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TIDSPLAN:  
 
Teamsmødet åbner kl. 12.30-13.00  
Generalforsamling kl. 13.00-ca.17.00  

 
INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL: 
Virtuel generalforsamling i Dansk Islandshesteforening 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

3. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab samt budget for  
 Dansk Islandshesteforenings virksomhed. Forslag til        
 kontingent er trukket af bestyrelsen og udgår. 

4. Behandling af indkomne forslag:  
 a. Bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring der giver       
 mulighed for en virtuel GF 

 b. Avlskomiteens forslag til enkelte ændringer i         
 Stambogsreglementet 

 c. Jenny Boyes forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe 

 
 
Uddeling af priser (udgår, da priserne er uddelt online) 

 
 
5. Valg til bestyrelsen  
 Valg af formand (2 år)      Kandidat: Sus Ulbæk 
 Valg af suppleant for næstformand  Kandidat: Leif Andersen 

6. Valg til avlskomitéen  
 Valg af næstformand (2 år)    Kandidat: Lis Lysholm 

Side  af 2 25



 Valg af 1 medlem (2 år)     Kandidat: Ulla Marstrand 
 Valg af 1 medlem (1år)     Kandidat: Mette Høj 

7. Valg til sportskomitéen  
 Valg af næstformand (2 år)     Kandidat: Trine Winther 
 Valg af 1 medlem (2 år)     Kandidat: Karen Julie H. Poulsen  
 Valg af 1 medlem (2 år)     Kandidat: Kristiane Bruun Hansen 

8. Valg til natur og breddekomitéen 
 Valg af formand (2 år).     Kandidat: Caroline Seehusen 
 Valg af 1 medlem (2 år)     Kandidat: Jytte Andersen/Birgit   
          Lehmann 

9.   Valg til klubkomitéen  
 Valg af formand (2 år)      Kandidat: Jørn Hartvig 
 Valg af næstformand (1 år)     Kandidat: Ulla Stephansen 
 Valg af 1 medlem (2 år)      Kandidat: Anne Sofie Jepsen 

10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for: 
 Avlskomite:        Kandidat: Tea Fenger Cederborg 
 Sportskomite:        Kandidat: Monica Ervik 
 Natur og breddekomite:      Kandidat:  
 Klubkomité:        Kandidat: Kandidat mangler 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Valg af revisor       Kandidat: Per Johansen 
 Valg af revisorsuppleant     Kandidat: Kandidat mangler 

12. Valg til klage og ordensudvalget    Der er ikke valg i 2020. 

13. Eventuelt 
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BESTYRELSENS 
ÅRSBERETNING 2019/20 

Kære medlemmer af Dansk 
Islandshesteforening 

En årsberetning skal fortælle om årets gang 
og aktiviteter i foreningen – en slags ”Rigets 
Tilstand” for foreningen. Den kommer her, og 
vi kan jo starte med – som i så mange andre 
sammenhænge - at konstatere, at det har 
været et meget anderledes år i år! 

Det første, der falder én ind, her ved 
slutningen af året, er at ikke meget er gået, 
som vi havde regnet med, planlagt eller 
forudset. COVID-19 har også ramt os med 
fuld kraft og har vendt op og ned på alt, hvad 
vi kender til her i foreningen.  

 

 

Men – den frivillige ånd, som er en bærende 
og uundværlig kraft i vores forening, som er 
svær at sætte ord på og indfange, som nogle 
gange ikke kan tøjles og styres, og som 

pibler, rumsterer og igangsætter ting og 
sager rundt omkring i alle retninger og 
hjørner af foreningen, er også den ånd, der 
gør, at foreningen overlever og fortsætter sit 
virke, i en tid som under denne 
verdensomspændende pandemi.  

NÅR EN STÆRK FORENINGSKULTUR 
RAMMES AF COVID-19  
I den forgange COVID-19-ramte sæson er 
rigtig, rigtig mange arrangementer blevet 
aflyst. De aktiviteter, det lykkedes at afholde, 
har været underlagt de hele tiden skiftende 
restriktioner for COVID-19. Det har været en 
sæson med stor usikkerhed og hurtige 
beslutninger – hele tiden indrettet efter de til 
enhver tid gældende COVID-19 restriktioner 
og forsamlingsforbud.  

Heldigvis har vi vores stærke foreningskultur 
og nogle imponerende frivillige kræfter, der 
gør, at både den daglige drift og den enorme 
entusiasme som frivillige og hestefolket i 
almindelighed har lagt for dagen, også er 
blevet brugt til - på trods af 
forsamlingsforbud og andre restriktioner, at 
skabe forskellige former for arrangementer 
som fx. årets kåringer og stævner. I det 
perspektiv kan vi endnu engang konstatere, 
at den frivillige ånd ikke kan knægtes – ikke 
engang af en verdensomspændende 
pandemi.  
Selv med et forsamlingsforbud på 10 
personer lykkedes det at afholde det første 
lille arrangement – takket være nogle 
entusiastiske frivillige, og derfra tog det fart 
med arrangementer igen. Selvfølgelig 
indenfor de til enhver tid gældende 
restriktioner. Det har været imponerende at 
være vidne til! 

Efter det første lille arrangement, men 
specielt fra sidst på sommeren, hvor 
forsamlingsforbuddet blev hævet fra 10 
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personer, og hen over det begyndende 
efterår kom der heldigvis gang i stævnerne 
igen.  
Har arrangementerne før taget en del timer i 
organisering, så er det ingenting imod den 
indsats, der skal til i dag for at styre: antal 
tilstedeværende på pladsen, antal 
publikummer siddende eller stående, 
sektionsopdelt eller ikke, skete der 
ændringer i myndighedernes udmeldinger 
på pressemødet i går? Kan man købe pølser 
eller ej? Hvor mange mundbind og 
spritflasker, skal vi have? Har vi håndvaske 
nok osv. osv. Igen slog de frivillige kræfter til! 
 
 

Vores foreningskultur er stærk og mangesidet 
og det er heldigvis også en kultur, hvor selve 
det sociale liv omkring hestene har stor 
betydning, og dette sociale liv er blevet 
voldsomt beskåret og sat under pres i denne 
COVID-19-tid.  

For nogle har det været rigtig hårdt at alt 
socialt blev aflyst, men for nogle har det også 
kaldt på en imponerende kreativitet. Hvordan 
kunne man mødes? Hvordan kunne man lave 
arrangementer ”sammen, men hver for sig”?  

Netop udtrykket ”sammen men hver for sig” 
fik pludselig en ny og helt anderledes aktuel 
og vigtig betydning. Meget som vi ikke 
anede kunne pludselig foregå virtuelt.  

