
Motivation for at stille op som medlem af 

sportskomiteen i Dansk Islandshesteforening 

Jeg hedder Kristiane Brun Hansen, jeg er 26 år gammel og har været 

medlem af DI i 15 år. I mine junior- og ungrytter år var jeg aktiv 

konkurrencerytter. Senere har jeg engageret mig i det frivillige 

juniorarbejde i foreningen siden 2014 og blev formand for Juniorudvalget i 

DI fra 2016-2020. I mit arbejde i juniorudvalget fik vi bl.a. genindført den 

danske Junior Cup med stor succes, udviklet koncepter for 

ungdomssamlinger og haft dansk repræsentation ved FEIF Youth Cup i 

2014, 2016 og 2018. Som formand for juniorudvalget har jeg deltaget på 

FEIF-konferencer, og er meget inde i hele det innationale samarbejde, 

hvordan ændringer til fx FEIF Rules and Regulations og lignende forløber. 

Desuden var jeg med i Udtagelseskomitéen/udvalget i 2018/2019. 

  

Udover at have været meget aktiv som frivillig i foreningen, er jeg uddannet 

Gæðingakeppni-dommer og er også aktiv avler og rytter. Jeg har været 

beskæftiget fuldtid med islandske heste siden 2017, hvor jeg færdiggjorde 

min bachelor i husdyrvidenskab fra Københavns Universitet, senere er jeg 

efteruddannet hesteinseminør og har i 2020 også haft hingstestation. 

  



Jeg har altså en kæmpe interesse for alt med de islandske heste, både avl, 

ridning, stævner, kåringer og udvikling af unge/junior-ryttere.  

Mit kendskab til alle dele af organisationen er meget indgående, og jeg vil 

rigtig gerne være medlem af Sportskomitéen i DI, da jeg er rigtig glad for 

at arbejde frivilligt i vores forening, og det man kan være med til at give!  

Jeg håber, at jeg med min viden og erfaring har meget at byde ind med, 

kan bidrage til en positiv udvikling – og sammen med resten af 

sportskomiteen tilbyde vores sportsryttere de bedste vilkår for stævner, 

regler mm. 

  

Jeg synes, at god kommunikation er meget vigtig, og jeg tror på, at vi kan 

nå rigtig meget og langt ved at holde fast i, og samarbejde om, vores alles 

fælles interesse: entusiasmen for de islandske heste! 


