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TIDSPLAN: 
Indskrivning kl. 11.00-13.00 
Frokost kl. 12.00-13.00 
Generalforsamling 13.00-17.00 
 
 
Alle komitéer og udvalg vil være repræsenteret på generalforsamlingen, og alle 
medlemmer opfordres til at deltage aktivt i dialogen med de folkevalgte. 
 
 
DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 
3. Bestyrelsen aflægger det 

reviderede regnskab samt 
budget for  
Dansk Islandshesteforenings 
virksomhed med forslag til 
kontingent 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag til 
behandling 

5. Kort oplæg om ”Ridespor 
Danmark” v/ projektmedarbejder 
Tove Urup 

6. Kort oplæg til drøftelse af ny 
struktur – ”Projekt 
organisationsudvikling”  

 
Kaffepause – herunder drøftelse i 
grupper vedr. bestyrelsens tanker 
om ny struktur og organisering.  
Uddeling af priser 

 
 

7. Valg til bestyrelsen. Valg af 
næstformand + suppleant for 
næstformand 

8. Valg til avlskomitéen. Valg af 
formand + 1 medlem til komitéen 

9. Valg til sportskomitéen. Valg af 
formand + 1 medlem til komitéen 

10. Valg til natur og 
breddekomitéen. Valg af 
næstformand + 1 medlem til 
komitéen 

11. Valg til klubkomitéen. Valg af 
næstformand + 1 medlem til 
komitéen 

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

13. Valg af revisor og 
revisorsuppleant 

14. Valg til klage og ordensudvalget  
15. Eventuelt
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2018/19  
 
KÆRE MEDLEMMER AF DANSK ISLANDSHESTEFORENING 
 
En årsberetning skal fortælle om de 
aktiviteter, som året har budt på i 
foreningen.  

Siden sidste års generalforsamling har året 
været fyldt med mange positive aktiviteter, 
som viser, hvad vi kan tilsammen med vores 
heste, og hvad vi har at byde på som 
forening. Som bestyrelse har det været en 
glæde at se den gejst og vilje, foreningens 
mange frivillige lægger for dagen. Der 
findes mange foreninger i forenings-
Danmark – men få, der samler så mange 
forskellige interessefelter som vores.  
 

 

Frivillig i ungecamp. DM og Landsstævne 2019. Foto: Kristina 
Christensen.  

Vi ser den alle vegne – den frivillige ånd. 
Men den er svær at sætte ord på og 
indfange. Slår man det mangetydige 
begreb ”ånd” op findes betegnelsen: ”et 
livgivende princip”. Ordet kan også bruges 
om ”et menneskets bevidsthedsliv”. Måske 
er det derfor, at begrebet er svært at 
navigere i, for en ånd lader sig ikke 
indfange og sætte på formel.  

Den frivillige ånd, der hersker i Dansk 
Islandshesteforening, er nogle gange vild 
og ustyrlig - andre gange nogenlunde i ro.  

Der pibler, rumsteres, handles, 
igangsættes, løses og stables på benene i 
alle mulige kroge af organisationen. Nogle 
gange mere eller mindre koordineret. Ånd 
og liv kan ikke tøjles og styres 100 % i en 
forening. Det er et grundprincip, man skal 
forstå en forening som DI ind i. Derfor er 
det heller aldrig kedeligt at skulle skrive 
årets beretning.  

Når man står ved afslutningen af et år og 
skal se tilbage, er det ikke altid, det er gået, 
som man enten havde forventet eller 
forudset. 
Sådan er det, når bestyrelsen nu skal 
aflægge beretning for året, der gik. 
 
Heldigvis har vi en stærk foreningskultur, 
der gør, at både den daglige drift og de 
mange fantastiske arrangementer, der 
foregår rundt om i landet i løbet af et år, 
som netop er båret af mange frivillige i 
vores organisation, forløber planmæssigt 
med stor opbakning fra alle kanter – både i  
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klubberne og hos de menige medlemmer. 
Det vil bestyrelsen gerne starte med at 
takke for. 
 

SEKRETARIATETS, 
BESTYRELSENS, 
KOMITEERNES OG 
UDVALGENES ARBEJDE  

SEKRETARIATET  

Personale  
I så stor organisation, som DI er, vil der  
også være tider, hvor der skal træffes 
beslutninger, der får konsekvenser. 

 

 
På sekretariatet har personalesituationen 
undergået tre ændringer siden sidste 
generalforsamling. 
 
På Stambogskontoret er der gennemført 
personalemæssige ændringer, da den 
tidligere stambogsfører fratrådte sin stilling 
i maj 2019.  Bestyrelsen igangsatte en 
ansættelsesproces med stillingsopslag og 
et ansættelsesudvalg, der bestod af 
formand Mie Trolle, næstformand Caroline 
Thrane og sekretariatschef Max Adelsbøll. 
Der var 21 ansøgere til stillingen og flere 
velkvalificerede personer.  
 
Efter 2 samtalerunder tiltrådte Kristiane 
Klindt den 1. september 2019 jobbet som  
ny stambogsfører på Dansk 
Islandshesteforenings Stambogskontor. 

Ny medlemsbrochure fik premiere ved DM og Landsstævne 2019. Foto. Kristina Christensen. 



 

5 DANSK ISLANDSHESTEFORENING 

Det har også betydet, at Kristiane Klindt i 
foråret overlod formandsposten for 
Avlskomitéen til næstformanden i 
komitéen, Rune Hansen.  
 
I december 2018 blev stillingen som 
bogholder slået op, og Lisbeth Nielsen blev  
pr. 1. februar 2019 ansat i stillingen. 
 
Uddannelseskonsulent Astrid Skou 
Myklestad afholder barsel i perioden juli 
2019 til marts 2020. 
  
I slutningen af september måned blev 
sekretariatsleder Max Adelsbøll bevilget 
orlov af personlige og private årsager. 
Dette har betydet, at de opgaver, der 
normalt vil ligge hos sekretariatslederen er 
overdraget til enten bestyrelsen eller de   
øvrige medarbejdere på DI’s sekretariat. 

Det har ligeledes betydet et øget pres og 
længere tid på sagsbehandling på både 
sekretariatsopgaver og på 
Stambogskontorets opgaver.  
Bestyrelsen har efter aftale med Kristiane 
Klindt konstitueret hende som 
sekretariatsleder, foreløbig frem til 
udgangen af november 2019. Bestyrelsen 
vil gerne her benytte lejligheden til at takke 
alle medarbejdere for det store arbejde og 
den velvillige indsats, der hver dag ydes på 
foreningens sekretariat. 
 
