som I mange år har været tilknyttet primært 
uddannelse valgte at trappe ned og er gået på pension. 
Hun blev erstattet af Astrid Skou Buhl, som fremadret-
tet alene skal arbejde med Uddannelse. Løntilskuddet fra 
DIF til DI-Uddannelse faldt bort fra 1. januar 2018. 

Til at varetage Natur-strategisporet, som er støttet af 
DIF, blev Tove Urup Madsen ansat fra 1. februar. 

Der er ved udgangen af året 8 fastansatte, hvoraf nogle i 
deltidsstillinger, og en redaktør som er konsulentansat. 

IT-systemerne 
Økonomi-systemet E-conomic blev indført ved årets be-
gyndelse, og det har fungeret fint. Systemet er nemmere 
at arbejde i, har skabt et bedre overblik i bogholderiet, og 
er billigere i drift og mere fremtidssikret, end det gamle 
økonomi-system var. 

Samtidigt med det nye økonomi-system har vi ændret den 
økonomiske rapportering til bestyrelse, komiteer og ud-
valg. Det har krævet lidt tilvænning, og fungerer vel ikke 
helt optimalt endnu. Alle har nu mulighed for at få en 
”kigge” adgang til økonomi-systemet, hvor alle bilag er 
indscannet, og udvalg og komiteer kan derfor i fred og ro 
selv finde frem til bilag og få overblik over økonomien, 
uden at være afhængig af bogholderiets åbningstid. 

Til efteråret får sekretariatet et nyt telefon-system, som 
er koblet op via internettet og computeren. Systemet vil 
være langt billigere end det nuværende IP telefoni, og 
sikre en bedre og mere smidig telefon-betjening. Det er 
forventningen, at telefonservicen vil blive markant løftet. 

Hjemmeside / Facebook / TöLT
Vi overraskes til stadighed over antallet af brugere/følge-
re på de sociale medier, som følger DI og DI’s aktiviteter. 
For blot 5 år siden var vi skeptisk indstillet, men når man-
ge af opslagene på facebook når både 5 og 7.000 perso-
ner, så må vi sige at vi lykkes med at nå rigtig mange. 

Synergien mellem hjemmesiden og facebook løftes rigtig 
flot, og der kommer mange positive meldinger om DI på 
de medier. Vores skepsis er i den grad gjort til skamme. 

Tölt har en trofast skare af læsere og er lykkes med at fast-
holde disse. Det faglige niveau er meget højt og misundes 
os i de nordiske lande. Vi bliver ofte spurgt om et elektro-
nisk Tölt, og der arbejdes med nogle tanker i en elektro-
nisk ”efter-verden” – men bladet vil bestå i dens trykte og 
meget flotte fremtoning i mange år frem. 

Stambogskontoret 
Stambogskontoret har i året ikke været udfordret med 
nye myndighedskrav til pas og/eller ejerskifter, og det 
betyder, at det har været et normalt og roligt år.

Der er næsten sagsbehandlet 7.000 sager i året. Det op-
leves, at hesteejere og avlere over en bred kam er mere 
påpasselige med at følge lovkrav, og krav i henhold til det 
danske stambogsreglement, og at al information fra stam-
bogskontoret til de enkelte personer foregår nemmere og 
hurtigere end tidligere. Derfor er antallet af dispensati-
ons-sager og antal forliste papirer kraftigt for nedadgåen-
de, og det er meget positivt. 
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I regnskabsåret har der været (året før): 

Ejerskifter  2.502  (2.894) 

Hestepas 1.640 (1.741) 

Bedækninger  1.810  (1.868) 

Følanmeldelser  1.437  (1.368) 

De mange sager medfører store udgifter til porto, men 
besværlighederne med selve post-leveringen har været 
mindre i 2018, end det var tilfældet i 2017. Vi ser imid-
lertid fortsat nogle lange leveringstider på brevene på 
både 10 og 15 dage, og det betyder, at kunderne risike-
rer op til 30 dages behandlingstid alene pga. postleve-
ring. Derfor er der for 2019 indregnet en forhøjelse af 
portoudgifterne, således at passene, som de væsentlig-
ste papirer, kan leveres med ”tracing” og som pakkepost.  
Det kommer til at koste lidt ekstra, men vil forbedre ser-
vicen ganske meget. 

WorldFengur 
WorldFengur er det IT-system vi har som holder styr på 
alle dokumenter omkring vores heste, dvs. ejerskaber, 
DNA, konsumstatus og afstamning mv. 