Således var et af de første tiltag under 
forårets nedlukning af landet at arrangere 
”virtuelle stævner”, hvor rytterne red hjemme 
hos sig selv og blev filmet. Hvorefter 
præstationen på filmen blev bedømt af en 
sportsdommer.  

VIRTUELT ER DET "NYE”  
Ordet ”virtuelt” var pludselig på alles læber. 
Vi holdt møder virtuelt. Vi red og blev 
bedømt virtuelt. Virtuelt blev det nye ”sort”. 
COVID-19 restriktionerne tvang os til at 
tænke i muligheder, for hvad der var muligt 
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og forsvarligt, og her tilbød det virtuelle 
univers nogle muligheder, vi godt nok kendte 
til, men som vi slet ikke havde udforsket, som 
vi nu har gjort. 

COVID-19 og virtuelle muligheder bragte 
også hjemmearbejde med sig i en helt anden 
udstrækning end tidligere. For manges 
vedkommende fik man nu væsentlig mere tid 
til sine heste og mere tid til at ride. 

 

Dette medførte en væsentlig forøgelse af 
efterspørgslen på rideheste og vi kan 
konstatere at salget af heste er gået ganske 
meget op. Rygterne siger, at det er snart sagt 
umuligt at opstøve en 5-års hest, der er til 
salg. Vi kan også se det på Stambogskontoret 
i form af flere ejerskifteansøgninger. Denne 
efterspørgsel på rideheste falder sammen 
med de små heste-årgange fra finanskrisen, 
der netop i disse år udgør populationen af 
rideheste. Så for første gang i mange år, er 
hestene nu steget en del i pris ganske 

simpelt på grund af manglende udbud. Godt 
for avlere og sælgere og branchen som 
sådan, men selvfølgelig ikke så sjovt for den, 
der skal ud at købe en hest. 

 
STRUKTURDEBATTEN 
På sidste års generalforsamling blev 
foreningens fremtidige struktur diskuteret. 
Der blev afholdt en lille workshop, som gav 
input til det udvalg, der efterfølgende blev 
nedsat til at arbejde videre med et forslag til 
en ny struktur i foreningen. Netop dette 
udvalg blev desværre sat på pause på grund 
af forsamlingsforbud og COVID-19. Vi vil 
gerne sende en tak til de personer, som 
stillede sig til rådighed for at arbejde videre 
med strukturen. I det kommende år vil vi 
gerne i gang igen med denne debat. Det er 
en overordentlig vigtig og nødvendig debat 
for en forening af vores beskaffenhed i et til 
stadighed foranderligt samfund. 

 
ORGANISATION 
Rent organisatorisk har vi hen over det 
forgangne år reorganiseret hele sekretariatet 
både fysisk og på personalesiden. Den 31. 
januar var vi desværre tvunget til at sige farvel 
til daværende sekretariatsleder, Max 
Adelsbøll, som havde været på orlov siden 
udgangen af september 2019. 

En af de vigtige grunde til at reorganisere, var 
at gøre Stambogskontor og Sekretariat til ét 
samlet kontor bestående af personale, som 
arbejdede sammen, men med forskellige 
opgaver, og som dermed nemmere kunne 
supplere hinanden efter behov.  

Starten på det, var at slå 
sekretariatslederstillingen sammen med 
stambogsførerstillingen. I en forening af 
vores størrelse, godt nok med to forskellige 
funktioner, almindelig drift og 
stambogsføring, var det oplagt at forsøge at 
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kombinere de to daværende lederstillinger til 
én og på den måde minimere 
lønomkostningerne og samtidig samkøre de 
to kontorer helt. GF i 2019 havde desuden 
påpeget et behov for omkostningsreduktion.  

 
ØKONOMI OG REGNSKAB 
De sidste års resultater var ikke så positive, 
som man forventede. Derfor udtrykte 
generalforsamlingen i 2019 stor bekymring 
for foreningens fremadrettede økonomi. 
Dette tog bestyrelsen meget alvorligt, og  

således har der været stort fokus på 
økonomien i det forgangne år. Hvert enkelt 
område, hver enkelt indkommende faktura er 
blevet gransket og taget aktion på om 
nødvendigt. 

FU har fulgt tæt op på økonomien sammen 
med de interne revisorer. Ved hver måned er 
der blevet udarbejdet oversigter over 
hvordan udgifter og indtægter følger 
budgettet, og hvordan foreningens bundlinje 
ser ud. Derudover har vi haft to opfølgende 
møder hen over året, hvor alt er blevet 
gennemgået med tættekam. 

De områder, der var sværest at løfte 
økonomisk, har været genstand for særlig 
opmærksomhed året igennem. Således har 
TÖLT-magasinet været nøje gransket, 
revideret og overvåget. Dette medførte det 
magasin, I har set hen over året. Et magasin i 
en anden papirkvalitet, en anden 
distributionsleverandør og lidt færre sider, 
hvilket gjorde, at TÖLT blev bæredygtigt året 
ud. Med afslutningen af året afslutter vi også 
med at producere og distribuere TÖLT som 
et trykt magasin. Økonomien er svær og 
tung. Vi vil gerne bruge pengene anderledes.  

Det er et svært farvel til det magasin, som har 
været et af vores forenings bannere i over 50 
år. Nogle vil formentlig synes, det er rigtigt at 
stoppe. At tiden er til det nu. Andre vil være 
skuffede og ærgerlige. Vi tror på, at tiden vil 
vise, at det er en rigtig beslutning. 

Ligesom TÖLT er blevet ”nærstuderet”, er 
også andre af foreningens økonomiske 
områder er blevet gennemgået. 

Vi er helt klar over, at der kræves en 
vedholdende og stadig opmærksomhed på 
foreningens økonomi. Den opmærksomhed 
ønsker vi at fortsætte fremadrettet, ved blandt 
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andet at vedblive med at have de interne 
revisorer tæt knyttet til foreningens økonomi. 
Bestyrelsen er således tilfreds med årets 
resultat med et overskud på 500.000 kr, og 
intentionen om at konsolidere foreningen 
økonomisk har vi således indfriet med årets 
resultat.  

Årets resultat  
Årets resultat er primært betinget af to store 
faktorer: COVID-19 og reorganisering af 
sekretariatet. 

Reorganiseringen af sekretariatet, med 
sammenlægning af de to stillinger med de 
største lønninger samt outsourcing af 
bogholderiet, har medført en besparelse på 
lønkroner på ca. 300.000 kr. i forhold til 
budget. Vi må dog konstatere, at vi på 
nuværende tidspunkt har svært ved at følge 
med i sagsbehandlingen på 
Stambogskontoret på grund af for få timer til 
medarbejderne. Det er der en plan for at løse 
i den allernærmeste fremtid ved at ansætte 
en studentermedhjælper indtil 1. februar.  

