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LØRDAG D. 13. NOVEMBER 2021
INDKALDELSE, DAGSORDEN OG ÅRSBRETNING

GENERAL - 
FORSAMLING

13-årige Johan Brunsgaard 
træner til DM i Gæðingakeppni.
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INDKALDELSE  
OG DAGSORDEN TIL:
Generalforsamling i Dansk Islandshesteforening

Lørdag d. 13. november 2021 kl. 13.00-17.00. Mødet åbnes kl. 12.30. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning samt det reviderede regnskab.

3.  Bestyrelsen fremlægger budget for Dansk Islandshesteforenings virksomhed 2021/22 med 
forslag til kontingent.
a. Formanden og komiteformænd fremlægger planer for 2021/22

4. Behandling af indkomne forslag:
a.   Bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring, der giver mulighed for at afholde GF med 

både fysisk og virtuelt fremmøde samtidig.
b.  Susanne Linnet Aagaards forslag om en vedtægtsændring, der giver mulighed for at 

afholde GF med både fysisk og virtuelt fremmøde samtidig men fjerner muligheden for 
en ren virtuel generalforsamling.

c. Avlskomitéens forslag til enkelte ændringer i Stambogsreglementet
d. Forslag fra Susanne Linnet Aagaard m.fl.
e. Forslag fra Susanne Bro Lundgren

UDDELING AF AVLENS PRISER

5.  Valg til bestyrelsen
Valg af næstformand (2 år) Kandidat:  Charlotte Vestergaard 
Valg af suppleant for næstformand (2 år) Kandidat:  Leif Andersen 

6.  Valg til avlskomitéen
Valg af formand (2 år) Kandidat: Rune Hansen modtager genvalg. 
Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Susanne Haarslund modtager genvalg.  

Kandidat: Eyvindur Hrannar Gunnarsson 
Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Mette Høj modtager genvalg.

7.  Valg til sportskomitéen
Valg af formand (2 år) Kandidat: Anders Kajhøj Hansen 

Kandidat: Bo Hansen 
Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Wiebke Madsen modtager genvalg.

8. Valg til natur og breddekomitéen
 Valg af næstformand (2 år). Kandidat: Kim Clausen modtager genvalg 
Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Birgit Lehmann  
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9.  Valg til klubkomitéen  
Valg af næstformand (2 år)  Kandidat: Vakant 
Valg af 1 medlem (2 år)  Kandidat: Stine J. Nielsen

10.  Valg for 1 år af 4 suppleanter for:  
Avlskomité:  Kandidat: Tea Fenger Cederborg  
Sportskomité:  Kandidat: Monica Ervik  
Natur- og Breddekomité:  Kandidat: Vakant 
Klubkomité:  Kandidat: Julie Duedahl Sørensen

11.  Valg af revisor og revisorsuppleant  
Valg af revisor  Kandidat: Niels Kaarild modtager genvalg. 
Valg af revisorsuppleant  Kandidat: Vakant 

12.  Valg til Klage og Ordensudvalget 
 Søren Erik Pedersen - modtager genvalg 
 Maria Ammnitzbøl – modtager genvalg 
 Susanne Fibiger - modtager genvalg. 
 Inger Frederiksen - modtager ikke genvalg 
 Suppleant: Vakant.

13. Eventuelt
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BESTYRELSENS 
BERETNING 
2020/21
Kære medlemmer af Dansk 
Islandshesteforening og 
kære islandshesteklubber

10 måneder er gået siden den seneste ge-
neralforsamling. Der er kommet gang i alle 
aktiviteterne med vores alsidige hest. Vi rider 
igen på livet løs. Og vi nyder det fællesskab, 
som er så vigtig en del af at have islandsk 
hest. 

I de seneste 10 måneder kom der yderligere 
gang i handlen med heste, og avlen stiger 
igen. Vi byder også velkommen til nye med-
lemmer. Ligesom resten af os synes de, at 
den islandske hest med det fantastiske sind, 
de enestående gangarter og seje look er helt 
uimodståelig. 

Alt dette understreger islandshestens frem-
gang.

Den gradvise ophævelse af COVID-19 restrik-
tionerne gjorde det muligt at afholde stævner 
og kåringer igen. Vi kunne atter samles om 
danmarksmesterskaberne i sport, Gædinga-
keppni og Alrid. 

Endnu en gang tak til de mange frivillige, 
som gjorde det muligt. 

Hele islandshesteverdenen havde set frem til 
at mødes til VM i Herning. Desværre traf FE-
IF´s bestyrelse en lidt forhastet beslutning om 
at aflyse VM. Det var ærgerligt for de mange 
ryttere, avlere og trænere, som var i gang 
med forberedelserne - naturligvis særlig ær-
gerligt for den danske organisationskomité, 
som havde lagt mange kræfter i forberedel-
serne. 

 
Aflysningen havde dog det positive udfald, 
at der blev iværksat en diskussion om frem-
tidens VM i FEIF. Der er nedsat en arbejds-
gruppe under FEIF med bl.a. næstformanden 
i Sportskomitéen Trine Winther som medlem. 

VIRTUELLE MØDER ER KOMMET  
FOR AT BLIVE  
Restriktionerne under COVID-19 har gjort os 
til verdensmestre i virtuelt samvær! 

Vi har afholdt - og afholder stadig - virtuelle 
møder som aldrig før. Det har medvirket til, at 
DI er kommet i bredere dialog med medlem-
mer og klubber. Bestyrelsen og komitéerne 
kunne mødes oftere og billigere, og det giver 
et bedre og mere smidigt samarbejde. Vi 
kommer til at gøre endnu mere brug af on-
line mødeformen fremover.