Systemet er verdensomspændende og indeholder oplys-
ninger på over 400.000 islandske heste i hele verden, 
hvoraf de ca. 37.000 er i Danmark. Det er en guldgrube 
for heste-ejere som søger informationer om deres heste, 
og det er muligt for ”menigmand” at opnå kiggeadgang 
til systemet, bl.a. via et medlemskab af DI. 

Der arbejdes hele tiden på små projekter som kan hjælpe 
med at optimere brugen af Worldfengur, og i Danmark 
er vi med i forreste linje – således er der nu adgang til at 
føl-anmelde direkte i systemet, hvis både sparer behand-
lingstid og minimerer risikoen for fejl-indberetninger. 
Det nye vil stå sin prøve for føl-sæson 2019. 

Landsstævnet, som for første gang hed et DM, blev afholdt 
på Lottesminde i Nordsjælland med 92 heste til start. 
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UDVALGENE
Klage og Ordensudvalget 
Klage og ordensudvalget har afsagt 2 kendelser i oktober 
2017, som begge er offentliggjort i anonymiseret form, 
og som begge kan læses på foreningens hjemmeside. 

Udvalget er et uafhængigt udvalg valgt direkte af general-
forsamlingen.   

Juniorudvalget 
I året har juniorudvalget afholdt en lang række aktiviteter, 
og endnu flere er på tegnebrættet de næste par år.

Året begyndte med Young Leaders event i Berlar i Tysk-
land, hvor juniorudvalget var til stede, og fik inspiration 
og vejledning i at agere som ungdomsledere, igangsæt-
te aktiviteter og være katalysator for udviklingen af ju-
nior-aktiviteter i klubberne. 

Juniorudvalget blev genstartet i 2016/2017, og har si-
den afholdt et meget vellykket junior cup arrangement 
på Vilhelmsborg, oprettet en instagram-konto med take-
overs, og sikret en “følplads” i udvalget til en ung 
under 18.

Udvalget har indsamlet og udbredt ideer til aktiviteter til 
at bringe unge sammen, på tværs af landet og til diverse 
hesteaktiviteter på en måde, så de unge ikke begrænses af 
forældrenes mulighed for at hive en weekend eller uge ud 
af kalenderen. 

Ovennævnte gjorde, at Danmark på FEIF konferencen i 
februar 2018, modtog prisen som FEIF Youth Country 
of the Year. Dette var et stort skulderklap fra FEIF Youth 
Committee, og det gav stor ros fra alle andre ungdomsko-
mitéer i FEIF landene. Prisen gav grobund for ekstra lyst 
og engagement til det fremtidige junior arbejde.

Til konferencen i februar, blev det vedtaget at Danmark i 
2020, skal være vært for FEIFs Youth Cup på Vilhelms-
borg.

DM blev opstarten for nogle af de nye aktiviteter, hvor 
DI’s juniorudvalg i samarbejde med stævnearrangøren af-
holdt en landsdækkende Ungecamp. Det var et nyt kon-
cept som blev afprøvet med stor succes, og hvor unge fra 
hele landet boede i en camp sammen og havde ledvogter 
og forplejnings-tjanser.

I august 2018 blev 8 dygtige piger og deres heste sendt 
afsted til Axevalla Travbane i Sverige, hvor Youth Cup 
blev afholdt. Arrangementet var en stor succes, og dan-
skerne gjorde fin figur, både på banerne, og socialt i sær-
deleshed. Ligeledes fik vi mange gode idéer og redskaber 
til afholdelse af Youth Cup i Danmark i 2020.

Endelig er året gået med planlægning af diverse fremtidi-
ge aktiviteter, hvor vi allerede nu kan nævne:
• Fællesture til WorldToelt og Icehorse Festival  

Weekend med samling på VB
•  Stutteritur til foråret
• Junior Cup 2019 på VB
• Youth Cup 2020 på VB
•  Deltagere på Young Leaders event i Island.

Juniorudvalget vil forsætte med at arbejde for at sikre fri-
villigheden blandt de unge medlemmer af DI, samt ind-
drage flere gode kræfter til juniorudvalget. 

Bededagsstævne, Skåde, 1973
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TREC-udvalget 
TREC udvalget har også i år arbejdet med at agere ”fød-
selshjælper” til nye TREC stævneaktører, og har selv haft 
ansvaret for to stævner. 