Den anden store faktor, COVID-19, har 
medført en besparelse på km-penge på ca. 
220.000 kr. og en besparelse på forplejning i 
forbindelse med udvalg og komiteer på ca. 
200.0000 kr. Begge et udtryk for mindre 
aktivitet og møder, der er blevet afholdt 
virtuelt i stedet for fysisk. 

Kigger man alle afdelinger (avl, sport etc) 
efter, vil man se, at mange af dem slet ikke ser 
ud som forventet. Der er ikke rigtig noget, 
der passer med budget, svarende til, at intet 
er gået som forventet. 

I udgangspunktet skal en forening som vores 
ikke nødvendigvis have mange millioner på 
bankkontoen. Vores penge skal i princippet 
ud at arbejde for og med medlemmerne, 

men hvis vi skal have en vis sikkerhed for at 
foreningen kan bestå - også i økonomisk 
modgang -, så skal vi have en vis 
konsolidering og dermed et vist beløb på 
bankkontoen.  

Hvis vi derfor skal sige noget positivt om 
COVID-19, så er det nok, at det har været 
medvirkende til at foreningen i år kan 
konsolidere sig. 

 
EKSTERNT SAMARBEJDE  

NIHC 
De nordiske formænd og -kvinder har holdt 
virtuelle møder hen over året. I maj måned 
valgte man at aflyse Nordisk Mesterskab. 
COVID har givet det nordiske samarbejde 
hårde vilkår, men det er stadig visionen med 
NIHC 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.-2. februar 2020 blev der 
afholdt FEIF-konference i Reykjavík. 
Fra Dansk Islandshesteforening deltog 
formand Mie Trolle, næstformand Stine 
Weinreich, formand for avlskomiteen Rune 
Hansen og Trine Straarup Winther fra 
sportskomiteen. 
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Desuden deltog også DI’s 
uddannelseskonsulent Astrid Skou i sin 
egenskab af at være medlem af FEIFs 
Education Committee, Kristiane 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 
Idrætsforbund 
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.  

På hjemmesiden ridespor-danmark.dk findes 
et samlet overblik over de ridespor, der 
findes på “Ud i Naturen” og i “Friluftsguiden”. 
Brugerne kan bidrage til et kort over rideruter 
vha. af et tegneværksted med ridespor, som 
alle ridende kan benytte. 

I efteråret 2020 er strategien for arbejdet i 
Ridespor-Danmark blevet ændret til et mere 
politisk orienteret arbejde. Det hænger 
sammen med at hegnings-debatten og 
Natur-nationalparkerne er blevet meget 

aktuel, og at der rent politisk er stor 
bevågenhed på øget biodiversitet og alles 
adgang til naturen, hvor vi som ryttere kan 
komme i klemme.  

VM2021 til Danmark  
Arrangørteamet bag VM2021 arbejder 
fremad mod næste års store 
hestebegivenhed på Landsskuepladsen i 
Herning. Et event, vi alle glæder os til.  

SEGES 
Landsudvalget for Heste (LU) er en fælles 
organisation for alle avlsforbund i Danmark, 
som tæller hele 32 hesteracer. Dansk 
Islandshesteforening er en af dem. 
Foreningens altid siddende formand er 
automatisk medlem af LU sammen med de 
andre forbundsformænd.  
Når hestepolitik er på dagsordenen på 
Christiansborg og andre politiske steder, så 
er det LU og konsulenterne på SEGES Hest, 
der taler hestefolkenes sag. Sammen med LU 
og SEGES har DI en stor politisk stemme i 
den almindelige debat. Vores samarbejde 
med SEGES drejer sig dog 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 har et rigtig 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 
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 en 

Side  af 9 25

Konikheste bag hegn i LilleVildmose. Foto: Ib Dyhr



uundværlig og en stor hjælp, som alle disse 
sponsorer bidrager med. 

 
SEKRETARIATET 
Der er ved udgangen af året seks fastansatte 
medarbejdere. To på fuld tid, fire i 
deltidsstillinger og en enkelt helt løst på 
timebasis. Den ene af de fire fastansatte på 
deltid er en projektansat på DIF-midler. 

Som tidligere nævnt har sekretariatet været 
igennem en reorganisering, som har medført 
nogle forskellige ændringer. 

Stambogsfører Kristiane Klindt var fra 
slutningen af september konstitueret som 
sekretariatsleder udover sin 
stambogsførerstilling. Efter Max Adelsbøll’s 
fratrædelse blev Kristiane Klindt ansat i den 
kombinerede stambogsfører- og 
sekretariatslederfunktion. Der blev lavet en ny 
stillingsbeskrivelse, og Kristiane tiltrådte den 
15. marts 2020. 

I midten af december ophørte vores 
samarbejde med daværende redaktør på 
TÖLT, Tina Andersen. Samarbejdet ophørte 
for at nedsætte omkostningerne på 
produktionen af TÖLT som et magasin. Hele 
det daværende magasin blev revurderet med 
de skarpe økonomiske briller og fik den form, 
som det har haft hele 2020. 

Vores bogholder Lisbeth Nielsen fik desværre 
et jobtilbud, hun ikke kunne sige nej til, så da 
hun stoppede pr 1. april, valgte vi at 
outsource vores bogholderi til det 
revisionsfirma, som i forvejen laver vores 
årsregnskab. Filosofien var, at det dels ville 
være billigere i hverdagen, men også at det 
ville være en besparelse på udarbejdelsen af 
selve årsregnskabet. De tilbageværende 
opgaver vedr. bogholderi blev så overtaget 
af vores mangeårige sekretær, Helle 

Mogensen i samarbejde med 
sekretariatslederen. 

Vores uddannelseskonsulent Astrid Skou har 
været ansat blandt andet på DIF’s 
Initiativpulje-midler. Disse midler stoppede 
med udfærdigelsen af Ryttermærkerne.  

 
Astrid stoppede som fastansat pr 1. august 
og er fortsat som løst tilknyttet medarbejder 
som tovholder og kontaktperson på DI’s nye 
Ryttermærker for at hjælpe med at få dem til 
at fungere ude i den praktiske virkelighed. 
Der er taget en bestyrelsesbeslutning om at 
ansætte en uddannelsesansvarlig på 10 timer 
pr uge, og det er også med i budgettet for 
20/21, så det skal vi have gang i. 
 