BESTYRELSEN  
Bestyrelsen havde lørdag den 16. marts en 
”strategi-dag” på Vissenbjerg Storkro, hvor 
hovedoverskriften på mødet var den 
fremtidige organisering af Dansk 
Islandshesteforening – ”Projekt 
organisationsudvikling”.  

Publikum ved DM i Gæðingakeppni på Hedeland 2019. Foto: Kristina Christensen. 
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Bestyrelsen er optaget af at se på, hvordan 
vi fremtidssikrer vores forening. 
 
Vi har et stort ønske om, at klubberne får en 
mere fremtrædende plads i DI’s 
organisation og i det daglige arbejde med 
at sprede viden om den islandske hest og 
det arbejde, der foregår på klubniveau og 
foreningsniveau. 
Bestyrelsen har en vision om, at alle, der 
har en islandsk hest, er medlem af Dansk 
Islandshesteforening. 
 

Derfor ønsker vi at arbejde for en forening, 
hvor der er et entydigt medlemskab ud fra 
devisen ét medlemskab – samme 
rettigheder. 
På klubmødet i marts 2019 fik klubberne 
en lille forsmag på vores tanker, og 
bestyrelsen ser frem til at involvere 
klubberne endnu mere i planerne. 

Bestyrelsen ønsker ligeledes at inddrage 
øvrige medlemmer i debatten, så der vil 
således blive behov for nedsættelse af 
arbejdsgrupper med DI-medlemmer for at 
få alle fordele/ulemper og muligheder 
belyst.  
Der er enighed om at arbejde videre med 
”Projekt organisationsudvikling” i 
nærmeste fremtid, herunder mere specifikt 
at se på vedtægter, økonomi, organisation 
mv. således, at der på dette års 
generalforsamling kan drøftes nogle 
elementer i forslaget.  
Tidligst til generalforsamlingen i 2020 
forventes der at være mulighed for at 
fremsætte nogle konkrete forslag til 
vedtægtsændringer. 
 
Økonomi og regnskab 
Bestyrelsen er ikke tilfreds med årets 
resultat med et underskud på godt 150.000 
kr. Det er stadig bestyrelsens intention at 
skabe grundlag for at foreningen 
konsolideres økonomisk, og det kan vi 
konstatere, at vi ikke har indfriet med årets 
resultat. De seneste måneder har 
sekretariatet og FU gennemgået 
regnskabet med tættekam, således at alle 
afskrivninger, ældre reguleringer, tab på 
debitorer mv. lukkes med dette regnskab, 
og den nye bestyrelse kan således arbejde 
med fremadrettede tiltag for konsolidering.  
 
Ikrafttrædelse af den nye ferielov betyder 
at foreningen skal afsætte midler til 
feriepenge tidligere end normalt, og hele 
lønne til fratrådte medarbejdere er 
ligeledes indarbejdet i regnskabet for 
2018/2019. Alt i alt vil det betyde, at 
sekretariatet og den nye bestyrelse kan 
have fuld fokus på yderligere tiltag for at 

To gode venner på stævnebanen under DM og Landsstævne 
2019. Foto: Dorthe Reitzel. 
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skabe en økonomisk stabil base for 
foreningen. 
 
STAMBOGSKONTORET 
Fra maj 2019 og hele sommerperioden 
klarede stambogskontoret sig med 2 
deltidsmedarbejdere.  
 
Problemet med post-leveringen fra de 
tidligere år er løst ved at stambogskontoret 
sender breve som Quick-post og 
hestepassene som Homepack. Det 
medfører større udgifter til forsendelse, 
men det løser leveringstiden. Med 
ansættelsen af en ny stambogsfører pr. 1. 
september 2019 er stambogskontoret igen 
fuldt bemandet. 
 
Antallet af behandlede sager i 2018/2019 
ser ud som nedenfor. Tallene i parentes er 
tallene fra året før: 
 
Ejerskifter  2.530 (2.502) 
 
Hestepas  1.559 (1.640) 
 
Bedækninger 2.176 (1.810)   
 
Der er 366 flere bedækninger i 2019 end i 
2018. Det er 20% flere. 
 
Følanmeldelser 1.540 (1.437) 
 

KOMMUNIKATION 
Der er igangsat design af et TÖLT- site, der 
har til hensigt at afspejle og indfange 
magasinets kvalitet. Sitet vil bestå af artikler 
bragt i det fysiske TÖLT, der bringes til live i 
elektronisk form. Der arbejdes på et site 

med login, der bliver tilgængeligt for 
abonnenter på TÖLT.  

Der er desuden udarbejdet en flot og 
indbydende ny medlemsfolder, der 
fortæller, hvem DI er, hvad medlemmerne 
får for sit medlemskab, hvad DI arbejder 
for, og hvad medlemskontingentet går til.  
Alle landets lokalklubber er fremhævet på 
et stort kort i midten af folderen.  

 
EKSTERNT SAMARBEJDE  
NIHC 
De nordiske formænd og -kvinder har 
mødtes i forbindelse med FEIF-
konferencen, Icehorse Festival i Herning og 
sidst til VM19 i Berlin. Det er et fint og 
konstruktivt samarbejde, hvor der primært 
drøftes temaer, som de enkelte nordiske 
lande arbejder med og er optaget af til 
gensidig information og inspiration, men 
også fælles fokus og indsatser, som vi kan 
samarbejde om i de nordiske lande. Der 
pågår også et samarbejde på tværs af 
landenes komitéer, eksempelvis har 
sportskomitéerne arbejdet sammen om en 
fælles stævnemanual til De Nordiske 
Mesterskaber. Visionen med NIHC er at 
styrke samarbejdet på tværs af de nordiske 
lande og udvikle fælles tiltag, f.eks. 
omkring uddannelse, bladvirksomhed og 
på de sociale medier. 
 
FEIF  
I weekenden 1.-3. februar 2019 blev der 
afholdt FEIF-konference i Berlin. 
Fra Dansk Islandshesteforening deltog 
formand Mie Trolle, næstformand Caroline 
Thrane, formand for avlskomiteen Kristiane 
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Klindt, formand for sportskomiteen Stine 
Weinreich og sekretariatschef Max 
Adelsbøll. 

 
Desuden deltog også DI’s 
uddannelseskonsulent Astrid Skou i sin 
egenskab af at være medlem af FEIFS 
Education Committee, Anna Magdalene 
Brun Hansen fra DIs juniorudvalg i sin 
egenskab af at være medlem af FEIF Youth 
Committee samt John Siiger Hansen i sin 
egenskab af at være medlem af FEIF 
Breeding Committee. 
FEIF er en frivillig organisation med en 
kolossal betydning for os alle.  
 