I 2017 indgik TREC-udvalget en aftale med TREC-ud-
valget under Dansk Ride Forbund om samarbejde, fx på 
uddannelsesområdet for officials, og det har i 2018 fun-
geret fint. Det blev også aftalt, at de to forbunds regle-
menter og regler for TREC-ridning i højere grad skulle 
ensrettes, så man i fællesskab kunne deltage i stævner hos 
hinanden. Og det er sket, præcist som man aftalte til glæ-
de for mange. 
Det betyder også, at nye forslag til reglementerne drøftes 
i fællesskab, og at man udveksler officials med hinanden. 

Det må indrømmes, at TREC ikke har udviklet sig helt, 
som det var forventet, men der er flere og flere udøvere 
som prøver kræfter med den særlige disciplin, og DI støt-
ter fortsat op omkring TRECs udvikling i Danmark. 

Hedelandsudvalget (projekt) 
Siden sommeren 2015 har den særligt nedsatte projekt-
gruppe for udviklingen af Hedeland været i arbejde, og 
deres projekt har fra dag eet mødt stor velvilje og opnået 
støtte fra mange forskellige kanter. 

Rent økonomisk har gruppen indsamlet helt fantastisk 
over 300.000 kr. i sponsorstøtte fra hovedsagelig de 
sjællandske klubber, samt fra et par enkelte sponsorer. 

Det samlede projekt er fortsat et projekt til omkring 15 
mio. kr. og det er fortsat håbet, at hovedparten af finan-
sieringen vil ske via de store anlægsfonde i idrættens og 
foreningernes verden. Det har stået meget klart fra star-
ten, at en forudsætning for at kunne realisere projek-
tet var en stor bredde i antallet af mulige brugergrupper, 
ud over islandske heste, samt at banerne blev anlagt for 
”egne penge”. 

Således kunne passporet udvides i efteråret 2017, og i 
oktober 2018 er anlæggelsen af den nye 300 meter oval-
bane til Gædingakeppni gået i gang. Planen er at DM i 

Ved NM i Seljord vinder danskere medaljer i Firgang
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Gædingakeppni 2019 skal foregå på Hedeland. 
Der har været adskillige møder med andre brugergrup-
per, herunder ornitologer, naturgrupper, Mountain bike-
re, vandrere m.fl. og projektet er blevet justeret og tilret-
tet med ønsker fra disse brugergrupper. 

Projektet er således kommet til en ny fase, hvilket bety-
der, at nogle konkrete fonde skal til at tage stilling til det 
samlede projekt. Det forventes, at det varer nogle måne-
der, og indtil da må vi væbne os med tålmodighed.

Uddannelsesudvalget 
Uddannelsesvalget har haft et begivenhedsrigt år med 
mange aktiviteter, og et år hvor masse af idéer har væ-
ret på tegnebrættet og er blevet gennemført eller taget af 
bordet igen. 

Gennemførte kurser / seminarer: 
• C-træner kursus blev gennemført i september 2017, 

hvorefter mange kursister efterfølgende fik indsynet 

og senere eksamineret deres ungheste. Tre nyuddan-
nede C-trænere er kommet til i det forgangne år. 

• I september 2017 afholdtes ”Hesten som Behand-
ler” efteruddannelses-seminar på Holmstrupgård i 
Brabrand. 

• Der var mange deltagere på seminaret, og vi valgte 
derfor at følge op med en efterfølger, Heste og Helse, 
som trak endnu flere deltagere til sig. 

• I november og marts måned blev der afholdt kårings-
fremstillings-kursus i to dele. Kurset mødte meget 
stor interesse.  

Vi vil arbejde på at skabe flere lignende kurser i fremti-
den, som har relevans for alle med interesse i avl og kå-
ring, uanset om det handler om selv at ride hestene til 
kåring eller om at være i stand til at se på hestene med kå-
ringsdommerøjne. 

Hingstekåring Randers, 1970
Blakkur frá Sauðadalsá 8,25-7,58=7,85
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I april løb DI Talks af staben i forbindelse med Icehorse 
Festival, og Uddannelsesudvalget var den primære iværk-
sætter og arbejdskraft i arrangementet. Ca. 1.200 men-
nesker deltog og flere af foredragene blev overbooket. 
Det var en stor succes, og DI Talks gentages derfor til 
april 2019. 

I slutningen af oktober 2018 afholdes yderligere et ef-
teruddannelses-seminar for trænere og instruktører. In-
struktør Þorsteinn Björnsson, som til dagligt undervi-
ser på Hólar, kommer til Vilhelmsborg for at afholde et 
pas-kursus. Tanken var at skabe rammer for en god indfø-
ring eller mere teknisk finpudsning af pastræningen, uan-
set hvilket erfaringsniveau rytter og hest er på.