Kommunikation 
Bestyrelsen blev ved sidste års 
generalforsamling opfordret til at skrue op 
for den direkte medlemskommunikation bl.a. 
ved at udsende flere nyhedsbreve hyppigere 
og direkte ud i medlemmernes inbox. 

Ansvaret for at udarbejde og udsende 
nyhedsbreve blev tildelt vores deltidsansatte 
kommunikationsmedarbejder, Kristina 
Christensen, der ligeledes er web-, facebook- 
og presseansvarlig samt medredaktør på 
TÖLT. 
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Nyhedsbrevene er året igennem udkommet 
med ca. 6 ugers mellemrum. De indeholder 
hovedsageligt senest bragte nyheder på 
islandshest.dk. De kan altid findes under 
“Nyhedsbreve" på forsiden af islandshest.dk 
 
Åbningsprocenten på vores nyhedsbreve 
ligger gennemsnitligt på ca. 57%. Det vil sige, 
at ca. halvdelen af medlemmerne ikke ser de 
nyhedsbreve, som udsendes fra sekretariatet.  

Nyhedsbrevene udsendes hver gang fra den 
senest opdaterede medlemsliste. Derfor er 
det vigtigt, at alle medlemmer oplyser sin 
nyeste e-mailadresse til sekretariatet.  
 
En digital TÖLT-platform 
En ekstern timelønnet journalist, Pernille 
Engsig Eskildsen har i løbet af foreningsåret 
fungeret som medredaktør på TÖLT-
magasinet. Nu hvor TÖLT går en digital 
fremtid i møde vil en ny 
kommunikationsstrategi, skulle diskuteres i 
bestyrelsen. Den skal være med til at 
definere, hvordan en digital platform kan se 
ud. Der ligger således en proces forude, hvor 
bestyrelsen skal tage stilling til, hvilke 
funktionaliter en mulig platform skal have, 
hvad adgangen skal koste, hvordan, og af 
hvem den kan tilgåes samt hvilken type 
indhold, den skal have.  

Den sidste trykte udgave af TÖLT udkommer 
d. 1. december, og de timer, som 
kommunikationsmedarbejder Kristina 
Christensen tidligere har haft på det trykte 
magasin skal i første omgang bruges på at 
igangsætte førnævnte arbejdsproces i tæt 
samarbejde med bestyrelsen.  

 
STAMBOGSKONTORET 
Også stambogsføringens profiler er ændret.  

Vores mangeårige registrator Rita Geertz har 
stået for rigtig meget af den praktiske 

stambogsføring ad flere omgange. Først fra 
maj 2019 og til september 2019. Derefter 
igen fra oktober 2019 og frem til juli 2020. 
Rita har længe ønsket at gå på pension, men 
der har hele tiden været situationer, der har 
krævet hendes erfaring, hvorfor Rita er blevet 
og hjulpet. Det er vi hende meget 
taknemmelige for. 

I foråret opslog vi en 25 timers stilling som 
registrator. Vi fik rigtig mange rigtig gode 
ansøgninger, og vi endte med at ansætte 
Karina Hjorth. Et valg, vi er meget glade for. 

Ansættelsen af Karina gav Rita mulighed for 
endelig at gå på pension, så nu består 
stambogskontoret af to ansatte på deltid og 
en stambogsfører. 

Antallet af behandlede sager i 2019/2020 ser 
ud som nedenfor. Tallene i parentes er tallene 
fra året før: 

Ejerskifter           2.766 (2.530)  
Hestepas           1.317 (1.559) 
Bedækninger.        2.115 (2.176)  
Følanmeldelser     1.298 (1.540) 

Hele efteråret og vinteren 2019/20 har 
stambogskontoret kørt med forlænget 
sagsbehandlingstid. Efter Karina Hjorth’s start 
pr. 1. juli er sagsbehandlingstiden igen nede 
på 4 uger. 
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AVLSKOMITEEN 
Set under ét har det for avlens 
vedkommende været et lidt turbulent år.  
Ikke nok med at COVID-19 har givet os 
udfordringer i forbindelse med afholdelse af 
kåringerne, men en anden smitsom sygdom 
har ramt vores heste. Denne sygdom kaldes 
CEM (Contagious Equin Metritis), smitsom 
livmoderbetændelse hos heste. Mere om det 
lidt senere.  

Organisation  
Komiteen har haft travlt. Der er sket rigtig 
mange ting. Rent organisatorisk valgte Lea 
Grønbæk af private årsager at trække sig fra 
sin post i komiteen i foråret. Vores suppleant 
Ulla Marstrand indtrådte i hendes sted.  

Kåringer  
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. I år bød afviklingen af alle 
kåringerne desværre på et særligt stort 
forberedelsesarbejde. 

Årets første planlagte kåring blev aflyst på 
grund af COVID-19 restriktioner. Det var ikke 
muligt at afvikle så stort et arrangement med 
et forsamlingsforbud på 10 personer. I stedet 
og efter et stort afklaringsarbejde med blandt  
andet politiets juridiske rådgiver, fik vi afholdt 
en lille kåring med 14 unghingste til 
bygningsbedømmelse. Filosofien var, at de 
unge hingste kunne komme hjem og i gang 
med bedækninger og vi fik samtidig prøvet 
at afholde et lille overskueligt arrangement 
under de gældende restriktioner på 10 
personer. Ved hjælp af en udførlig tidsplan 
og alle deltageres punktlige og ansvarlige 
optræden, fik vi på bedste vis afholdt denne 
lille kåring. 

Det blev oveni købet en rigtig god oplevelse 
med de unge hingste, som til dette lille 
arrangement var helt rolige og meget 
nemme at håndtere. Det var en form, der var 
meget unghestevenlig og kan helt sikkert 
tages i anvendelse igen. 

Der har i alt været afholdt 4 kåringer hen over 
sæsonen. Alle i Herning.  
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I alt er 140 (inklusiv gengangere) (142 i 2019) 
heste blevet bedømt i Danmark i 2020. Det er 
således på niveau med sidste år, hvilket er 
bedre end forventet situationen taget i 
betragtning. Hvis man gør op hvor mange 
danskfødte heste, der i år er blevet kåret i 
hhv. Danmark, Sverige og Tyskland er tallet 
123. 
Kåringerne kunne, ligesom sidste år, følges 
løbende på Avlskomiteens Facebookside 
med billeder og karakterer af de enkelte 
heste. Der er rigtig mange, som følger med 
fra både ind- og udland.  

FEIF 
På FEIF-konferencen i februar blev det nye 
bedømmelsessystem til kåringerne vedtaget 
til implementering fra april 2020. Det nye 
system baserer sig på et forslag stillet fra 
Island til FEIF Breeding Committee.  