 
DANSK RIDE FORBUND / DANMARKS 
IDRÆTSFORENING  
Projekt Naturspor skiftede i foråret 2019 
navn til et mere dækkende og mundret 

navn: ”Ridespor- Danmark”. Hensigten med 
projektet, som Danmarks Idrætsforbund og 
Dansk Ride Forbund udpegede Dansk 
Islandshesteforening til at varetage i en 
projektperiode på 4 år, er at skabe 
forbedret adgang for rytteres 
udfoldelsesmuligheder i naturen.  
 
Under DI Talks kunne Tove Urup Madsen 
offentliggøre projektets hjemmeside 
kaldet: Ridespor-Danmark.dk. På 
hjemmesiden findes et samlet overblik over 
de ridespor, der findes på “Ud i Naturen” 
og “Friluftsguiden”. Brugerne kan bidrage 
vha. af et tegneværksted og tegne ridespor, 
som alle ridende kan benytte. 
Dansk Islandshesteforening og Dansk 
Rideforbund var med Projekt “Ridespor 
Danmark” desuden repræsenteret i 
Friluftsrådets telt på Naturmødet i maj.  
 
VM2021 TIL DANMARK  
Arrangørteamet bag VM2021 åbnede 
samtidig med årets VM i Berlin for 
billetsalget til den store hestefest i 
Danmark om 2 år. De stod klar i Berlin med 
en velbesøgt stand i Berlin. 

Alexandra Montan Grey  FEIF Sport Commitee og Mia 
Estermann, FEIF Leisure Riding Committee ved FEIFs stand 
under VM 2019 Berlin. Foto: Kristina Christensen. 

VM2021 havde en velbesøgt stand under VM i Berlin 2019.  
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SEGES 
SEGES er en fælles organisation for alle 
avlsforbund i Danmark, som tæller hele 31 
hesteracer. Sammen med SEGES har DI en 
stor politisk stemme. Men samarbejdet 
med SEGES drejer sig også om forhold 
inden for stambogsføring. Vi oplever at 
have et forbilledligt samarbejde – og vi 
møder altid stor hjælpsomhed og 
velvillighed fra SEGES. 
 
 

SPONSORER 
Vi er selvfølgelig meget taknemmelige for 
det gode og konstruktive samarbejde vi har 
med vores hovedsponsorer Dansk 
Hesteforsikring og St. Hippolyt. Vi møder 
altid stor forståelse og velvillighed i 
forbindelse med mange af vores 

arrangementer i Dansk 
Islandshesteforening. Tak for det. 
Også tak til de mange andre sponsorer, der 
gennem året på arrangementsbasis støtter 
– både lokalt og nationalt. Det er 
uundværligt og en stor hjælp, som alle 
disse sponsorer bidrager med. 
 

 

KOMITEER OG UDVALG  
AVLSKOMITÉEN 
 
Organisation  
Arbejdet i komiteen har været præget af 
intern ro og med arbejdet omkring 
driftsopgaver, såsom afholdelse af kåringer 
og behandling af medlemmernes 
forespørgsler.  

Dyb koncentration hos kåringsfremviser Søren Madsen. Den femårige hingst Vökull fra Gedehøjgård ser ud til at vide præcis, 
hvordan han skal stå under bygningsbedømmelsen ved VM 2019. Foto: Andreas Hejndorf. 
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Kåringer  
Der har været afholdt tre kåringer i år – de 
to første i Herning og den sidste på  
Hedeland. I alt er 142 heste bedømt i 
Danmark i 2019. Det er en tilbagegang på 
63 heste siden sidste år, og ikke en 
tendens, vi håber fortsætter. 
 
Forholdende for afholdelse af kåring på 
Hedeland ønskes opgraderet, således der  
er et befæstet og overdækket areal til at 
udføre målinger. Der arbejdes på en 
løsning af dette i løbet af vinteren, forår og 
den tidlige sommer. 
 
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 
udland.  
 
Afholdelse af kåringerne er for en meget 
stor del baseret på frivillig arbejdskraft, og 
det er et kæmpe arbejde som disse  
frivillige gang på gang, og år efter år 
lægger i afviklingen af danske kåringer.  
 
DI-Avl sendte sidst på vinteren et par af 
vores officials på FEIF Ringmasterseminar i 
Norge, for at få dem opgraderet til den 
internationale standard. 
 
Bestyrelsen glæder sig over, at der var 
både vidensdeling og social hygge til 
Kåring 2, hvor Þorvaldur Kristjánsson, 
avlskonsulent på Island, præsenterede et 
oplæg med titlen” Ideas for revised 
weighting of the traits in total score”, og 
hvor der lørdag aften var inviteret til 
grillhygge.  

 
FEIF vedtog, som noget af det vigtigste i år, 
at alle hopper, der stiller til kåring, skal 
have DNA. Det var en lidt sen 
implementering, men det lykkedes at få 
alle hopper testet inden årets kåringer. 
 
I Island har man de sidste år arbejdet med 
revidering af bedømmelseskriterierne til 
kåringerne. På FEIF-konferencen blev de 
præsenteret i sin daværende form. De 
forventes at komme i en yderligere 
bearbejdet form i 2020. 
 
Der er i avlskomitéen et stort ønske om at 
styrke det internationale samarbejde, og 
specielt koordineringen af tidspunkter for 
afholdelse af kåringer.  
Vi har i Danmark i 2019 haft den glæde, at 
der har været mere end 10 individuelle 
heste, som har kvalificeret sig til 
afkomspræmiering i følge FEIF´s 
afkomskåring-krav. Det er en ikke 
ubetydelig præstation at opnå. Vi har 
arbejdet tæt sammen med FEIF for at sikre, 
at alle hestene fik den beskrivelse og 
anerkendelse, der bør følge med en sådan 
præstation. 
 
Der skal også lyde et tillykke med 
deltagelse og placeringer til de seks 
danske avlsheste, som repræsenterede 
dansk avl ved VM i Berlin 2019. Samt en 
stor tak til holdleder Rasmus Bovbjerg for 
at ledsage avlere og heste.  
 