Vi ser en øget opmærksomhed på, at samvær med he-
ste og ophold i naturen har en utrolig god effekt på folks 
mentale sundhed. Derfor er der også flere og flere in-
struktører, som har fokus på det ride-terapeutiske områ-
de i deres virke. 

Uddannelsesstruktur
Vi blev desværre nødt til at aflyse det planlagte Basiskur-
sus, som skulle have været afholdt i marts. Der var ikke 
nær nok tilmeldte til kurset, og det satte tanker i gang om 
at forsøge at gå nye veje. Gennem en spørgeskema-un-
dersøgelse, som vi foretog til Icehorse Festival i april, fik 
vi et lidt dybere indblik i, hvad det er DI’s medlemmer øn-
sker og forventer sig af DI Uddannelse. 

Resultatet af dette, er blevet en ændret uddannelsesstruk-
tur, som træder i kraft i løbet af 2019.

Vi arbejder benhårdt på at kunne imødekomme medlem-
mernes ønsker om overskuelige kurser og seminarer, 
både tidsmæssigt og økonomisk, som giver et højt fagligt 
vidensniveau. Derudover er ændringerne i uddannelses-
strukturen for instruktørerne en del af, at kvalitetssikre 
DIs uddannelsessystem for fremtiden. 

Det er uddannelsesudvalgets klare målsætning, at den 
uddannelse som udbydes, uanset form og niveau, først 
og fremmest skal have vores heste og rytteres sikkerhed 
og velfærd i fokus. Derfor er det nødvendigt at vi hele ti-

den holder os på tæerne i forhold til udviklingen på de re-
spektive områder, og at vi omsætter både ny og gammel 
viden til relevante og indholdsrige kurser og seminarer.

Uddannelses-organisation
Rita Geertz har besluttet sig for at gå på pension og har 
derfor overdraget ansvaret for uddannelse i DI til Astrid 
Skou Buhl. Til FEIF konferencen i Stockholm i februar 
blev Astrid valgt ind som komitemedlem i FEIFs Educati-
on Commitee.

Rita indtræder i Uddannelsesudvalget, og vil her fungere 
som et aktivt medlem i forbindelsen mellem sekretariatet, 
de enkelte komiteer, øvrige udvalg og Astrid Skou Buhl. 

Kommende aktiviteter:
Det næste år byder på mange spændende aktiviteter som 
vi glæder os meget til. Her kan blandt andet nævnes: 

• én-dags-kurserne Hestevelfærd og Gangartslære, 

• DI Talks vil endnu en gang være at finde til Icehorse 
Festival i Herning i april. 

• B-instruktører blive færdiguddannede. Derefter 
vil uddannelsen skifte form og visse ændringer vil 
træde i kraft. Den næste årgang, som kan starte på 
Aspirantkursus i efteråret 2019, vil siden hen få tit-
len Level 1-instruktører. 

• en hel dags clinic med Mette Manseth på Vilhelms-
borg. 

Endelig skal det nævnes, at DI Uddannelse har søgt og 
modtaget 100.000 kroner fra Danmarks Idrætsforbund 
til styrkelse af aktiviteter forankret i lokalklubberne. Bag-
grunden for ansøgningen er et ønske om at revitalisere de 
nuværende ride-mærker i en ny ryttercertificering med 
fokus på sikkerhed og hestevelfærd. Vi glæder os meget 
til at kunne præsentere det nye materiale i 2019 for vores 
lokalklubber. 
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KOMITEERNE 
Organisation 
Det lykkedes på den ekstraordinære generalforsamling 
den 6. januar at få organiseret en helt ny sportskomite, 
idet alle 5 komitemedlemmer og suppleanten skulle væl-
ges. Der var stor tilslutningen til generalforsamlingen 
med ca. 120 fremmødte, hvilket vidner om den store be-
vågenhed, som sportskomiteen har. Sportskomiteen blev 
valgt, og de var alle meget konstruktive i deres tilgang til 
arbejdet, som de straks tog fat i. Der blev etableret kon-
takt til underudvalgene i dommer-, alrid-, gædingakepp-
ni- og udtagelsesudvalget, og der blev lagt en aktivitets-
plan for året. 

Året har – fra januar at regne - været præget af ro og sta-
bilitet i sportskomiteen, hvor alle har ydet et stort bidrag. 
Sportsområdet er stort og omfattende, så nogen nem op-
gave har det ikke været. 