Nyt bedømmelsessystem 
I det nye system er der store ændringer i 
forhold til det system, vi kender. Helt 

overordnet, så vægtes bygning nu kun med 
35% og ridning med hele 65%. Alle heste får 
en totalkarakter, som vi kender det, men nu 
også en total-karakter uden pas. Dette er et 
forsøg på at forbedre sammenligningen 
mellem 4- og 5- gængere. Der er indført to 
karakterer for galop. En for arbejdsgalop og 
en for galop. Begge tæller med i den 
samlede vurdering. Vilje/Sind er skiftet ud 
med udtrykket Ridbarhed. Der er også 
ændret på de forskellige egenskabers 
vægtninger. 

BLUP 
Det nye bedømmelsessystem og nogle 
ændringer i BLUP’en medførte også, at Island 
noget pludseligt og helt uden varsel lavede 
nye BLUP-beregninger i foråret. En stor 
frustration for rigtig mange avlere, da BLUP-
tallene pludselig var ændret og for nogle 
hestes vedkommende radikalt. 
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I den nye BLUP regner man også ind i 
hoppernes BLUP, hvorvidt deres afkom er 
blevet vist til en kåring. Er afkommet ikke vist 
inden de fylder 7 år, påvirker det hoppens 
BLUP i negativ retning. Derudover tager man 
hoppens afstamning helt ud af BLUP-
beregningen, når hun har 5 kårede afkom. 
Begge forhold må siges at være en positiv 
udvikling. 

CEM 
I slutningen af juni blev nogle hingste i 
Danmark testet positiv for CEM. Det var et lidt 
tilfældigt og meget uventet fund. I de 
følgende uger blev i alt 14 hingste testet 
positiv for CEM og i kølvandet på det, blev 92 
hopper testet positive.  
CEM er en anmeldepligtig sygdom, hvorfor 
dyrlæger, der har udtaget prøver fra positive 
dyr er forpligtet til at underrette 
Fødevarestyrelsen, som derefter sætter 
hingstene under offentligt tilsyn. De CEM-
positive dyr skal behandles, og efterfølgende 
testes. Når de er negative for CEM, ophæves 
det offentlige tilsyn. Sygdommen kræver en 
omfattende behandlingsprotokol, og nogle 
heste skal behandles flere gange, før de kan 
testes negative. Enkelte heste kan endog 
vedblive at bære bakterien trods gentagne 
behandlinger. 

CEM er rubriceret som en anmeldepligtig 
sygdom, fordi den er meget smitsom og 
koster hesteejerne store tab. Man har anset 
Danmark for ikke at have CEM, og har derfor 
ikke testet rutinemæssigt for det. Vores 
naboland Tyskland har CEM, og her er man 
vant til at teste hopper, før de kommer til 
hingst samt regelmæssige test af hingstene, 
der bedækker gennem 
bedækningssæsonen. 
Det offentlige tilsyn medfører blandet andet, 
at hingsten ikke må bedække hopper, før den 
igen er negativ for CEM. 

For indeværende arbejdes der sammen med 
Fødevarestyrelsen, KU Life og de 
praktiserende dyrlæger omkring 
foranstaltninger, testprocedurer og priser for 
den kommende sæson. Når dette arbejde er 
på plads, vil der komme nyt om det. 

Hingstestationer 
I det tidlige forår henvendte LU sig med det 
formål, at få DI til at implementere og 
efterleve LU’s regelsæt vedrørende 
inseminering og hingstestationer, idet 
inseminering er blevet en relativt udbredt 
reproduktionsform også blandt islandske 
heste.  
LU’s regelsæt omkring dette har aldrig været 
implementeret hos os, men eftersom DI er 
medlem af LU, var der en klar og entydig 
forventning fra LU om, at alle medlemmer 
skulle efterleve det. På den baggrund valgte 
vi at orientere hingsteejere og -holdere om, 
at vi forventede at dette regelsæt blev 
efterlevet i indeværende sæson.  
Vi må sige, at vores hingsteejere og -holdere 
har udvist et imponerende stykke arbejde 
med at blive godkendt som hingstestationer. 
Vi har på nuværende tidspunkt 8 
autoriserede hingstestationer. 

  
KLUBKOMITEEN 
En del af Klubkomitéen’s arbejde består i at 
hjælpe klubber med at blive optaget i 
foreningen. Det handler om, at den nye klubs 
vedtægter og bestyrelsessammensætning 
lever op til de vedtægter, der gælder for 
klubber i vores regi.  

Når en klub ansøger om at blive optaget som 
lokalklub i Dansk Islandshesteforening 
sendes klubbens ansøgning videre til Dansk 
Ride Forbund, som også godkender klubben, 
og til sidst ender denne ansøgning hos 
Danmarks Idrætsforbund, som er sidste 
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godkendende instans. Godt nok en lidt tung 
proces, men antallet af klubber og antallet af 
klubmedlemmer er det, der danner 
grundlaget for de midler, som vi får via vores 
associeringsaftale med Dansk Rideforbund 
og dermed ind i Danmarks Idrætsforbund. 
I år er der godkendt 4 nye klubber på denne 
måde. Det handler om Jörfi, Austri, Áros og 
Saga Svendborg. En femte klub er på vej lige 
i skrivende stund. Det er Sól i Odsherred. Det 
er et godt udtryk for den aktivitet, der er 
rundt om i landet, at der bare i år er kommet 
4-5 nye klubber. Ganske vist dør der også 
engang imellem nogle klubber hist og her, 
men heldigvis ser vi nye skyde frem, hvor de 
gamle falder fra. Det må siges at være en 
naturlig og sund udvikling. I dag er der 70 
klubber i alt. 

En anden af komiteens opgaver er i år og i 
det kommende år at arbejde med stafetten, 
som skal bringes fra grænsen til Herning til 
VM 2021. Her har lokale klubber allerede 
meldt sig som tovholdere.  

Hvert andet år er det komiteens opgave at 
arrangere Aktivitetsuge i Kompedal. I 
sommeren 2021 er det så året for denne 
aktive uge med mennesker og heste. Set i 
lyset af COVID-19 kan vi være bekymrede for, 
om denne uge vil kunne afvikles, men 

foreløbig er vi i gang med de tidlige 
forberedelser ud fra devisen: Lad os se, der 
kan nå at ske meget inden næste sommer. 
Omvendt er vi klar over udfordringen og 
holder os ajour med hvordan pandemien og 
restriktionerne udvikler sig. Vi skal naturligvis 
udvise ansvarlighed og samfundssind, 
ligesom alle andre.  
Den 6. september lykkedes det at afholde 
klubmøde i Vissenbjerg. Der mødte 22 
personer op. Dagsordenen bød på emner 
som præsentation af de nye Ryttermærker, 
avl, kåringer og BLUP, hegninger og deres 
betydning for vores færdsel i naturen samt 
erfaringsudveksling klubberne imellem i 
forhold til alle COVID-19 restriktionerne. Et 
godt og konstruktivt møde. 