KLUBKOMITÉEN 
Klubkomitéen har afholdt et klubmøde, 
som fandt sted i Vissenbjerg d. 17. marts 
2019, hvor der bl.a. var en drøftelse af 
klubbernes deltagelse i og opbakning til 
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eksempelvis klubmøderne. Der har 
desværre kun været få klubber 
repræsenteret på klubmøderne de seneste 
år, og det optager både bestyrelsen og 
klubkomitéen, hvordan vi på bedst mulig 
måde gør det attraktivt for klubberne at 
involvere sig, således klubberne kan få den 
optimale indflydelse på foreningen 
generelt. 

 
 
I år var det igen tid til at afholde 
Aktivitetsuge i Kompedal – en begivenhed, 
der er tilbagevendende hvert andet år.  
Programmet for Aktivitetsugen i Kompedal 
var utrolig alsidigt, nøjagtig som vores 
heste. Sikke et program, der ventede 
deltagerne, og det kunne ses, da der 
allerede kom over 100 tilmeldte på den 
første time. Aktivitetsugen trak desuden 
flot medieomtale. TV Midtvest var på 
pletten, for at fange deltagerstemningen, 
og det blev til et skønt indslag om 
fællesskab om den islandske hest på kryds 
og tværs af alder og interesser. Som 
sædvanlig var dette års Aktivitetsuge en 

stor succes med 160 deltagere fra hele 
landet - dette ikke mindst pga. utrættelige 
arrangører og de 38 hjælpere, der var med 
til at sørge for god stemning, og at 
udbuddet af aktiviteter var bredt og for 
enhver smag - uanset alder. Et fantastisk 
godt arrangement, som alle med en 
islandsk hest bør prøve. 

Efter positiv respons på et oplæg i 
lokalklubben Faxi af Klubkomiteens 
formand Jørn Hartvig og formand for 
Sportskomiteen Stine Weinreich tilbydes 
alle landets lokalklubber et besøg af DI 
under overskriften: ”Hvorfor er det vigtigt 
at være medlem af DI”. Store og små 
spørgsmål er meget velkomne. Det kan 
være information om DI’s organisatoriske 
opbygning, lokalklubbernes muligheder og 
placering i organisationen, regler for 
vaccination, rytterlicens, stævneridning, 
ryttermærker, uddannelse, 
forsikringsordninger med mere. Alt kan 
vendes.  
Det er bestyrelsens hensigt i det 
kommende år at udarbejde et oplæg, som 
skal gøre alle klogere på DI. Det vil være 
muligt for klubberne at booke en folkevalgt 
til et arrangement, hvor man kan drøfte og 
høre om alle de valgte frivilliges arbejde for 
at få DI og lokalklubberne til at fungere hen 
over året, samt at få et indblik i DI’s 
organisation og betydning for alle 
islandshesteryttere. 
 
Tre nye lokalklubber har i løbet af 2019 
søgt om og fået optagelse under Dansk 
Islandshesteforening. Det drejer sig om 
Smári på Lolland, Vikingur og Stjarnaheste i 
Nordjylland. Der er nu 66 lokalklubber 
under Dansk Islandshesteforening.  
 

Uddrag af fotoreportage i TÖLT 5 2019 fra Kompedal. Foto: Henrik 
Bjerregrav 
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SPORTSKOMITÉEN 
Sportskomitéen har igennem året afholdt 
en del skypemøder med ca. 1 måneds 
mellemrum samt 2 fysiske møder, da der på 
baggrund af økonomien i sæson 2019 
været påpasselighed med omkostninger til 
mødeaktivitet. 

Der er afholdt to fysiske møder med 
stævnearrangørerne fra lokalklubberne, ét 
på Vilhelmsborg og ét på Sjælland.  

Sportskomitéen har i samarbejde med 
lokalklubberne Tvistur og Skeifa afholdt et 
velarrangeret DM og Landsstævne i sport i 
Herning i uge 28. DM gav et mindre 

underskud i 2019, hvilket betyder, at  
Sportskomitéen er gået i tænkeboks frem 
mod DM i 2021, som forventes afholdt i 
Herning. Stor tak til Tvistur og Skeifa, som 

har lagt et kæmpe arbejde i DM 2019, hvor 
der har været skåret ind til benet 
økonomisk, og hvor humøret og 
optimismen holdt højt på trods af svære 
vilkår både økonomisk og vejrmæssigt. 
Underskuddet skyldes et lavere antal af 
deltagere end forventet i landsstævnet 
samt stigende omkostninger til 
Landskuepladsen. Så tak til alle de frivillige 
- det er et kæmpe arbejde at gennemføre 
et så stort event.  

DM i Gæðingakeppni var i 2019 udliciteret 
til lokalklubben Faxi, og klubben leverede 
et flot stævne med et stort overskud på ca. 
100.000 kr. Klubben har doneret 
overskuddet ubeskåret til 
Hedelandsprojektet. Stor tak til Faxi. 

I forhold til Gæðingakeppni er der i dén 
grad grund til både at juble og klappe i 
hænderne over antallet af tilmeldte 
ekvipager til årets DM i Gæðingakeppni! 
Antallet af tilmeldte var på 144 ekvipager. 
Det er ganske enkelt ny rekord i antal 
tilmeldte til et DM i Gæðingakeppni!  

Gæðingakeppnis prestige i Danmark ser ud 
til at vokse og udskille sig mere og mere fra 
sportsdelen. 
 
Sportskomitéen har ændret i strukturen for 
Gæðingakeppniudvalget (GU) således, at 
det er ændret til et Gæðingakeppni 
dommerudvalg (GDU). Sportskomitéen og 
GDU har afholdt dommeruddannelse i 
januar 2019 samt en evaluering af 
eksisterende dommere ved samme 
lejlighed. I løbet af foråret har alle nye 
dommere fået tildelt et stævne, hvor man 
har dømt som 4-5 dommere som led i 
uddannelsen. I oktober 2019 er der 

Stemning og glæde under uddeling af rosetter ved DM 2019. 
Foto: Althing.dk  
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gennemført praksis/teoretisk kursus ved 
lokalklubben Heklas DRL-stævne. Kurset 
blev afviklet i samarbejde med LH, der er 
det islandske GK-forbund.  

 

Der er løbende et tæt samarbejde mellem 
Sportskomitéen og sportsdommerudvalget 
(DU). DU står for dommeruddannelse og  
vedligeholdelse af dommernes uddannelse. 
Sportskomitéen har sammen med DU 
igangsat aspiranthold til 
sportsdommeruddannelsen. DU har 
ligeledes afholdt forårsseminar i marts 
2019. Efterårsseminar 2019 holdes med 
fokus på lydighedsdelen i Alrid og Figures 
(TIH). Ved dette arrangement er 
instruktører og ryttere inviteret til at 
deltage.   