Stævner og nordisk mesterskab
Sportskomiteen blev sat til at organisere de to udtagel-
sesstævner, DM i Sport og DM Alrid, og det lykkedes at 
få dels Nori og dels Thor til at arrangere de to udtagelses-
stævner, og med hver af dem blev der indgået aftaler om-
kring afviklingen. DM Alrid blev lagt i hænderne på Met-
te Borresen i Langtved. 

Særligt pga. udbruddet af herpesvirus i april og dele af 
maj, stod det meget klart, at udtagelsesstævne 1 var i al-
vorlig fare for at blive aflyst. Nori kunne ikke tage ansva-
ret for økonomien i stævnet, og valgte derfor at overgi-
ve stævnet til DI og hjælpere fra især Tvistur med meget 
kort varsel. Stævnet blev gennemført men med aflyste 
landsklasser, og stævnet formåede desværre ikke at til-
trække sponsorer og andre indtægter, hvorfor stævnet 
kom ud med et negativt økonomisk resultat. 

3 uger efter blev udtagelsesstævne 2 på Hedeland succes-
fuldt gennemført af Thor. 

3 uger efter blev det DMs tur, og selvom antallet af he-
ste var stort set det samme som i 2017, så var der mar-
kant færre tilskuere til dette års DM – måske pga. mulig-
heden for at live-streame fra stævnet, ligesom også VM i 
fodbold sikkert havde en vis indflydelse. Da der samtidigt 
var ekstraudgifter til flere hjælpere i unge-camp, høje-
re dommerhonorarer og flere udgifter til fx leje og drift af 
vandvogne pga. den tørre sommer, gav stævnet desværre 
et negativt økonomisk resultat. Sportsligt forløb det opti-
malt med meget få bemærkninger. 

Med baggrund i udtagelsesstævnerne og i DM blev der 
sendt et hold på 4xx ryttere og heste til de nordiske me-
sterskaber i Sverige i august måned, og de kom hjem med 
et antal medaljer, som kun blev overgået af værtsnationen 
Sverige med et mule hår. De nordiske mesterskaber var 
velorganiserede og bød på flere fremragende resultater 
for de danske ryttere, som peger ind i fremtiden. 
DM Alrid blev gennemført på flotteste vis af Mette Borre-
sen og Co. på Langtved Ishestes bane-anlæg. 

Blandt andet med baggrund i besværlighederne med de to 
udtagelsesstævner i 2018 har sportskomiteen besluttet 
ikke at afholde disse mere. Udtagelsen af ryttere vil i ste-
det foregå ved flere forskellige stævner i både Danmark 
og i udlandet. Det stiller større krav til udtagelseskomi-
teens arbejde, men planen er vedtaget for den kommen-
de stævnesæson. DI vil dog fortsat have ansvar for at gen-
nemføre DM 2019 – igen i samarbejde med Tvistur. 
Sportskomiteen har også besluttet at gøre stævnestruktu-

Den 20. marts startede Poul Rask og Steen Gees den lange 
ridetur til Kina. Ved den tyske grænse vendte Steen om, 
og en ny rytter Jørn Vestergaard stødte til Poul i Tyskland. 
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ren mere overskuelig for især de mindre stævner, blandt 
andet ved at lempe kravene til antallet af dommere, og 
gøre det billigere at erhverve en D-licens, hvis man er DI 
medlem, så man som rytter kan få sine talenter og stævne-
kompetencer afprøvet. 

Dommerudvalg 
Dommerudvalget har ansvaret for at sikre uddannelse og 
efteruddannelse af dommere til sporten. I året blev der 
gennemført et efterårs- og et forårsseminar med pligt til 
at deltage for de danske dommere. Programmerne har 
været fyldt med faglig viden, sparring og sikring af, at alle 
dommere er up-to-date med regelændringer i DI eller 
FEIF, som de skal følge. 

For 2019 vil sportskomiteen fokuserer på at få uddan-
net nogle flere dommere, især inden for Gædingakepp-
ni. Der er mangel på Gædingakeppni-dommere i alle de 
nordiske lande, og derfor har et samarbejde været på tale, 
men vi må erkende, at vi selv må tage ansvaret for at få fle-
re uddannet snarest muligt. Sammen med dommerudval-
get vil sportskomiteen udbyde et nyt aspirantkursus for at 
afhjælpe den generelle mangel på sportsdommere.   