SPORTSKOMITEEN 
Året i sporten blev ikke helt som forventet 
pga. COVID-19 situationen.  

Den 11. marts lukkede Danmark, og der kom 
et forsamlingsforbud på max. 10 personer, 
hvilket betød at den kommende 
stævnesæson blev helt anderledes end 
forventet. Stævnerne blev aflyst på stribe, og 
først efter den 8. juni, hvor 
forsamlingsforbuddet blev hævet til max. 50 
personer, begyndte der så småt at komme 
gang i stævnerne igen, og fra den 8. august, 
hvor forsamlingsforbuddet blev hævet til max 
100 personer, kom der for alvor gang i 
stævnerne.  
 
Det har været et stort arbejde for klubber og 
stævnearrangører at tilrettelægge stævnerne, 
så både forsamlingsforbuddet og de 
vejledende retningslinjer blev overholdt. Der 
er tænkt alternativt og stævnearrangørerne 
har på forskellig vis haft ordninger, hvor det 
har været muligt for dem hele tiden at tjekke, 
om der kun var det antal, der måtte være, 
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tilstede på stævnepladsen. Der skal lyde stor 
tak til klubber og stævnearrangører for at 
udbyde stævner på trods af de 
vanskeligheder, de har stået over for. Der skal 
også lyde en stor tak til ryttere og dommere, 
som også har været underlagt alle 
restriktionerne og som på forbilledlig vis har 
efterlevet alle regler.  

I kølvandet på forsamlingsforbuddet 
begyndte der at dukke virtuelle stævner op, 
hvor rytterne optog deres ridt og DI-
dommerne vurderede ekvipagerne ud fra 
deres videoer. Der blev udbudt flere af disse, 
og der var rigtig mange ryttere, der gerne 
ville deltage i dette. Denne anderledes 
stævne form kan ikke sammenlignes med de 
normale stævner i hverken sport eller 
gæðingakeppni, da flere regler ikke er 
mulige at overholde. Men i denne unormale 
coronatid gav disse stævner ryttere stor 
glæde ved at blive bedømt og have noget at 
ride frem mod. Derfor stor respekt og tak til 
alle klubberne, rytterne og dommerne for at 
tænke kreativt og ud af boksen. 
 
INTET NM og DM 
Forsamlingsforbuddet og den usikre 
situation, som COVID-19 medførte, betød at 
både NM og det planlagte DM i 
Gæðingakeppni og Sport 2020 på Hedeland 
blev aflyst. Sportskomiteen overvejede at 
udbyde DM senere på året, og alternative 
afholdelser blev diskuteret. I august valgte 
sportskomiteen at melde ud, at der ikke blev 
afholdt DM i Sport, Gæðingakeppni eller 
Alrid i 2020, da det daværende 
forsamlingsforbud stadig var en 
begrænsning for et sådant stævne, samt 
begrænset mulighed for kvalifikation og 
deltagelse.  

Fra FEIF’s side valgte man at suspendere alle 
WRL-stævner i 2020. Men de håber på, at der 

vil være mulighed for at afholde stævner med 
WRL-status i igen 2021.  

Sportskomiteen har hele vejen gennem 
COVID-19 situationen fulgt situationen tæt og 
været i dialog med både Dansk Ride Forbund 
og DIF for bedst muligt at kunne klæde 
klubber og stævnearrangører på i forhold til 
de gældende vejledninger for afholdelse af 
arrangementer. DI valgte tidligt i forløbet at 
følge de anbefalinger, der kom fra Dansk 
Ride Forbund. Sportskomiteen har fået en del 
henvendelser vedrørende de gældende 
anbefalinger og vejledninger og har på 
bedste vis forsøgt at vejlede klubberne.  
 
ICETEST 
I februar blev der afholdt to kurser i 
IcetestNG henholdsvis i Jylland og på 
Sjælland. Der var god tilslutning til disse 
kurser. I FEIF/IPZV-regi blev der afholdt et 
møde om IcetestNGs nye funktioner og 
evaluering, hvor SK havde to deltagere med. 

WRL i Gæðingakeppni 
I 2020 vedtog Landssamband 
hestamannafélaga, at der skal være en 
verdensrangliste for gæðingakeppni. Det har 
Sportskomiteen tilsluttet sig, og fra 2021 
bliver det derfor muligt at søge om WRL-
status for gæðingakeppni-stævner. Nærmere 
information om dette følger senere  

Alridudvalget 
Alridudvalget har hen over efteråret/vinteren 
2019 arbejdet med at redigere 
alridreglementet og tilføjet nye regler. Disse 
nye regler har især haft fokus på hestens og 
rytterens sikkerhed i terrænlydighed og 
udholdenhed. Det reviderede reglement 
trådte i kraft pr. 1. april 2020. Udvalget 
arbejder pt. med at revidere 
lydighedsprogrammerne. 

Side  af 16 25



Eliteudvalget og eliteryttere 
På grund af Corona besluttede 
Sportskomiteen at give rytterne dispensation 
for DRL-status stævner til Elitegrupperne på 
et år. Det vil sige at ryttere, der har opnået 
Elitegruppe-kravet til et DRL-stævne i 2020, 
vil være medlem af elitegrupperne i resten af 
2020 og 2021. Dette gælder for både 
Gæðingakeppni og Sport. 
 
Dommerudvalget for sportsdommerne 
Dommerudvalget afholdte et to-dages 
seminar for alle sportsdommere i november 
2019 på Landbrugsskolen i Roskilde. 
Emnerne på efterårets seminar var 
bedømmelse af Figures (tidligere Tølt in 
Harmony) og Lydighedsklasserne fra Alrid. På 
baggrund af dette seminar er der nu på DI’s 
dommerliste indskrevet, hvilke dommere der 
rigtig gerne vil dømme lydighedsklasserne 
ved Alrid. 

Forårsseminaret blev afholdt på Dalum 
Landbrugsskole i Odense, hvor emnet 
biomekanik og bedømmelser blev behandlet 
under kyndig vejledning af Þorgeir 
Guðlaugsson. 