Sportskomitéen har ligeledes et løbende 
samarbejde med eliteudvalget, og i den 
forbindelse bør det nævnes, at 
eliteudvalget fik samlet midler til en 
landsholdsleder i forbindelse med VM i 
Berlin 2019. Stor tak for det.  

DM Alrid 2019 var udliciteret til 
lokalklubben Toppur, som lavede et 
virkeligt flot stævne på Birkegården. Stor 
tak til Toppur - det er et kæmpe arbejde at 
afholde et DM i Alrid og det kræver mange 
timer før, under og efter stævnet.  

 

 

 

Materiale til sportsdommer-aspiranterne 2019. Foto: 
Kristina Christensen  

Frivillige Alrid-entusiaster knyttet til Hedeland har 
arbejdet for at skabe udlån af flytbart Alrid-grej til 
sjællandske lokalklubber. Foto: Kristina Christensen. 
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Alrid-sporten nyder opmærksomhed og 
bestyrelsen glæder sig over at se, at der er 
etableret faste Alrid-forhindringer på 
Hedeland og udlån af flytbart Alrid-grej til 
sjællandske lokalklubber. Det er muligt 
takket være frivillige Alrid-kræfter omkring 
Islandshestecenteret Hedeland.  

Der er efter DM-Alrid 2019 nedsat et nyt 
Alridsudvalg, da det tidligere udvalg valgte 
at trække sig umiddelbart efter DM. Det 
nye udvalg er repræsenteret ved fem aktive  
alridryttere, som vil tage fat i de 
udfordringer der er, ved at afholde Alrid i 
Danmark. Sportskomitéen vil følge 
processen tæt og der er allerede nu tanker 
om et møde mellem dommere og 
Alridsudvalg med henblik på at få 
gennemset især lydighedsdelen. De  

 
 
tidligere medlemmer af Alridsudvalget er 
kommet med nogle gode og konstruktive 
ændringsforslag til reglementet i forhold til 
sikkerhed.  

Sportskomitéen har godkendt disse 
ændringer som danske særregler, hvilket er 
med til at sikre større sikkerhed for både 
heste og ryttere.  

Udtagelsesudvalget har i år været tilstede 
ved to danske stævner, ét udenlandsk 
stævne samt DM. Sporten takker for de 
mange weekender, I har været til rådighed 
omkring udtagelse af landsholdet.  

DM i Alrid 2019 på Birkegården. Foto: Anna Noer 
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VM 2019 i Berlin 
Med baggrund i udtagelsesstævnerne og i 
DM udtog Dansk Islandshesteforenings 
udtagelsesudvalg 13 ryttere til 
verdensmesterskaberne for islandske heste 
i Berlin 4.-11. august. Og sikke en uge, det 
blev for det danske landshold. Syv medaljer 
i sporten og to verdensmestertitler. Jón 
Stenild og Eilífur fra Teglborg i femgang 
samt Julie Christiansen og Stormur frá 
Hemlu i T2. Dansk Islandshesteforening 
takker landsholdets sponsorer: Dansk 
hesteforsikring, Eques, St. Hippolyt og 
Casco samt retter et tusind tak til teamet, 
der skaber trygge rammer omkring 
landsholdet: landstræner Rune Svendsen, 
holdleder Helle Brendstrup og assisterende  

 

 
holdledere Camilla Christensen og Amalie 
Tangsgaard.  

 
 
 
 

 

Det danske Landshold under indmarchen ved VM i Berlin 2019. Foto: Andreas Hejndorf. 

Foto: Andreas Hejndorf 
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NATUR- & BREDDEKOMITÉEN 
 
Ridespor Danmark 
Det strategiske spor under DRF hed 
oprindeligt:  “Vi vil styrke og udvikle natur- 
og motionsrytteres adgang til naturen”, 
men kaldes nu “Ridespor Danmark”. Dels 
fordi det er mere mundret, og dels fordi det 
sender mere præcise signaler til vores 
samarbejdspartnere. Det strategiske spor 
støttes økonomisk af Danmarks 
Idrætsforbund i fire år 2018 - 2021.  
 
Tove Urup Madsen blev ansat som 
projektleder for Ridespor Danmark i 
februar 2018 og hun er kommet godt ind i 
arbejdet og problematikkerne. 
 
Caroline Thrane udtrådte af styregruppen 
februar 2019. Styregruppen for projekt 
Ridespor Danmark udgøres herefter af: 
Caroline Seehusen, DI (formand for 
styregruppen), Jørn Hartvig, DI 
Kim Clausen, DI, Lone Aalekjær Hansen, 
DRF. 
Den absolut største del af Natur- og 
Breddekomitéens arbejde foregår i 
Ridespor Danmark, hvor indsatsen for at 
opnå flere og bedre ridemuligheder i den 
danske natur ikke kan adskilles af, hvilken 
hesterace man rider på. Samarbejdet med 
repræsentanter fra Dansk Rideforbund 
forløber tæt og godt. Danmarks 
Idrætsforbund støtter, rådgiver og vejleder 
især i forhold til det politiske arbejde. 
 
Adgang og lovgivning 
Projekt Ridespor-Danmark har som 
overordnet formål at forbedre natur- og 
motionsrytteres adgang til naturen. Der 
store geografiske forskelle på adgang til 

ridning i den danske natur. At DI fik midler 
til ansættelse af projektleder Tove Urup 
Madsen er en stor hjælp i arbejdet på at 
ændre lovgivning, som begrænser adgang. 
fx Naturbeskyttelsesloven, Mark- og 
vejfredsloven samt Færdselsloven. 
Heldigvis er vi i tæt samarbejde med, og får 
god støtte af både Danmarks Idræts 
Forbund og Friluftsrådet. Det KAN lykkes at 
ændre lovgivning, men det kræver 
tålmodighed. 
 
Ridelaug og ridesporsfrivillige 
I Ridespor Danmark projektet har vi taget 
fat på arbejdet med, hvordan vi bedst 
organiserer og understøtter etablering af 
ridespor og ruter. Herunder dannelsen af 
ridelaug og uddannelse af 
ridesporsfrivillige i hele landet. 

DI og Ridespor-Danmarks stand ved Naturmødet i 
Hirtshals 2019. Foto: Kristina Christensen. 
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I den forbindelse er vi i gang med at 
udvikle materiale til ridesporsfrivillige, 
lodsejere og samarbejdspartnere. 
 