Det er til stor frustration for stævnearrangørerne, at de 
ofte ikke kan få dommere, og derfor tvinges ud i en eks-
traudgift til dommere fra udlandet. 

Eliteudvalg og dialogmøder med ryttere
Efter valget af en ny sportskomite lykkedes det også at få 
valgt nogle medlemmer til et eliteudvalg. De har haft to 
dialogmøder med ryttere, gennemført en spørgeskema 
undersøgelse om forventninger og behov, samt i samar-
bejde med Kjarnis stævne i maj på Hedeland haft samling 
af ”boblere og talenter” til stævnet. 

Det er meningen at arbejdet med eliten i højere grad skal 
sættes i struktur, ligesom der skal være bedre muligheder 
for at dygtiggøre sig i elitegruppen, end tilfældet er i dag. 
Det kræver nogle aktiviteter og noget økonomi, og begge 
dele arbejder eliteudvalget med at skaffe på egen hånd. 

Reglement og regelsæt - arbejdsbelastning
Det er ikke nogen hemmelighed, at sportskomiteen er 

den komite, som har størst aktivitet i DI, som har flest ud-
valg, den største økonomi, og også det største arbejds-
pres i forhold til kontakten med medlemmerne omkring 
reglement og regler for stort set alt mellem himmel og 
jord. 

Det giver en stor belastning af dag-til-dag opgaver for 
sportskomiteen, som bestyrelsen i samarbejde med sport-
skomiteen forsøger at finde en mere langsigtet løsning 
på. Hvis arbejdet er for voldsomt, så betyder det blot, at 
det bliver sværere at rekruttere frivillige til sportskomi-
teen, og det er altså væsentligt, at sportskomiteens arbej-
de sikres noget kontinuitet og arbejdsro i højere grad end 
tilfældet har været i de sidste år. 

 

AVLSKOMITEEN 
Organisation
I foråret 2018 valgte formand Helene Soelberg at tage 
orlov for avlskomiteen. Det betød lidt omrokeringer i ko-
mitéen, hvor Mette Høj blev konstitueret formand, og 
suppleanten indtrådte som medlem i komitéen. I efter-
året valgte Rune Svendsen af private årsager at trække sig 
fra komitéen, og hans post har stået tom siden. Arbejdet i 
komiteen har været præget af intern ro med arbejdet med 
forslaget til et nyt stambogsreglement som den væsentlig-
ste arbejdsopgave. 

Stambogsreglement
Avlskomiteen fremlagde et forslag til nyt stambogsregle-
ment på generalforsamlingen i 2017. Reglementet nåede 
dog aldrig til afstemning, da forslaget blev trukket i sidste 
øjeblik. De kraftige reaktioner på forslaget og processen 
op til gav avlskomiteen noget at tænke over. Umiddelbart 
efter generalforsamlingen blev der lagt en strategi for ar-
bejdet med stambogsreglementet, så komiteen kunne for-
berede et nyt forslag til stambogsreglement 2018. 

Målet har – som sidst – været at sikre at danske særregler 
reduceres i antal og især på de områder, hvor FEIF gene-
relle regler og guidelines er dækkende som internationa-
le retningslinjer. 
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Høringsprocessen har også været et kernepunkt i arbej-
det. Til at hjælpe med indholdet nedsatte avlskomiteen en 
følgegruppe, som er kommet med mange gode input til 
både reglement og proces. 

Sideløbende har avlskomiteen haft et tæt samarbejde med 
avlskomitéerne fra Sverige og Norge, som også står over-
for at revidere deres reglementer. 

Især som følge af de internationale regler og guidelines 
ser udkastet til stambogsreglementet derfor også noget 
anderledes ud end det nugældende reglement. 
Det er vores håb, at man vedtager det nye forslag til stam-
bogsreglement for der er lagt et stort stykke arbejde i for-
slaget, og der har været drøftet og diskuteret i mange ti-
mer. Der er fordele og ulemper ved alt nyt, men det er 
vores opfattelse, at tiden er løbet fra det nuværende reg-
lement, og at det skal fornys, så det i højere grad er i tråd 
med FEIF og de kommende avlsmæssige regler i de øvri-
ge nordiske lande. 

Kåringer
Der har været afholdt 4 kåringer i år – de to første og den 
sidste i Herning. Kåring 3 blev afholdt på den nye bane 
på Hedeland. Det er 4 år siden der sidst har været afholdt 
kåring der, men det er godt at være tilbage! I alt er 205 
heste bedømt i Danmark i 2018. 
Kåringerne kunne, ligesom sidste år, følges løbende på 
facebook, med billeder og karakterer af de enkelte heste. 
Der er rigtig mange som følger med fra både ind- og ud-
land. 

