
Udtagelsesudvalget 2021 
Læs fulde præsentation af udtagelsesudvalget 2021 herunder. 

Agnar Snorri Stefánsson 
Mit navn er Agnar Snorri Stefánsson. Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg, og driver til 
dagligt Stald Gavnholt hvor vi avler, træner, fremviser og sælger både egene og andres heste. Jeg 
kommer oprindeligt fra Dalvík på Nord-Island, og har boet i Danmark siden 2006. Jeg er uddannet 
ridelærer og træner C fra Hólar Universitetet. Jeg rejser meget rundt og underviser, både 
herhjemme, men også i resten af Norden og Nord-Europa. Indtil nu har jeg fremvist omkring 700 
heste til kåring, redet udtalelige mesterskaber, hvor jeg har fremvist flere verdensmestre. Jeg har 
også redet sport i mange år, på flere forskellige heste og discipliner, og red senest for Danmark til 
VM i 2019, hvor jeg vandt bronze medalje i F1. Foruden om at ride selv, har jeg også hjulpet andre 
ryttere til at opnå sine mål og til at vinde medaljer. Jeg er super motiveret for at Danmark skal 
møde med et stærkt hold til årets VM, og vil bruge all min viden og kompetence for at hjælpe 
rytterne så godt som over hovedet muligt, hele vejen til toppen! 

Leif Andersen 
Mit navn er Leif Andersen. Underviser på Odsherred Gymnasium, dansk og samfundsfag. 
Mit engagement med islandsheste begyndte i 1993. Jeg købte min første hest i 1993, og har siden 
købt adskillige heste på Island. Jeg er aktiv rytter, er meget glad for at ride i naturen med gode 
venner, og er ligeledes aktiv konkurrencerytter bl.a. ved DM med min hoppe Hera, 5- gænger og 
pashest. Jeg har altid været interesseret og engageret i DI og sporten. Jeg har i de seneste år været 
aktiv formand og lagt mange kræfter i arbejdet med at skaffe midler til renovering af banerne på 
Hedeland. Baneanlægget fremstår i dag nyrenoveret og opfylder alle internationale krav.  
Jeg arbejder vedholdende, åbent, positivt og ser muligheder. 
Glæder mig til at være del af Udtagelsesudvalget. 

Jens Krarup Nielsen
Jeg har i over 35 år været aktiv indenfor sporten i DI og har deltaget i alle VM i 30 år, så jeg har 
haft mange opgaver og meget gode oplevelser. Jeg har været hoveddommer, dommer, ring 
steward, arrangør og holdleder. 
Derfor vil jeg gerne give noget tilbage ved at påtage mig denne opgave, da jeg ved hvad der skal til 
for at kunne deltage ved et VM.  

Bo Kjær Sørensen 
Jeg hedder Bo Kjær Sørensen, og har igennem hele mit voksne liv været optaget af islandske heste. 
Sammen med min familie har jeg et lille stutteri og træningssted, som er et vigtigt 
omdrejningspunktet i vores liv. Jeg har tidligere været i diverse sportsudvalg og bestyrelser under 
DI, holdleder, landsholdsdeltager mm. Jeg er ved siden af mit civile arbejde som Karrierevejleder, 
instruktør, FEIF level 2. Jeg er meget interesseret i træning og uddannelse af hest og rytter, samt 
ikke mindst den efterfølgende fremvisning fra ekvipagerne, som igennem årene har nået nye 
højder i forlængelse af den udvikling rytterne og hestene har undergået. Jeg glæder mig til 
samarbejdet i UU og til at se en masse skønne mennesker til stævnerne.      
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