Kortlægning og registrering af rideruter i 
Danmark 
En vigtig arbejdsopgave i Ridespor 
Danmark er kortlægning og registrering af 
rideruter i Danmark. Kortværktøjet er nu 
udviklet og de første rideruter lagt ind på 
den digitale platform. 
Registrering af rideruter er desværre 
udfordret af den gældende lovgivning 
vedr. ridning i det åbne land. 
 

 
ERFA-gruppe 
Tove Urup Madsen har startet en ERFA-
gruppe for offentlige/statslige og 
kommunale medarbejdere, der arbejder 
med ridespor, eller kunne tænke sig at 
komme i gang med det. ERFA-gruppen er 
et netværk, hvor ny viden, konkrete 
projekter og erfaringer om ridespor deles 
på tværs. Nye deltagere er velkomne.  
 
”Fremtidens stier og ruter”  
Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning på Københavns 
Universitet og BARK rådgivning. Projektet 

var iværksat og finansieret af 
udlodningsmidler fra Friluftsrådet. 
Caroline Seehusen og Tove Urup Madsen 
bidrog med baggrundsmateriale og viden 
vedr. heste, ridning og adgang. Begge 
deltog i workshops oktober 2018 + januar 
2019, som ledte frem til en rapport, som 
blev præsenteret med paneldebat på 
Naturmødet i Hirtshals.  
Rapporten kan findes her. 
 
Naturmødet i Hirtshals  
Dansk Islandshesteforening og Dansk 
Rideforbund var med Ridespor Danmark 
repræsenteret i Friluftsrådets telt på 
Naturmødet d. 23. - 25. maj 2019. Caroline 
Seehusen og Tove Urup Madsen deltog 
sammen med et bredt felt af 
naturinteresserede organisationer, 
foreninger, myndigheder, fonde, politikere 
osv. Vi havde taget imod Friluftsrådets 
invitation til at være med i Friluftsrådets telt 
med en lille udstilling, foldere og vores 
tilstedeværelse. Vi vurderer, at det er 
vigtigt, at heste/rideinteresserne er synlige 
på Naturmødet, og at vi er tilstede, 
deltager i debatter og skaber netværk ... og 
vi planlægger også at deltage i 2020.   
 
FEIF Leisure-riding  
Caroline Seehusen var forhindret i at 
deltage i FEIF-konferencen i februar 2019. 
Bestyrelsen besluttede, at næstformand og 
sekretariatschef deltog i valg af 
komitemedlemmer. 
Leisureriding-komitéen har arbejdet videre 
med idéen om en international FEIF “Me 
and my horse camp” for voksne. Den første 
vil blive afholdt i Norge i 2020. 
 
 

Hjemmesiden Ridespor-Danmark.dk. Foto: Kristina 
Christensen 
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FITE’s generalforsamling  
Dansk Rideforbund v. Tina Foldager 
repræsenterede Danmark på FITE’s 
generalforsamling i Tyskland i september 
2019. 
 
Kredsrepræsentanter 
Kredsrepræsentanterne i DI og DRF var 
samlet på Vilhelmsborg d. 28. oktober 
2018. Programmet bød på information om 
projekt Ridespor Danmark, samarbejde DI 
+ DRF, præsentation af kortværktøj til 
registrering af rideruter, oplæg om 
ridesporsfrivillige, rideruter, rytterlaug og 
samarbejde med kommuner. 
 
 

 

Indhegningen, med naturgræssere som elge og krondyr i Lille 
Vildmose, har adgang for ryttere. Tema herom bragt i TÖLT 4 
2019. Foto: Kristina Christensen 

 
Kredsrepræsentanterne i DI og DRF samles 
igen d. 29.- 30. november i Middelfart til 
DIF skovseminar sammen med Danmarks 
Cykle Union/MTB og Dansk Orienterings-
Forbund, der også har skoven som 
idrætsplads. Desværre er der sat loft over 
antal deltagere fra hver organisation, men 
forhåbentlig lykkes det at få alle med, der 
ønsker at deltage. 
Programmet byder på præsentation af 
kortlægningsprojekt for ridespor, O-kort 

som tilskudsberettiget “facilitet” i 
kommunerne og On trail projektet 
DCU/MTB. Desuden oplæg v. 
Naturstyrelsen om urørt skov og hegning - 
og konsekvenser for adgangen inkl. 
spørgsmål og debat.  
 
Rådgivning 
Komiteen har i årets løb rådgivet i flere 
forskellige sager i hele landet.  
Lokale sager, adgang, trafik, 
biodiversitetsskov, hegning, regler, mm. 
 
Naturens år på DR 2020 
2020 bliver naturens år. Vi er blevet 
inviteret til at deltage i DR’s 
”Naturstafetten”. DR lancerer til foråret en 
række tv-programmer og medieindsatser, 
som skal sætte fokus på Danmarks natur. 
Men det hele skal ikke foregå bag 
skærmen. Gennem Vores Natur - et projekt 
som skaber natur- og friluftsaktiviteter for 
alle landet over - inviteres danskerne op af 
sofaen og ud og opleve naturen på egen 
krop. 
Dansk Islandshesteforening vil søge penge 
til “Tæt på store naturoplevelser til hest” - 
rideture med naturformidling. Hvis 
projektet støttes, vil vi inddrage 
lokalklubber og andre aktører i afviklingen. 
Arrangementerne kan både omfatte: Ture 
for erfarne ryttere med egen hest og ture, 
hvor professionelle rideterapeuter eller 
turridningsarrangører stiller heste og 
terapeuter/turledere/trækkere til rådighed. 
Aktiviteterne skal foregå i perioden juni til 
september 2020. 
 
Udvikling af uddannelse for naturryttere 
baseret på FEIF “Me and my horse”  
For naturryttere, rideguider og turledere, 
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samt instruktører. Arbejdet genoptages 
efter Astrids barselsorlov. 
 

 
UDVALGENE  
 
HEDELANDSUDVALGET 
Det har været et meget travlt år på 
Hedeland. Projektgruppen, der efter 
omorganisering består af Jytte Skovgaard 
Andersen, Jan Pedersen, Jørn Hartvig og 
Leif Andersen har haft rigtig mange 
arbejdsopgaver i forbindelse med 
anlæggelse af den nye 300 meter 
Gæðingakeppnibane og den nye 
opvarmnings- og dressurbane. 
 