Virtuelle møder gjorde det muligt for DIs be-
styrelse at gå i direkte dialog med klubber fra 
hele landet. I foråret blev der afholdt møder 
med over 20 klubber fra Nordjylland til Søn-
derjylland over Fyn til Sjælland. 

Møderne gav et fantastisk indblik i, hvad der 
rører sig i klubberne, de mange forskellige 
typer af klubber og de mange aktiviteter, de 
arbejder med. Møderne var en glimrende 
anledning til at diskutere, hvad klubberne 
forventer af DI, og hvordan vi i fælleskab kan 
gøre det endnu sjovere at have islandsk hest. 

Jón Stenild blev danmarksmester i F1 (femgang) på hingsten Eilífur fra 
Teglborg. Ekvipagen er forsvarende verdensmester i disciplinen og 
vandt finalen med hele 8,07. Foto: Sasha Nellemose 
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DIALOGMØDER MED KLUBBER 
FEM GENNEMGÅENDE TEMAER 
Dialogmøderne har inspireret prioriteringen 
af arbejdet i DI i de forgangne måneder og 
vil gøre det i de kommende år. Fra dialogen 
med klubberne var der fem gennemgående 
temaer: 

Uddannelse: I mange af de klubber vi talte 
med, var der et stort ønske om at bidrage til 
medlemmernes uddannelse af sig selv og 
deres heste. Det drejer sig både om bedre 
grundlag for at uddanne sin hest, mere viden 
om ridning, adgang til flere uddannede in-
struktører, så medlemmer kan få mere alsidig 
og bedre undervisning. Det drejer sig om 
større viden om det at holde hest, herunder 
hestens sundhed og hestevelfærd. 

Adgang til at ride i naturen: Der er sket 
fremskridt nogle steder. Andre steder er der 
fortsat konkrete problemer. Dette spørgsmål 
er blevet yderligere aktualiseret med plan-
lægning og etableringen af naturnationalpar-
ker. Mere herom senere. 

Mangel på dommere: Mange klubber øn-
sker at lave flere stævneaktiviteter – rangliste 
stævner og stævner for de knap så erfarne 
stævneryttere. En alvorlig hindring var ofte, at 
det ikke var muligt at skaffe dommere.

Junior- og ungearbejde: Nogle klubber var 
nået langt med at udvikle tiltag for de unge 
med målrettede aktiviteter og stor vægt på 
fællesskab. Andre vil gerne i gang.

Frivillighed – hvordan? Et sidste gennem-
gående tema var frivillighed. Mange klubber 
oplever, at det er de få der trækker læsset. 
Det er ofte svært at tiltrække nye medlemmer 
både til bestyrelsesarbejde men også bare til 
at hjælpe til med endagsaktiviteter. 

Ingen af emnerne er nye, og på en række 
områder er der initiativer i gang, som det 
vil fremgå af denne beretning. Møderne var 
også en god anledning til at drøfte, om øget 
samarbejde mellem klubberne kan være ve-
jen frem – både for at idéudveksle og for at 
kunne gennemføre større arrangementer.

Bestyrelsen vil genoptage dialogmøderne 
efter Generalforsamlingen for at nå endnu 
flere klubber.

STRUKTURDEBATTEN  
– FORBUND OG KOMITÉER 
Generalforsamlingen 2019 besluttede, at 
der skulle iværksættes en debat om mulig 
ændring af foreningens struktur. I dag er DI 
både en forening af medlemmer og et for-
bund af klubber. Debatten skulle bl.a. belyse, 

Uden frivillige ville der ikke være stævner. Tak for jeres hjælp!
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om DI fortsat skal være både en forening og 
et forbund eller omdannes til et forbund af 
klubber ligesom f.eks. Dansk Rideforbund. 

Arbejdet kom ikke rigtigt i gang, før COVID-19 
ramte. Møderne med klubberne blev også 
brugt til at spørge ind til strukturdebatten. Det 
stod klart, at mange andre ting optog sindene. 
På den baggrund besluttede bestyrelse at hen-
te yderligere information inden genoptagelse 
af arbejdet. Vi har derfor drøftet struktur med 
både islandshesteforeningerne i Norge og 
Sverige, der begge er bygget op som forbund. 

Både i Norge og Sverige er de tilfredse med 
forbundsstruktur, som giver et godt grundlag 
for samarbejde mellem klubber og hoved-
foreningen. Der er dog nogle spørgsmål i 
forhold til avlen, og hvordan avlen indgår i 
foreningerne, som vil kræve nærmere afkla-
ring i dansk kontekst. 

Vi har også talt med Dansk Rideforbund. Her 
henviste man til en aktuel debat i mange 
idrætsforbund. Den handler om, hvordan 
man inddrager de mange aktive, som ikke 
ønsker at være medlem af en klub. En af de 
strukturer, som nogle pegede på som en 
fremtidssikret løsning var en både-og-struktur 
lig DIs. 

En anden del af struktur diskussionen af DIs 
bestyrelsesstruktur med valgte formand/
næstformand, komitéformænd og medlem-
mer. De mange løbende udskiftninger særligt 
i nogle komitéer gør det vanskeligere at ar-
bejde mere langsigtet, og der er en tendens 
til at arbejde med brandslukning fremfor ud-
vikling. 

Det kunne være godt at drøfte, om der er en 
bedre struktur, som kan understøtte mere 
langsigtet udvikling og kontinuitet, og som 
ikke forringer det direkte demokrati, som 
kendetegner DI. 

