
Motivation for at stille op som næstformand i 

sportskomiteen i Dansk Islandshesteforening 

Jeg hedder Trine Straarup Winther, og har været medlem af 

sportskomiteen i 2 år.  

I år er jeg på valg som næstformand.  

I den nuværende Sportskomité er jeg allover - fra regler til det 

internationale, med VM osv. Men min primære interesse er indenfor 

sporten.  

 

I 2020 deltog jeg blandt andet i FEIF-konferencen som repræsentant for 

sporten. Det internationale arbejde med FEIF, LH og de andre lande, finder 

jeg meget inspirerende, vigtig og lærerig. 

  

I sportskomitéen har vi i grove træk 3 tre kasketter på: Rytternes, 

dommernes og klubbernes/stævnearrangørernes.  

I mange år har jeg redet og haft heste til husbehov med målet om at ride et 

par sportsstævner om året. Det er dog sjældent dette ønske opfyldes helt.  



Min nyeste kasket er fra august 2020, hvor jeg blev uddannet som 

lokalklubdommer, og jeg ser frem til at komme ud på stævnebanerne og 

besøge forskellige klubber i 2021. Dommer-gerningen er utrolig 

spændende, og  især hvordan dommerne kan påvirke og ændre 

konkurrencerne, hestene og ikke mindst rytterne. Nørderi med 

reglementet, at kigge på heste og kommunikere med forskellige ryttere er i 

min optik det vigtigste for denne kasket. Men også at besøge de forskellige 

klubber og høre om deres succeser og udfordringer er meget spændende! 

Min tredje gamle kasket er som stævnearrangør, bl.a. med DM, 

Landsstævnet og fast i Saga Svendborg. Herudover har jeg været en fast 

del af FEIF-office under VM siden 2017. Jeg ser meget frem til at være en 

del af VM i Herning 2021. I 2018 deltog jeg som holdleder for det danske 

landshold til NM i Sverige.  

Jeg har altså set sporten fra alle sider og kanter og elsker at have fingrene 

helt nede i det beskidte arbejde.  

Jeg synes alle 3 områder er vigtige og kræver Sportskomiteens respekt, 

lydhørhed og opmærksomhed. Det vil jeg gerne arbejde for i 

Sportskomiteen! 

Ud over min store passion for den islandske hest, arbejder jeg på Syddansk 

universitet med nørderi indenfor Velfærdsteknologi i form af undervisning 

og forskningsprojekter.  



At have alle disse forskellige kasketter på kan til tider være en stor 

udfordring, men det giver mig stor erfaring og motivation til at arbejde 

med alle de forskellige aspekter i Sportskomiteen.  

Derfor ønsker jeg at modtage genvalg til næstformand for Sportskomitéen.   