 
Et kort tilbageblik 
Søndag den 23. april 2017 blev der afholdt 
en festlig indvielse af første del af 
udbygningen af baneanlægget. 
Udbygningen bestod i forlængelsen af 
passporet til 300m og et sikkert afløb bag 
om Ringborgen. Det blev fejret ved et 
pasevent, og taler og åbning ved 
repræsentant fra IS-Hedeland og DI´s 
formand Mie Trolle. Et delprojekt, der ved 

donationer fra klubber og sponsorer kunne 
lade sig gøre. Stor tak til alle. 
 
Næste delprojekt i anlæggelsen af banerne 
var etablering af 300 m 
Gæðingakeppnibane og 
dressur/opvarmningsbane. 
Fremadrettet ville dette føre til, at man på 
Hedeland ville være i stand til at afholde 
store stævner, både i Sports- og i 
Gæðingakeppniregi. 
 
Projektgruppen kontaktede igen LOA-
fonden for at forhøre om mulig finansiering, 
men svaret var helt klart, at projektet med 
baner var vores projekt. Det vil dog være 
sandsynligt, at den næste fase, hvor der ses 
på bygninger på pladsen, vil være noget, 
man i LOA-fonden vil se med velvillighed 
på. Heldigvis lykkedes det med fantastisk 
opbakning fra de Sjællandske klubber, 
sponsorer og private, at få banerne anlagt i 
2018-2019.  
 
Gæðingakeppni - og 
dressur/opvarmningsbane er nu 
færdiganlagt. Den 22. april 2019 blev der 
holdt et meget vellykket 
indvielsesarrangement med taler fra 
projektgruppen v/ Leif Andersen og fra DI-
formand Mie Trolle. 
Rigtig mange tilskuere og ikke mindst 
mange deltagende ryttere kunne tage den 
nye bane i brug. Man vil i projektgruppen 
rette en kæmpe stor tak til alle for 
opbakning og donationer i forhold til 
projektet. 
 
Projektgruppen har i den nu treårige 
projektfase haft mange udfordringer, men 
har heldigvis også mødt rigtig mange 

Der arbejdes på Gæðingakeppnibanen på Hedeland 2019. 
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positive samarbejdspartnere i IS-Hedeland, 
DI, klubberne og hos sponsorerne. 
 
Mange, rigtig mange timer er lagt i 
projektets udvikling, både bag 
skrivebordet, ved møder og fysisk på 
anlægget. En række lokalklubber har i høj 
grad medvirket til, at de forskellige 
arrangementer er blevet en stor succes. 
Kronen på værket var afholdelse af DM i 
Gæðingakeppni den 26. til 30 juni 2019, 
veltilrettelagt og udført af lokalklubben 
Faxi med hjælp fra en masse frivillige.  
 
Stor tak til alle. 
 

  
Fase 1 er således tilendebragt og fase 2 
fortsætter med anlæggelse af bygninger. 
Der er givet tilsagn fra bestyrelsen DI vedr. 
det fortsatte projekt. 

Ringborgen er lukket pga. fare for 
sammenstyrtning, og det gamle klubhus 
synger på sidste vers. 
 
Efter fornyet kontakt til LOA-fonden og 
besigtigelse af arealerne på Hedeland, er 
der fortsat stor opbakning fra fonden. Man 
ser store muligheder i projektet. En klar 
melding er dog, at der skal åbnes for en 
større benyttelse af området, en ny stor 
aktør skal inddrages. Det er et ønske, som 
over alt i Danmark, at der åbnes mod andre 
brugergrupper.  
 
 
 

 
Det er således, efter en del opsøgende 
arbejde, lykkedes udvalget, at få Dansk 
Kennel klub, DKK til at indgå som  
forpligtigende samarbejdspartner.  
 

De færdige baner ved Islandshestecentret Hedeland under DM i Gædingakeppni. Foto: Henrik Leth. 
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Området er fortsat DI´s, men vi vil nu i 
samarbejde med DKK søge Fase 2 
gennemført og den 22. august 2019 blev 
der afholdt et møde for afklaring af 
holdninger, ønsker og oplistning af 
programpunkter. 
Ved mødet den 22. august deltog 
projektgruppen, Lise Lotte Christensen fra 
DKK, Tanja Jordan og Max Adelsbøll. 
Programpunkter fra DKK, programpunkter 
fra projektgruppen, fra DI, fra Tanja og fra 
LOA fonden samledes og blev afstemt. 
 
For at få belyst alle vinkler på Fase 2, blev 
der den 8. oktober 2019 afholdt en 
workshop på Hedeland. 
Det var idéen, at så mange områder som 
muligt skulle repræsenteres, hvilket 
lykkedes med en bred repræsentation fra 
projektudvalg, DI-sekretariatet og 
lokalklubber, stævnearrangører, IS-
Hedeland, samt de fire DI-komitéer.  
Alle input, ønsker idéer m.m. indarbejdes 
nu i nogle skitseforslag ved Tanja Jordan 
fra tja-studio, og vil på møde i januar med 
samme deltagere, danne grundlag for den 
endelige udarbejdelse af 
myndighedsprojektet. Dette godkendes af 
DI’s bestyrelse. 

Hedelandsudvalget har fra sidste års 
generalforsamling modtaget donationer fra 
Hildingur på kr. 8.000, Den Unge Gartner 
v/Svend Blitskov på kr. 60.000, 
lokalklubben Faxi på kr. 20.000 og  
lokalklubben Dyrdilmyri på kr. 20.000 kr. 
samt modtaget overskuddet fra DM i 
Gæðingakeppni på 101.000 kr. Pr. 2019 er 
der indsamlet 4.851 kr. via Mobilepay.  
 

UDDANNELSESUDVALGET 
I efteråret 2018 besluttede 
uddannelsesudvalget efter mange 
drøftelser og tiltag at omlægge DI’s 
instruktør- og træneruddannelse.  
 

 
 
 
Som det fremgår af diagrammet, blev det 
tidligere Basiskursus, som var en 
forudsætning for deltagelse i uddannelsen, 
afløst af to seminardage. Begge seminarer, 
Hestevelfærd og Gangartslære 1, var 
teoretiske, meget velbesøgte og foregik på 
Dalum Landbrugsskole. Desværre var der 
ikke tilmeldinger nok til at efterårets  
Aspirantkursus kunne afholdes. Foråret  
2020 vil vi atter udbyde disse seminardage 
på Dalum. 
 

Dansk Islandshesteforenings uddannelsesdiagram 
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Ellers blev uddannelsesåret indledt i 
oktober 2018 og marts 2019 med 
afholdelsen af to paskurser med den  
islandske Hólar-underviser Steini Björnsson. 
Her var alle kursusdeltagerne meget 
begejstrerede og efterlyste flere kurser af 
samme standard. 
 