KOMMUNIKATION PRIORITERES 
I december 2020 udkom det sidste nummer 
af det trykte magasin TÖLT. Vemodigt, må 
man sige, for bladet har fulgt os gennem år-
tier, og det har været højt skattet. Men tidens 
udvikling og økonomien i det trykte magasin 
gjorde, at vi desværre måtte tænke anderle-
des og lade det overgå til et elektronisk me-
die for medlemmerne.

TÖLT Online kom godt fra start i marts 2021. 
Sitet er gratis for medlemmerne modsat en 
tidligere ekstrabetaling udover DI-medlems-
skab, hvis man ønskede bladet. Sekretariatets 
kommunikationsmedarbejder og journa-
list, Kristina Christensen og vores eksterne 
journalist Pernille Engsig Eskildsen har lagt 
et stort stykke arbejde i at producere og of-
fentliggøre lødigt, journalistisk indhold på 
platformen.

Målet er at udvikle en inspirerende og dyna-
misk vidensbank om alle aspekter af det at 
have islandsk hest, hvad enten det er ridning, 
avl, sport, hestevelfærd eller noget helt fem-
te, der optager medlemmerne. Vi er godt i 
gang med at opbygge siden. Udviklingen og 
målsætninger for TÖLT Online foregår løben-
de. 

Fokus er på artikler, som styrker viden og 
faglighed og som giver indsigt i temaer, der 
interesserer islandshestefolket. Vi forsøger 
at dække bredt og tale ind i samt levere vi-
den om en række af de problematikker, der 
optager de forskellige grupper blandt vores 
medlemmer.

Der skal naturligvis også være plads til letlæ-
ste artikler om kendte og ukendte hestefolk, 
der perspektiverer og deler viden, erfaringer 
og oplevelser. Vi kan se på vores statistikker, 
at de temaer har stor interesse. 

TÖLT Online har allerede mange brugere, og 
vi arbejder konstant på, at flere får øjnene op 
for www.magasinettolt.dk 
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Nyt debatforum 
TÖLT Online er netop udvidet med et de-
batforum, som vi håber medlemmer vil gøre 
flittigt brug af. Vi mener, at det er en naturlig 
ting, at en forening har et forum, hvor med-
lemmer kan søge råd og debattere. Det kan 
være temaer i forhold til foreningen, sport, 
avl, naturridning, hestevelfærd og meget an-
det. Fra DI og Sekretariatets side vil vi gøre 
vores for at være aktive meddebattører og 
bruge forummet aktivt til at drøfte spørgsmål 
med medlemmerne. 

Sociale medier 
Vi er aktive på de sociale medier og kommer 
til at være endnu mere til stede fremover. Her 
deler vi mange af de artikler, som udkommer 
på TÖLT Online. Vi deler også nyheder fra 
foreningen og vores hjemmeside islandshest.
dk. Vi håber, at klubberne vil dele indholdet 
videre på deres sider. 

Nyhedsbreve 
I det forgangne år er der udsendt 10 
e-mail-nyhedsbreve fra Sekretariatet. De 
indeholder et udvalg af nyheder fra forenin-
gens hjemmeside. Der er også nyt fra komi-
téerne og Sekretariatet/Stambogskontoret + 
artikler fra TÖLT Online. Åbningsprocenten 
ligger på mellem 50 og 67 procent. Det er 
ekstremt højt og tyder på, at I læsere har et 
stort engagement og interesse i indholdet. 

Nyhedsbrevet sendes også ud til alle klubfor-
mænd. Vi opfordrer jer til at dele med besty-
relse og medlemmer, så alle kan følge med i, 
hvad der sker. Vi fortsætter naturligvis med at 
sende nyhedsbreve ud.

Medarbejdertimer på hele kommunikations-
delen: 
- Kristina Christensen 25 timer per uge 
- Pernille Engsig 15 - 30 timer per uge 
 
UDDANNELSE  
Gangartslære og hestevelfærd  
som E-learning  
Vi ønsker at understøtte medlemmernes og 
klubbernes voksende interesse for at blive 
bedre til at ride og ride korrekt, så hestens 
holdbarhed sikres. Vi vil også gerne give 
klubberne flere muligheder for aktiviteter 
omkring pasning og hestevelfærd. 

Den 1. januar 2021 ansatte vi derfor Anne 
Soelberg, som uddannelsesmedarbejder. 
Anne er uddannet på Hólar i Island og ken-
der FEIF uddannelsessystemet indgående. 
Hun arbejder med at udvikle af E-learnings-
modulerne Hestevelfærd og Gangartslære 
1 og 2. Gangartslære 1 er på trapperne, og 
modulet Hestevelfærd er på vej. 

Målet med E-learing er at udbrede viden om 
ridning og hestevelfærd til alle. Vi håber, at 

Online TÖLT kom godt fra start i marts 2021. 
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også klubberne vil bruge dem som grundlag 
for aktiviteter og diskussion af god ridning og 
hestevelfærd.

Medarbejdertimer på DI-Uddannelse:

- Anne Soelberg: 10-20 timer per uge.

ØKONOMI OG REGNSKAB  
Det har været et godt år for DI. Vi har i år et 
stort overskud, det er ikke ofte, vi kan sige 
det. Bestyrelsen har valgt at opstille regn-
skabet lidt anderledes i år. På side 1 er der 
et overblik over indtægter og udgifter i for-
eningen. Bagved ligger de mere detaljerede 
regnskaber for de enkelte aktivitetsområder/
komitéer, som I kender det.