I 

september 2020 blev der endelig mulighed 
for at afholde dommereksamen for nye 
lokaldommere og nationaldommere ved 
Gantis og Jökulls stævner. Det blev til seks 
nye lokaldommere og to nye 
nationaldommere. Stort tillykke til de nye 
dommere. Eksamen blev gennemført af 
interne dommere fra dommergruppen samt 
ekstern censor fra Island. Stor tak til alle 
klubber og dommere i denne eksamen.  

Gæðingakeppnidommerne blev i efteråret 
2019 evalueret ved en digital evaluering.  

NATUR- OG BREDDEKOMITEEN 
Ridespor-Danmark 
Den absolut største del af komiteens arbejde 
er koncentreret i projekt Ridespor-Danmark, 
hvor indsatsen for at opnå flere og bedre 
ridemuligheder i den danske natur ikke kan 
adskilles af, hvilken hesterace man rider på.  

Der er store geografiske forskelle på adgang 
til ridning i den danske natur og Projekt 
Ridespor-Danmark har som overordnet 
formål at forbedre natur- og motionsrytteres 
adgang til naturen.  

At DI fik midler fra DIF/DRF til ansættelse af 
projektleder Tove Urup Madsen har styrket 
arbejdet med at ændre lovgivning som 
begrænser adgang som fx 
Naturbeskyttelsesloven, Mark- og 
vejfredsloven samt Færdselsloven.  

Heldigvis er vi i tæt samarbejde med, og får 
god støtte af, både Danmarks Idrætsforbund 
og Friluftsrådet. Det KAN lykkes at ændre 
lovgivning, men det kræver tålmodighed. 
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Arbejdet i Ridespor-Danmark omfatter 
desuden: 

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. 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 er lagt ind på den digitale 
platform, der findes på ridespor-danmark.dk. 

Registrering af rideruter er desværre 
udfordret af den gældende lovgivning vedr. 
ridning i det åbne land. 

ERFA om ridespor 
Her bliver ny viden, konkrete projekter og 
erfaringer om ridespor delt på tværs. ERFA-
gruppen er for medarbejdere i stat, regioner 
og kommuner, der arbejder med ridespor 
eller kunne tænke sig at komme i gang med 
det. Gruppen er åben for flere medlemmer. 

DRF, DIF og Natur 
Samarbejdet med repræsentanter fra Dansk 
Ride Forbund forløber tæt og godt, og det er 
en stor glæde, at DRF har besluttet at styrke 
deltagelsen i arbejdet omkring natur og 
adgang ved at ansætte en konsulent omkring 
Natur. Denne konsulent arbejder tæt sammen 
med Ridespor-Danmark. 
Projekt Ridespor-Danmark støttes økonomisk 
af Danmarks Idrætsforbund i fire år fra 2018 - 
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2021. Vi arbejder i øjeblikket sammen med 
DRF på ansøgning til DIF for at videreføre og 
intensivere indsatsen. 

 
VORES NATUR projekter 
Guidede rideture i VORES NATUR: 
Ridespor-Danmark, Dansk 
Islandshesteforening og Dansk Ride Forbund 
ønsker at sætte fokus på gode rideruter i 
Danmark, og på ridning som en sund, aktiv 
og naturnær måde at færdes i naturen. 

Ridespor-Danmark har modtaget kr. 80.000 
fra VORES NATUR-puljen til at kvalificere 
turledere og til at få flere ryttere på tur i 
Danmarks naturperler. Vi har opfordret 
turlederne til at flette naturformidling ind i 
turene og til afprøve samarbejde med andre 
lokale foreninger, fx. ornitologer, jægere eller 
naturvejledere. 

Workshops for turledere er blevet afholdt d. 
24. juni på Sjælland og d. 30. juni i Jylland. Vi 
har udarbejdet et kompendium for turledere.  
De første VORES NATUR-rideture er allerede 
afviklet, og der er flere på vej. Hold øje med 
turene på voresnatur.dk. 

Hestehold og biodiversitet, VORES NATUR 
Dansk Islandshesteforening ønsker at 
inspirere til at optimere biodiversiteten på 
egen (heste)-ejendom, til at sætte fokus på 
betydningen af heste og andre store 
græssende dyr i landskabet, skabe 
nysgerrighed, interesse og forståelse for den 
lokale vilde natur.  

Friluftsrådet har bevilget kr. 50.000 fra puljen 
VORES NATUR til projekt “Hestehold og 
biodiversitet”. Der udarbejdes en folder med 
viden og gode råd samt afholdes guidede 
besøg på udvalgte hesteejendomme og 
naturområder, der afgræsses af heste. 
Formidling af den lokale natur v. 

naturvejleder/biolog/agronom.  
Kontakt Natur- & breddekomiteen, hvis du 
har ideer eller vil være med til at forberede 
projektet. Hold øje med arrangementerne i 
kalenderen på voresnatur.dk. 
Hvis Corona-situationen tillader det, 
gennemføres besøgene i maj - juni 2021. 

Friluftsrådet 
Friluftsrådets formand Niels-Christian Levin 
Hansen fremsatte i et debatoplæg en række 
konkrete forslag til regeringen, som kan sikre, 
at alle kan komme ud i naturen og få gode 
friluftsoplevelser. Ét af forslagene handler om 
at lovsikre adgang til at ride på veje og stier i 
det åbne land og i skove. Desuden at det 
bliver muligt at ride på strande hele året.  
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http://voresnatur.dk


Friluftsrådets debatoplæg blev bragt i 
Altinget d. 20. august 2020 som optakt til 
efterårets forhandlinger om en Natur- og 
biodiversitetspakke. Dansk 
Islandshesteforenings mærkesag er dermed 
kommet helt i top på den friluftspolitiske 
dagsorden. 

Nyheden “Politisk opbakning til hestefolket 
fra Friluftsrådet” sprængte rammerne for likes 
og fik over 1000 delinger på Dansk 
Islandshesteforenings facebookside, og 
opslaget nåede ud til lidt over 120.000 
personer. Det er rekord for rækkevidden på 
vores opslag på Facebook og et bevis på, at 
hestefolket har en kæmpe interesse og 
behov for bedre adgang. Nyheden hos 
Friluftsrådet slog også alle rekorder for antal 
unikke brugere. 

 
Friluftsliv på landet  
Friluftsrådet har iværksat en undersøgelse af, 
hvordan folk på landet bruger naturen og 
danner fællesskaber om friluftsliv. Målet er at 
få flere ud i naturen. Center for 
Landdistriktsforskning, SDU står for 
undersøgelsen og de inviterede er aktører 
hos kommuner, frilufts-organisationer og 
lokalsamfund, som skal bidrage med viden 
og input til at bringe resultaterne ud i praksis. 
Flere vigtige møder og konferencer er blevet 
aflyst. Vi håber, det vil lykkes at afholde 
arrangementerne i 2021. Fx: Konference og 
workshop om Friluftsliv på landet  
og Dialogmøde i Friluftsrådet om 
friluftsaktiviteter herunder 
mountainbikecykling og naturhensyn i 
danske skove.
 