Den 26. februar fandt en clinic sted på 
Vilhelmsborg med chefunderviser på Hólar 
Mette Moe Mannseth. Mette var meget 
inspirerende og øste hele dagen af sin 
store viden om heste og deres korrekte 
træning for en stor gruppe opmærksomme 
tilhørere. Mette havde hjælp af heste og 
ryttere fra Stutteri Kronholt. 
DI’s uddannelseskonsulent Astrid Skou 
ansøgte om og modtog projektmidler fra 
DIF til et projekt omkring udviklingen af 
nye ryttermærker til brug for efterskoler og 
lokalklubber. Ryttermærkerne består af 
teori via et e-learningsystem, samt en 
praktisk dag. Ryttermærkerne vil skulle 
gennemføres fra foråret 2020 i samarbejde 
med FEIF-Level 1 instruktører – de tidligere 
B-instruktører. I efteråret prøver udvalgte 
efterskoler systemet af. 
 
Det er målet, at ryttermærkerne skal nå ud 
til især børn og unge mennesker, samt til 
nybegynderne i øvrigt for at være med til at 
højne niveauet for såvel sikkerhed som 
viden om hestene, hestehold, træning og 
ridning i øvrigt. 
 
Del I af det gamle B-instruktørkursus blev 
afholdt i december 2018. Del II blev afholdt 
i begyndelsen af marts 2019. Dette kursus 
havde en gennemgående underviser og 
desuden stor succes med besøg af to 
gæsteundervisere. I juni var der eksamen 

og fire kursister bestod alle tre prøver. Der 
finder en reeksamen sted i november 2019, 
så de der mangler en enkelt prøve, får 
mulighed for at bestå alle tre. 
 
Det er udvalgets ønske at tilbyde 
kursusforløb og seminarer, der har 
interesse blandt foreningens medlemmer. 
Ligesom det er udvalgets opgave at sikre 
mulighed for efteruddannelse af de 
eksisterende instruktører og trænere. I 
2020 håber vi at kunne følge op med flere 
efteruddannelsesseminarer og de mere 
faste kurser i uddannelsessystemet vil blive 
udbudt igen. 
Uddannelsesudvalget består af Rita Geertz, 
Eva Lundh, Lise Pedersen, Majbrit Lauritsen 
og Jens Tølbøl Mortensen. 
Uddannelseskonsulent Astrid Skou vender 
tilbage fra barsel i marts 2020. 
 

 
Søren Madsen holder foredrag om kåringsfremstilling ved DI 
Talks 2019. 

 
DI Talks  
DI Talks blev afholdt under Icehorse 
Festival i Herning i april. Her afholdt en stor 
gruppe fagligt kompetente mennesker et 
45 minutters oplæg om hippologiske 
emner. DI Talks havde igen i år meget stor 
tilslutning fra publikum. Her var der fri 
adgang for DI-medlemmer, og omkring 
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700 deltog i oplæggene, der var tilrettelagt 
for en bred tilhørerskare indenfor spektret 
at holde, ride og omgås islandske heste. 
 
Man kan sige, at DI Talks levendegør DI’s 
formål og mærkesager, og bestyrelsen 
noterer sig flot tilslutning til foredragene. 
Det er DI’s uddannelsesudvalg, der er 
ansvarlig for DI Talks. En stor tak til Eva 
Lundh, Lise Petersen og Rita Geertz for at 
tilrettelægge og gennemføre DI Talks.  
 
JUNIORUDVALGET  
I det forgangne foreningsår har 
juniorudvalget arrangeret og afholdt to 
arrangementer for foreningens ungdom.  
Årets første arrangement var et 
weekendseminar på Vilhelmsborg, som 
havde til formål at uddanne og undervise 
de unge i en teoretisk og praktisk 
gennemgang af forskellige emner, relateret 
til islandshestesporten. Vi havde flere  
kompetente undervisere i bl.a. fodring af 

islandske heste, styrketræning, 
kåringsforberedelse og meget mere.  
 
Årets største arrangement var Junior Cup 
2019, som igen blev afholdt på 
Vilhelmsborg. Juniorudvalget var igen i  
stand til at tiltrække unge fra hele landet til 
en stor ugelang ridelejr med nogle af 
landets bedste undervisere og et 
afsluttende stævne. Det kommende år vil vi 
lægge en stor del af vores fokus i at 
arrangere det forstående Youth Cup 2020. 
Youth Cup er det første internationale 
juniorevent i islandshesteverdenen, og vi er 
meget stolte over, at have fået muligheden 
for at arrangere det på dansk jord for første 
gang i 10 år.  

 
 
 
 

Indparkerings-øvelse under Juniorudvalgets Junior Cup på Vilhelmsborg i juli 2019. Foto: Mette Nielsen. 
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HVAD SKAL VI NU? 
Det er jo altid svært at spå om fremtiden, 
men vi er i bestyrelsen helt klar over, at der 
altid vil være opgaver af større eller mindre 
karakter at se til. 
 
Som tidligere nævnt i denne beretning, så 
har bestyrelsen en vision om, at alle, der har 
en islandsk hest, er medlem af Dansk 
Islandshesteforening. 
 
Bestyrelsen ønsker at arbejde for en 
forening, hvor der er et entydigt 
medlemskab ud fra devisen  
ét medlemskab – samme rettigheder. 
Det bliver her, at det helt store fokus for 
bestyrelsens arbejde vil blive lagt i det 
kommende år – og vi håber på, at både 
medlemmer og lokalklubberne vil deltage i 
debatten og bakke positivt, konstruktivt og 
aktivt op om arbejdet med ”Projekt 
organisationsændring”. 
 
For et par år siden opgjorde vi i DI’s 
bestyrelse – med et slag på tasken – at den 
tid og de timer, som de frivillige i DI og 
lokalklubberne udfører, svarer til næsten 70 
fuldtidsstillinger. 
 
Vi skal til stadighed påskønne de frivilliges 
arbejde og indsats – og vi skal forstå, at vi, 
der har en passion for den islandske hest, 
har et unikt fællesskab. Vi er en forening 
med en stor herlighedsværdi og et særligt 
DNA. Det skal vi værne om og være stolte 
af. 
 
Tak til alle ildsjælene, der støtter op og gør 
det muligt med en stor indsats, at der året 
rundt er arrangementer for nærmest enhver 

der er en del af interessefællesskabet 
omkring den islandske hest. 
 
Tak til alle for samarbejdet gennem året – I 
er unikke og u-undværlige. 
 
Tak for ordet. 
 
 
 