DI er naturligvis ikke sat i verden for at spare 
penge sammen. Når vi er sikre på, at forenin-
gen er velkonsolideret, kan overskud udover 
den aftalte konsolidering bruges til fordel for 
medlemmerne og vores heste til aktiviteter, 
som medlemmerne efterspørger. Bestyrel-
sens forslag til prioriteter fremover drøftes 
under dagsordenspunkt 3.

Vi håber, at en del af indtægtsfremgangen er 
udtryk for stigende interesse i den islandske 
hest. Vi håber også, at det vil fortsætte og 
give stigende indtægter i flere år frem.

NYE TENDENSER 
Medlemsfremgang:  
Fremgangen giver stigende kontingentind-
betalinger. Kontingentindbetalingerne steg 
fra 1.565.783 kr. i 2019/2020 til 1.648.391 kr. 
i 2020/2021. Klubkontingentindbetaling er 
dog faldet lidt, fra 301.333 kr. i 2019/2020 til i 
283.785 kr.  i 2020/2021. 

Antallet af klubmedlemmer var således lave-
re i 20/21 end året før, formentlig på grund af 
COVID-19.

Mere aktivitet og flere indtægter:  
Der handles flere heste, og det betyder flere 
ejerskifter. Der er flere bedækninger, flere 
fødte føl og flere avlsgodkendte hingste.

Det fører til større indtægter på ejerskifter, 
bedækningstilladelser, følindberetninger og 
avlsgodkendelser. Og så var der flere ryttere, 
som kastede sig ud i at ride stævner – altså 
flere indtægter på rytterlicenser.  

Samtidig er udgifterne steget. Vi måtte an-
sætte mere hjælp på Stambogskontoret, det 
har dog endnu ikke ført til stigende lønudgif-
ter sammenlignet med 2019/2020. Udgifter 
til forsendelse mv. er også steget.  

I 2020/2021 så vi en markant stigning i ind-
tægter fra undtagelser for konsum. Denne 
indtægtsstigning er en engangsforeteelse, 
som vi ikke kan budgettere med næste år.  

Det samme gælder stigende indtægter 
fra stævne og tilmeldingsgebyrer, som i 
2020/2021 indeholder Kompedal tilmeldin-
gerne og DM i sport. Disse indtægter kan 
der heller ikke umiddelbart budgetteres med 
næste år.

Derimod forventer vi, at de lavere udgifter til 
kørsel, forplejning og overnatning i forbindel-
se med bestyrelses- og komitémøder rundt i 
landet, bliver det nye normale. Det store fald 
i disse udgifter påvirkede regnskabet positivt 
allerede sidste år, og niveauet fastholdes i år. 
Det er mindre tidskrævende og mere fleksi-
belt at mødes virtuelt, så det vil vi blive ved 
med. Der er dog behov for at mødes én mu-
ligvis to gange i løbet af året fysisk. Tanken er 
at tilrettelægge de møder i forbindelse med 
andre aktiviteter, hvor flere alligevel vil være 
til stede.

DI håber, at der er tale om en ny trend med 
stigende indtægter eller i det mindste et skift 
til et højre indtægtsniveau sammenlignet 
med de senere år. Det er dog for tidligt at 
sige noget om på baggrund af erfaringer fra 
ét år. 

Bestyrelsen har valgt at opstille regnskabet 
lidt anderledes i år, således at man som med-
lem kan danne sig et bedre overblik over ind-
tægter og udgifter i foreningen. Regnskabets 
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side 1 indeholder således et overblik over 
indtægter og udgifter. De mere detaljerede 
regnskaber for de enkelte aktivitetsområder/
komitéer følger på siderne efter, som I ken-
der det.

DI er ikke sat i verden for at spare penge 
sammen. Når vi er sikre på, at foreningen er 
velkonsolideret, kan overskud udover den 
aftalte konsolidering bruges til fordel for 
medlemmerne og vores heste til aktiviteter, 
som medlemmerne efterspørger eller prisre-
duktioner. Bestyrelsens forslag til budget for 
2021/2022 og prioriteter fremover drøftes 
under dagsordenspunkt 3. 

 
HEDELAND 
Det store projekt på Hedeland blev definitivt 
lukket ned i 2020. Derefter satte COVID-19 
automatisk sine begrænsninger for brugen af 
Hedeland.

Bestyrelsen har i løbet af sommeren mødtes 
med klubberne omkring Hedeland 2 gange. 
På et møde i september med klubberne, der 
bruger eller har brugt Hedeland i de sene-
re år, var der enighed om at genoplive den 
tidligere struktur, hvor det var klubberne 
der var ansvarlige for drift og vedligehold 
af Hedeland. Klubberne er nu i gang med 
at organisere en struktur for Hedeland. DI er 
naturligvis til stede som en aktiv medspiller 
i forløbet. For at Hedeland kommer godt fra 
start økonomisk, er det tanken, at DI hjælper 
med at bringe kritisable forhold i orden som 
nedrivning af den nedstyrtningstruede ring-
borg og finansiering af en stævnevogn, som 
tidligere lovet klubberne på Hedeland. Mere 
om det under budget for 2021/22. 

SEKRETARIATET 
Reorganiseringen fra 19/20 har kørt i et års 
tid. Sekretariatet og Stambogskontoret fun-
gerer som ét stort kontor, hvis medarbejdere 
altid er klar til at give en hånd med, hvor det 
kniber.  
- Og det har det gjort i et meget travlt år! 