Kåringerne er efterhånden et meget indarbejdet koncept, 
hvor alle frivillige kender deres ansvarsområder, og hvor 
ryttere og hesteejere ved, hvad de kan forvente. Det har 
været en sand fornøjelse at se hvor velafviklet kåringer-
ne har været i 2018 – og det skyldes ikke mindst de man-
ge villige og kompetente hjælpere, som gang på gang stil-
ler op.  

Internationale samarbejder
I avlskomitéerne i FEIF-landene er der stor villighed til et 
styrket samarbejde. Vi ønsker alle at styrke avlen af sun-
de, stærke islandske heste og dele viden og erfaringer på 
tværs af landegrænserne. 

I december havde FEIF taget initiativ til at samle avlsle-
derne om denne dagsorden. I Norge, Sverige, Finland og 
Danmark er der også opbygget et samarbejde, som vi øn-
sker at gøre endnu stærkere de kommende år. Der vil så-
ledes være en forventning om, at de nordiske landes re-
gelsæt for stambogsføring vil nærme sig hinanden de 
kommende år. 

 

KLUBKOMITEEN  
Klubkomiteen er DIs bindeled til de 65 lokal-klubber, 
som er medlem af DI. Klubkomiteen arrangerer regiona-
le og landsdækkende klubmøder, hvor der diskuteres og 
drøftet relevante emner, som har indflydelse på klubber-
nes hverdag. 

Desuden er Klubkomiteen repræsenteret i Natur-Strate-
gisporet, hvor lokalklubbernes interesser i arbejdet vare-
tages. 

Årets klubmøder
I foråret blev der afholdt regionale klubmøder dels på He-
deland ved Roskilde, dels hos lokalklubben Gandur i Tre-
kantsområdet.

Møderne var fint besøgt, og der var en god dialog om em-
nerne på dagsordenen, som var: 

• DIs 50 års jubilæum, og hvilke muligheder lokal-
klubberne har for at bidrage til festlighederne og syn-
liggørelse af den islandske hest rundt om i det ganske 
land. 

• Natur-Strategi sporet: Hvad er der af udfordringer i 
lokalklubberne lige nu på dette område, og hvordan 
kan projektet hjælpe. 

Efterårets klubmøde blev desværre aflyst på grund af for 
få tilmeldte. Information fra mødet bliver sendt ud til 
klubberne pr. mail.
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Planer for 2019
Klubkomiteens planer for 2019 er, at fortsætte arbejdet i 
Natur-Strategisporet, hvor projekterne begynder at tage 
form. 

Der vil blive arbejdet med at se ind i hvordan vi sikrer en 
mere aktiv forbindelse mellem DI og lokalklubberne. De 
årlige klubmøder afholdes, som en del af dette arbejde.

Desuden afholder et udvalg under Klubkomiteen Aktivi-
tetsuge i Kompedal Plantage igen i 2019. Dette bredde-
event for hele familien forventes igen af samle over 200 
islandsheste-entusiaster til en aktiv uge, med ridning, 
kurser og masser af sjov og ballade, med og uden hest.

 

NATUR OG 
BREDDEKOMITEEN 
Natur og Breddekomiteen har været i en omstillingspro-
ces i det forløbne år. En meget stor del af de hidtidige og 
praktiske arbejdsopgaver er blevet lagt over i det nye Na-
tur-Strategispor, hvor Natur og Breddekomiteen har 2 
repræsentanter med i sporet. 

Tilbage er der hele det politiske og langsigtede arbejde 
med at sikre adgang og ridemuligheder i naturen, samt 

sikre gode regler for hestevelfærd både i Danmark og in-
ternationalt.
 
Det årlige møde med kredsrepræsentanterne er blevet 
rykket et par gange og finder først sted i slutningen af ok-
tober til en mini-konference på Vilhelmsborg. 

Formanden har været til generalforsamling i FITE og ar-
bejder for en stadig større international hjælp og støtte til 
arbejdet med at sikre bedre adgang til ridning i naturen i 
hele Europa. Helt konkret er der fundet politisk støtte til 
en forsættelse af Route D’artagnan op igennem Tyskland 
og Danmark og videre til de øvrige nordiske lande. På 
den måde vil man kunne ride hele vejen igennem Europa 
på én lang riderute. 