Mængden af opgaver har været støt sti-
gende i det sidste års tid med det stigende 
aktivitetsniveau. I foråret var specielt Stam-
bogskontoret bogstaveligt talt ved at vælte i 
opgaver. 

Flere og flere funktioner ønskes varetaget 
af kontoret. Vi løfter gerne, vi skal blot have 
hænder og hoveder nok, og det er der ved 
at være nu. Der er kommet flere folk på Stam-
bogskontoret, og Uddannelsen har nu fået 
sin egen medarbejder.

Vi håber også, at Sekretariatet bliver i stand til 
at løfte flere opgaver for de frivillige i komite-
erne således at komiteerne skal lave mindre 
administration og mere udvikling. 

 
Sekretariatet binder de foreningens funkti-
oner sammen som en administrativ ”blæk-
spruttefunktion.”

De sidste års indskrænkninger i bemandin-
gen efter nogle hårde økonomiske år for 
foreningen øgede arbejdsbyrden i starten af 
året. Men ansættelserne på Stambogskonto-
ret i foråret og sommeren har lettet presset 
på sekretariatet.  

Medarbejdertimer på Sekretariatet: 
 
- Helle Mogensen: 37 timer per uge 
- Kristiane Klindt: 37 timer per uge fordelt 
  mellem sekretariat og Stambogs- 
  kontoret. 
 
STAMBOGSKONTORET 
Ligesom det har været et travlt år på Sekre-
tariatet, så har det også været travlt på Stam-
bogskontoret. De gode økonomiske takter i 
hestesektoren har slået igennem. Der er ble-
vet handlet heste som aldrig før, og der bliver 
avlet flere føl. 

Bedækningsantallet er steget med 416 be-
dækninger i forhold til sidste år trods proble-
matikken med hestekønssygdommen CEM, 
som har medført udgifter til test og givet 
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hoppe- og hingsteejere ekstra udfordringer. 

Følprocenten var 61% i 2019/20. Den er 85% 
i 2020/21. Formentlig er der flere årsager til 
den stigende følprocent, bl.a. at hingsteejerne 
efterhånden kun indberetter drægtige hopper. 
Det kan ikke afvises, at CEM og opdagelsen/
behandlingen af hestene har en betydning. Det 
bliver spændende at følge den udvikling.

Medarbejdertimer på Stambogskontoret: 
- Karina Hjorth: 30 t/uge 
- Terry Christensen: 15 t/uge 
- Helle Hansen: 25-30 t/uge 
- Maiken Schjødt: ca. 10 t/uge

Den 4. juli 2021 om aftenen lancerede Fødeva-
restyrelsen – uden at have adviseret avlsforbun-
dene eller SEGES - en stor nyhed: Hesteejernes 
frivillige undtagelser af hestene fra konsum 
bortfaldt den 7. juli 2021. Det ”væltede hestever-
denen” og Stambogskontoret. Vi fik travlt med 
at flytte ferier og fridage og ”kæmpede med 
masserne” af hestepas og henvendelser om 
konsumspørgsmål. Ved fælles hjælp ryddede vi 
ud i bunkerne og fik returneret hestepassene til 
de respektive ejere.

Antallet af behandlede sager er som sagt steget 
markant. Tallene i parentes er sidste års tal: 

 20/21 19/20 
Ejerskifter: 3.282 (2.766) 
Bedækninger: 2.531 (2.115) 
Følanmeldelser: 1.807 (1.298) 
Konsumopdateringer: 3.464 (124) 
Antal køb på Sporti: 11.555 (6.585)

Stambogskontoret har desuden sager, som be-
tales på MobilePay og aldrig når ind gennem 
Sporti.

SEGES 
Landsudvalget for Heste (LU) er en fælles 
organisation for alle avlsforbund i Danmark, 
som tæller hele 32 hesteracer. Dansk Islands-
hesteforening er en af dem. Foreningens altid 
siddende formand er automatisk medlem af LU 

sammen med de andre forbundsformænd. 

Når hestepolitik er på dagsordenen på Chri-
stiansborg og andre politiske steder, så er det 
LU og konsulenterne på SEGES Hest, der taler 
hestefolkenes sag. 

Sammen med LU og SEGES har vi en markant 
politisk stemme i den offentlige debat. Vores 
samarbejde med SEGES drejer sig dog også 
om stambogsføring og hestehandel. 

Som avlsforbund har vi stor glæde og udbytte 
af et forbilledligt samarbejde, og vi møder altid 
stor hjælpsomhed og velvillighed fra SEGES. 
Specielt i år har arbejdet omkring implemente-
ring af Animal Health Law (EU-lovgivning) i DK 
været af afgørende betydning for DI. 

SPONSORER  
Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med 
vores hovedsponsorer, Dansk Hesteforsikring 
og St. Hippolyt. Det er vi meget taknemmelige 
for. Vi møder altid stor forståelse og velvillighed 
i forbindelse med mange af vores arrange-
menter i Dansk Islandshesteforening. Tak for 
det. Også tak til de mange andre sponsorer, 
der gennem året på arrangementsbasis støtter 
både lokalt og nationalt.
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I overskrifter tager Sekretariatet sig af:

• Daglig medlemsservice per mail  
og telefon 

• Medlemsregisterring/administration  
samt WF-administration i forhold til  
medlemmer 

• Administration af regnskab/bogholderi

• Administration af IT-systemer og e-mails

• Administration vedr. uddannelser,  
herunder ryttermærker

• Administration af ansøgninger til  
ranglistestævnerne

• Hjælp til frivillige med events- 
oprettelser på Sporti

• Administration af kalender,  
leje af Hedeland og tidtagningsudstyr

• Indkøb og salg fra DI-butikken samt  
præmier og rosetter til diverse events

• Forberedelse af alle avlskåringer

• Praktisk og dagligt kontorhold på  
Vilhelmsborg

• Assistance til Stambogskontoret  
ved belastninger
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AVLSKOMITÉEN
For avlen har året budt på udfordringer som 
COVID-19, hestekønssygdommen CEM og 
avlsbedømmelseskriterier fra 2020. Til gen-
gæld kan vi glæde os meget over en markant 
stigning i antallet af bedækninger og følind-
beretninger.

CEM 
Efter udbruddet i 2020 udmeldte DI i januar 
retningslinjer vedrørende test for hestekøns-
sygdommen CEM med det formål at bekæm-
pe CEM. Der blev afholdt et virtuelt avlermøde 
med Lektor Mette Christoffersen, København 
Universitet, dels for at informere om CEM dels 
for at drøfte de nye retningslinjer.

SSI og Københavns universitet tog samtidig 
initiativ til en undersøgelse “af udbredelsen af 
CEM i den danske population af Islandske He-
ste”. I samarbejde med Statens Serum Institut 
(SSI) kunne alle med en islandsk hest i Danmark 
at få analyseret CEM-prøver til en fornuftig pris. 

I sommer blev der analyseret tests fra 2730 
islandske heste, heraf 2353 hopper og 377 

hingste og vallakker. Ud af de 2730 heste var 
55 CEM-positive. 11 handyr (hingste og val-
lakker), 44 hopper. Det tyder på, at bakterien 
stadig er i populationen, og vi arbejder med 
en CEM-strategi for 2022.

KÅRINGER 
I 2021 havde vi planlagt to bygningsbedøm-
melser. Den første blev aflyst grundet HSV-1 
(Herpes1-virusinfektionen). Den anden blev 
afholdt på Roskilde Dyreskueplads. Fire fuld-
kåringer blev afholdt i Herning bl.a. ved hjælp 
af en voksende gruppe af frivillige medarbej-
dere, som vi er yderst taknemmelige for.

AVLSBEDØMMELSESKRITERIER 2020  
De “nye” guidelines for avlsbedømmelser, 
som trådte i kraft i 2020, skabte ved årets 
første kåring nogen forvirring og frustration 
blandt ryttere og avlere. Komitéen har siden 
prioritet højt at udbrede forståelsen af kå-
ringssystemet. Under og efter kåring 2, 3 og 
4 oplevede vi en bedre forståelse for bedøm-
melserne og karaktergivningen af hestene. 

Der blev afholdt virtuelt avlermøde med 
mere end 100 tilmeldte om guidelines for 

Første danskfødte hest med 10 for tølt: Evert fra Slippen.
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avlsbedømmelser med oplæg fra den island-
ske avlskonsulent Elsa Albertsdóttir. Elsa gen-
nemgik baggrunden for guidelines, hvis mål 
er at øge sammenhængen mellem kåringska-
rakterer og de typer af heste, som markedet 
efterspørger. 

Bedre og mere kommunikation mellem os, 
FEIF og Island er tiltag, som kan samle os 
om de “nye” guidelines. DI har naturligvis en 
væsentlig andel i at sikre, at danske avlere, 
ryttere og andre, som interesserer sig for kå-
ringssystemet, er fuldt informerede. 

Vi skal debattere og tale meget mere om 
bedømmelsessystemet fremover. Det er af-
gørende for avlernes og ejernes ønsker om at 
stille heste til kåring, at der er tillid til at det. 
Avlsbedømmelser er nu en gang en måde at 
sikre, at vi også fremover har islandske heste 
med godt sind og rentaktede gangarter.

REGELSÆT FOR HINGSTESTATIONER 
Vi er stort set i hus med indholdet for det nye 
regelsæt om hingstestationer og forventer, at 
vi kan fremsende et forslag til Landsudvalget 
for Hest i indeværende år.

UDDANNELSE AF OFFICIAL GRUPPEN  
En uddannelsesplan for frivillige så dagens 
lys i 2021. Indholdet af de fem moduler er 
f.eks. “Måling af heste til kåring, sundhedstjek 
og udstyrskontrol”. Ambitionen er, at modu-
lerne kan udbydes som selvbetalt, ekstern 
uddannelse i løbet af 2022.  Sammen med 
DI-Uddannelse vil vi gerne udbyde flere avls-
relaterede kurser.
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NATUR OG BREDDE
NATURNATIONALPARKER 
Regeringens beslutning om at etablere 15 
nye naturnationalparker fyldte mest i komi-
téens arbejde i 2021. 

Naturnationalparkerne etableres på statseje-
de arealer. Historisk har statsejede arealer 
været de eneste områder, hvor vi var sikre på 
adgang til ridning. Det er de ikke længere.

Aktuelt går det stærkt med at planlægge 
og etablere Naturnationalparker i alle dele 
af Danmark, og DI fokuserer på at varetage 
rytternes interesser i parkerne. I samarbejde 
med øvrige rytterorganisationer har vi udfor-
met høringssvar med fokus på hegn, adgang 
og dyrevelfærd. 

Rideorganisationerne har sammen formuleret 
en politik i forhold til hegnet natur: 

”Helt overordnet vil vi gerne slå fast, at vi er 

tilhængere af at styrke biodiversiteten – vi går 
også ind for at etablere naturnationalparker, 
hvor der kan laves særlige målrettede ind-
satser. Vi synes, det er glædeligt, at der er 
kommet fokus på at styrke naturværdierne i 
Danmark. 