Der har været afholdt møder sammen med Natur-Strate-
gisporet i såvel Friluftsråd som i DIFs miljøgruppe. Der-
ved forsøger man at genoplive den ridepolitiske grup-
pe bestående af DI, Dansk Ride Forbund og Danmarks 
Idræftsforbund for at få en større vægt og en større stem-
me i friluftsrådets arbejde. 

Endelig har Natur og Breddekomiteen bidraget meget til 
oprettelse af det nødvendige netværk for at kunne realise-
re hele Natur-Strategisporet. 
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HVAD SKAL VI NU? 
Årets beretning plejer vi også at lade pege fremad. Hvad 
skal vi nu, hvor er vi på vej hen, og hvordan kan vi som 
bestyrelse og som forening tilrettelægge tingene på en 
måde som støtter alle aktiviteterne bedst muligt? 

Bestyrelsen er meget bevidst om, at sikre de mange ak-
tiviteter sker på det grundlag, som vi alle arbejder efter. 
Det står således i vedtægten: 

• at virke almennyttigt for udbredelsen og kendskabet 
til den islandske hest, 

• at virke for den islandske heste korrekte anvendelse i 
ridesporten på bane og i naturen, 

• at virke for og at lede renavlen af den islandske hest i 
Danmark, og 

• at fremme kendskabet til og overholdelsen af regler 
og god skik for hestevelfærd for den islandske hest 
og bevarelse og beskyttelse af den islandske hests na-
turlige miljø.  

Det tog foreningen 27 år at blive så stor, at der var behov 
for en deltidsstilling i sekretariatet, og nu er der et lønnet 
sekretariat, som udover stambogen varetager økonomi, 
uddannelse, naturspor, Tølt, Presse og Info, og forskelli-
ge sekretæropgaver for alle udvalg og komiteer. 

I foreningen har vi ca. 45 frivillige som har sagt ja til at 
udføre arbejde i komiteer og i udvalg, og derudover har vi 
alt det frivillige arbejde, som foregår i de 65 klubber. Det 
er rigtig mange opgaver som bliver løst på forskellig vis, 
og bestyrelsens opgave er hele tiden at sikre, at alle opga-
ver bliver løst på bedste og billigste vis. 

Bliver det så løst optimalt? Nej sikkert ikke, og derfor skal 
organisationen nogle gange sættes til diskussion. 

Bestyrelsen har fokus på, at den overordnede organisa-
tion fungerer, og herunder at der bliver skabt nogle ar-
bejdsvilkår for de frivillige, som sikrer kontinuitet og ar-
bejdsglæde. Kun på den måde kan man rekruttere de 
bedste og mest kompetente personer til komiteer og ud-
valg, og kun på den måde kan man sikre, at de som melder 
sig får opbakning til løsningen af netop de opgaver, som 
de ønsker at gøre en forskel på.  

Næsten hvert år har der været uro i en komite eller et ud-
valg, og det vil vi gerne ændre – og 2018 var et godt år i 
den henseende. For hver gang er resultatet ekstra arbejde 
på sekretariatet, skuffede frivillige og negative udmeldin-
ger, opgaveløsningerne går i stå. Det hele medfører fru-
strationer og forståelig undren i vores medlemskreds. 

Det tror vi på, at vi kan forandre til det bedre, og det kom-
mer vi til at forholde os mere specifikt til i de næste par år.  
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Genbrug er ofte en god ting, og vi synes vi vil referere fra 
sidste års beretning: 

Bestyrelsen bliver ofte positiv overrasket over den iver og 
motivation, som man mødes med rundt omkring på stæv-
nepladserne, rideskolerne, aktivitetsugen, og i alle andre 
sammenhænge – også de helt uformelle. Der er hjertevar-
me og rideglæde over alt. Og det guld skal vi værne om. 

Vi kan kun sige tak til jer alle sammen for uden jer havde 
vi intet fællesskab – og ingen generalforsamling. 

Tak til alle ildsjælene ved vores mange arrangementer i 
år. Det gælder jubilæumsaktiviteterne hvor så mange har 
gjort en kæmpe indsats, det gælder ved kåringerne og ved 
sportens arrangementer – ja vi kan ikke nævne alle – men 
I skal vide, at vi værdsætter enhver hjælp. 

I er så unikke og så u-undværlige, og lige præcis jeres 
indsats og støtte får os til at fortsætte med arbejdet.  

Tak for i år til jer alle sammen.  



DANSK 
ISLANDSHESTEFORENING