Som rideorganisationer ønsker vi, at der kun 
hegnes, hvor det giver mening i forhold til at 
tilgodese biodiversiteten, og at hegnene ikke 
opstilles ukritisk som en ydre afgrænsning af 
naturnationalparken. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke evidens 
for, at vi ikke kan tilgodese biodiversiteten 
uden alle de hegn der er på tegnebrættet. Vi 
ønsker ligeledes, at vi kan se flere naturnatio-
nalparker helt uden hegn, eller hvor det kun 
er en lille del der hegnes. 

Vi fastholder dermed, at det ikke er en myte, 
at friluftslivet generelt og vi som ryttere 
specifikt, bliver kraftigt begrænset i vores 
udfoldelse når et naturområde hegnes, idet 
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der er meget stor forskel på den lovmæssige 
adgang og den reelle adgang. For den brede 
brugergruppe vil en indhegning med ”vilde” 
heste og/eller kreaturer være en begræns-
ning i adgangen til området”. 

Vi har fremført vores synspunkter omkring 
hegninger til Miljøministeriet i høringssvar 
vedr. Naturnationalparker og vedrørende 
urørt skov. Det er bydende nødvendigt, at vi 
fortsat markerer os i denne sag. Vi deltager i 
mange forskellige netværk og workshops på 
forskellige platforme hvor naturnational par-
ker drøftes. 

I marts arrangerede DI et virtuelt møde for 
DI-medlemmer om:

Hegn, vilde heste, kvæg og bisoner i naturen - 
ny lovgivning udfordrer ridning og adgang til 
naturen

Mødet var velbesøgt og omfattede erfarings-
udveksling mellem klubber og ryttere, hvor 
de første parker var under udvikling. 

DI ser et stort behov for fortsat at understøtte 
klubber og ryttere som bliver berørt af natur-
nationalparker. Det sker via støtte til at organi-
sere ryttere, søge dialog med andre bruger-
grupper og lægge strategi - også i forhold til 
kommunale lokalplaner. Vi opfordrede endvi-
dere til at danne lokale rytterlav eller organi-
sere temagrupper i lokalt Friluftsråds-regi. 

Projekt: Hestehold og biodiversitet 
Projektet om Hestehold og biodiversitet, som 
Friluftsrådet har bevilliget 50.000 kr. til, blev 
afviklet i sommerferien. Vi arrangerede otte 
gårdbesøg landet over, hvor en biolog vur-
derede hesteejendommens naturrigdom og 
kom med forslag til flere tiltag. Arrangemen-
terne var godt besøgt, og man kan læse mere 
om dem, hestehold og biodiversitet på TÖLT 
Online. Emnet har stor interesse, og vi lægger 
op til, at lokalklubberne kan overtage koncep-
tet. Samtidig arbejder vi på at etablere forsk-
ningsprojekter om hestehold og biodiversitet.

DANSK ISLANDSHESTE- 
FORENINGS NATURPRIS  
I forbindelse med uddelingen af DI’s naturpris 
2021 har Natur- og Breddekomitéen valgt at 
sætte fokus på, hvad kommunerne bidrager 
med for at skabe bedre forhold for hestehold 
og rytteres adgang til naturen. Vi fik én ind-
stilling, som ikke matchede kriterierne. Derfor 
uddeles prisen ikke i år.  
 
KOMMUNALVALG OG DIALOG  
Vi oplever, at klubber og lokale ryttere har 
brug for hjælp til at komme i dialog med kom-
munernes embedsfolk og politikere om ad-
gang til naturen. Derfor afholdt vi et webinar 
om kommunalvalg og dialog om at ride i na-
turen. Inspirationsmaterialet om hvordan man 
kan fremme dialog i kommunerne frem mod 
kommunalvalget findes på www.islandshest.
dk ”Hvor der er vilje er der vej”

Biodiversitetstjek: hvad kan du selv gøre for at skabe vildere natur på din hesteejendom? Foto: Kristina Christensen 
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NATUR- OG BIODIVERSITETSPAKKE  
Som organisation står vi stærkt i samarbejde 
med Dansk Rideforbund. I 2019 formulere-
de vi i fællesskab seks idéer til regeringens 
Natur- og biodiversitetspakke med et ønske 
om sammenhængende gang-, cykel-, heste-
vogns- og rideruter. For nylig præsenterede 
miljøministeren sammen med Friluftsrådet 
til initiativet ”Danmarks naturstier - en omvej 
værd”. Det sætter turbo på visionerne om et 
landsdækkende netværk af naturnære ruter, 
også for ryttere. Regeringen afsætter 5 mio. 
årligt i fire år. Meget positivt!

Fremtidens rekreative netværk er et andet 
projekt under Friluftsrådet om et rekreativt 
knudepunktsnetværk. Rideorganisationerne 
kommer med input til fordele ved at tænke 
ridning ind så tidligt som muligt, og projektet 
integreres i Danmarks Naturstier.

Friluftsrådet har nedsat nye udvalg, og sam-
men med Ridespor Danmark er vi repræ-
senteret i de udvalg, som er relevante for 
ridning, nemlig Adgangspolitisk udvalg og 
Udvalget for arealer, natur og miljø

STOP SKILTESKOVEN 
Friluftsrådet har oktober 2021 søsat en ny 
kampagne Gå nye veje – stop skilteskoven, 
som sætter fokus på de mange tusinde barri-
erer, som hindrer adgang til naturen. Projek-
tet har en hjemmeside, hvor man kan indbe-
rette skilte, låste låger og andre barriere til 
friluftsrådet. - Det opfordrer vi alle ryttere til at 
sætte sig ind i - og gøre. 

 
RIDESPOR DANMARK 
Ridespor Danmark er et projekt mellem 
Dansk Rideforbund og Dansk Islandsheste-
forening, som arbejder politisk for rytteres 
adgangsforhold. Tove Urup Madsen er pro-
jektansat i ”sporet”, som primært finansieres 
af Danmarks Idrætsforbund, mens begge ryt-
terorganisationer supplerer. 

Det voksende antal af indhegninger af natu-
ren i Danmark fylder meget i arbejdet, idet 

indhegningerne reducerer rytternes mulig-
heder for at ride i områderne. Der er tale om 
indhegninger, som etableres for at løfte bio-
diversiteten, de kommende naturnationalpar-
ker samt urørte skove, som der er flere på vej 
af. Desuden har mange kommuner planer om 
at hegne naturområder. 

LOVSIKRET ADGANG TIL PRIVATE SKOVE 
Et andet vigtigt spor er, at vi ønsker lovsikret 
adgang på veje i de private skove og, at vi får 
en lovsikret adgang til markvejene i det åbne 
land. I Friluftsrådets Adgangspolitiske Udvalg 
vil vi kontinuerligt fremføre argumenterne for 
at få ryttere sidestillet med cyklister i det åbne 
land og dermed gjort loven tidssvarende. 

I projektet er der i samarbejde med Natur- og 
Breddekomitéen uddannet turguider, som 
har stået for at gennemføre guidede ture i 
regi af ”Vores Natur”. Tak for det til guiderne!
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KLUBKOMITÉEN
Klubberne danner grundlag for utallige 
forskellige aktiviteter og frugtbare sociale 
netværk. I foråret mødtes vi virtuelt med 
repræsentanter fra klubber fra hele landet 
og udvekslede idéer og udfordringer som 
grundlag for inspiration og et endnu tættere 
samarbejde. Vi nåede 20 klubber og fortsæt-
ter – stadigvæk virtuelt – vinteren over for at 
nå så mange som muligt.

KOMPEDAL, JUNIORARBEJDET OG HEDE-
LAND 
I år har vi igen været sammen på den kendte 
Aktivitetsuge på Kompedal med 150 heste og 
ryttere. En dejlig uge med godt vejr, hjælp-
somhed og hygge med mennesker og heste.  
Tak til alle deltagerne for en fantastisk uge!

Juniorarbejdet nu er lagt ind under klubber-
ne, og der er allerede flere spændende ting 
på bedding til det kommende år. Endelig har 
Hedeland også et stort fokus, og vi arbejder 
på et klubarrangement dér i 2022.

ÅRETS KLUB 
Hvert år udnævner vi en klub til ”Årets Klub”. 
I år gik prisen til den nordjyske klub Hekla, 
som laver et fantastisk stykke arbejde for 
juniorerne. De favner bredt og har konstant 
gang i aktiviteter for alle klubbens juniorer. 
Det vil vi gerne honorere og anerkende Hekla 
for. Stort tillykke!

Årets klubmøde blev holdt virtuelt i stedet for 
fysisk, og det gik godt som årets sidste plan-
lagte aktivitet.

Kompedalstemning er skabt  
af deltagerne og lokalklubberne i DI. 
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SPORTSKOMITÉEN
Sportsåret 2021 blev markant bedre end for-
ventet trods COVID-19. 

Før jul 2020 lukkede Danmark ned, og inden-
dørs events og stævner blev desværre aflyst 
pga. forsamlingsforbuddet. 

Coronasituationen betød, at vi måtte dele DM 
i Sport og DM i Gædingakeppni op i to se-
parate stævner, selv om vi havde planlagt én 
event. Flere andre faktorer spillede ind, da vi 
rykkede DM i Sport til Svenstrup, hvor udgif-
terne blev reduceret.

Det lykkedes på bedste vis at arrangere og 
afholde tre forskellige danmarksmesterska-
ber med kort varsel: DM i Sport i Svenstrup i 
juli. DM i Gædingakeppni på Hedeland i sep-
tember. DM i Alrid i september på Langtved 
i Nordjylland. Det kan vi ikke mindst takke de 
frivillige fra Tvistur og Saga Svendborg, lokal-
klubben Jörfi og gruppen omkring Langtved 
for!

ALRID-UDVALGET 
Udvalget har i indeværende år arbejdet vide-
re med at revidere lydighedsprogrammerne.

ELITEUDVALGET 
Eliteudvalget har mange bolde i luften. I 
foråret planlagde udvalget den kommende 
landsholdsdeltagelse til det VM, som skulle 
afholdes i Danmark og desværre blev aflyst. 
En flot sponsoraftale med islandske brand 
HRIMNIR kom i hus, og den er forlænget til 
NM 2022. 

I efteråret handlede det om en ny struktur for 
elitegrupperne og en omfattende strategi for 
ungdomseliten i sport og gædingakeppni 
med yderst kompetente kræfter tilknyttet. 

Nu er vi i fuld gang med at forberede NM i 
Finland 2022. 

DOMMERUDVALGET 
Dommernes seminarer blev afholdt online 
med fokus på gangarter, kommunikation og 
SoMe. Dommerudvalget har også arbejdet 
med at revidere retningslinjerne for afhol-
delse af virtuelle stævner, ligesom det og har 
været engageret i forespørgsler om udstyr og 
dispensationsansøgninger omkring dommer-
bemanding til stævner.