Friluftsrådets generalforsamling blev afholdt i 
september med 5 måneders forsinkelse med 
begrænsning om én deltager pr. 
organisation. Tove Urup Madsen 
repræsenterede Dansk Islandshesteforening. 

Naturmødet 
Naturmødet i Hirtshals 2020 blev desværre 
aflyst. Vi havde glædet os til igen at være 
med i Friluftsrådets telt, til at skabe netværk, 
og deltage i debatter - ikke mindst omkring 
Natur- og Biodiversitetspakken.  

Ligeledes har det desværre heller ikke været 
muligt at afholde møder med Dansk 
Islandshesteforenings og Dansk Ride 
Forbunds repræsentanter i Friluftsrådets 
kredse, Nationalparkråd, eller med 
klubbernes naturinteresserede m.fl. 

Vi havde set frem til at kunne afholde 
spændende temadage og workshops, 
facilitere erfaringsudvekslinger, skabe 
netværk og samarbejde mellem nye og 
gamle repræsentanter fra både Dansk 
Islandshesteforening og Dansk Rideforbund. 
Vi ser frem til Coronasituationen er under 
kontrol. 
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Tove Urup Madsen har tidligere deltaget i Naturmødet i 
Hirtshals. Foto: Tove Urup Madsen.



 
Friluftsrådet inviterede 
medlemsorganisationerne til workshop om 
Friluftsrådets strategi for de kommende års 
arbejde d. 6. oktober 2020. Kun én deltager 
pr. organisation. Caroline Seehusen deltog. 

Coronakrisen har lært os, hvor vigtigt det er 
at have mulighed for at komme ud i naturen. 

FITE 
FITEs generalforsamling i september 2020 
blev grundet Corona afholdt virtuelt. 
Dansk Rideforbund ved Tina Foldager 
repræsenterede Danmark. 
Referat foreligger ikke endnu. Holland, 
Sverige og Danmark har tilkendegivet 
interesse for samarbejde om international 
riderute, Route du Nord. Forbindelse til Route 
d’ Artagnan.  

FEIF Leisure 
Ved årets FEIF konference i 2020 deltog 
Caroline Seehusen og Jørn Hartvig i 
medlemslandenes møde med FEIF Leisure 
Committee. Perioden siden konferencen har 
desværre været præget af Corona-
aflysninger, nedlukning og afstand. Initiativer 
som fx. udvikling af en uddannelse for 
Naturryttere som rideguider og turledere, 
baseret på FEIFs “Me and my horse”, bliver 
forhåbentlig genoptaget i det nye år/når 
Corona-pandemien er aftagende. 

Rådgivning 
Ridespor-Danmark og Natur- og 
breddekomiteen har i årets løb rådgivet i 
flere forskellige sager i hele landet. Lokale 
sager om adgang, trafik, biodiversitets-skov, 
hegning, regler, mm. 
Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har 
spørgsmål eller problemer eller ønsker at 
deltage i arbejdet. 

Nu starter de Corona-forsinkede 
forhandlinger om Regeringens Natur- og 
Biodiversitetspakke. Med Friluftsrådet og 
Danmarks Idrætsforbund i ryggen håber vi, at 
det vil lykkes at opnå bedre adgang til 
naturen …også når man er til hest.  

UDVALGENE 

Hedeland drift- og projektudvalg 
På Hedeland står der nu de færdige baner og 
havde det ikke været for COVID-19, så havde 
der været et mylder af aktivitet hen over 
sæsonen.  Årets DM i Sport og 
Gæðingakeppni var planlagt til at skulle 
afholdes på de nye baner, og planlægningen 
var langt, da Danmark lukkede ned den 8. 
marts.  

Heldigvis nåede de lokale klubber en god 
slutspurt på sæsonen i august og september, 
og der blev holdt nogle fine stævner med 
nøje planlægning i forhold til de på 
tidspunktet gældende COVID-19 
restriktioner. 

På generalforsamlingen sidste år fik 
bestyrelsen et klart signal om at kigge ind i 
foreningens økonomi. Dette kom også til at 
ramme det stort anlagte bygge-projekt på 
Hedeland, som projektgruppen bestående af 
Jytte Skovgaard Andersen, Jan Pedersen, 
Jørn Hartvig og Leif Andersen stod for. 
En minutiøs gennemgang af økonomien i 
projektet blev sat i værk - både her og nu og 
på den lange bane – her tænktes også på 
hvordan og hvem der fremadrettet skal 
vedligeholde hele den påtænkte 
bygningsmasse.  

Den 16. februar, på et møde mellem 
bestyrelsen og de frivillige i 
Hedelandsprojektet, tog bestyrelsen den 
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triste beslutning, at stoppe det store projekt, 
eftersom DI ikke havde økonomi til at 
gennemføre et så stort og ambitiøst projekt. 
Desværre. Det var meget forståeligt en stor 
skuffelse for hele projektgruppen, som havde 
brugt mange, mange timer på at nå dertil, 
hvor de var kommet. Vores forening er 
ufattelig heldig at have så dedikerede og 
arbejdsomme frivillige, som medlemmerne af 
projektgruppen. En kæmpe STOR tak for 
jeres positive tilgang og utrættelige indsats. 

I forbindelse med mødet den 16. februar 
aftaltes det, at repræsentanter fra bestyrelsen 
og projektgruppen skulle tage et møde med 
LOA (Lokale- og Anlægsfonden) for at blive  
 
 

klogere på, hvordan fremtiden for Hedeland 
kunne udvikle sig, og hvad der var påkrævet, 
hvis vi skal gå efter støtte fra LOA til et 
fremtidigt Hedeland. 
Dette møde blev til virkelighed i begyndelsen 
af september, hvor LOA meget informativt og 
levende beskrev, hvilke forhold der skal tages 

med i overvejelserne, i de projekter, som LOA 
støtter.  
 
Således med mange spændende input i 
baghovedet, skal vi tage hul på en strategi for 
Hedeland fremadrettet. En god 
kommunikation mellem projektgruppen og 
bestyrelsen er virkelig vigtig fremadrettet, når 
man skal se ind i at få nedtaget den 
sammenstyrtnings-truede ringborg og en 
fremtid, hvor sekretariatshuset trænger til en 
renovering/fornyelse.  

Vi håber meget, at den nuværende 
projektgruppe stadig har mod på igen at 
deltage i den kommende strategi. 

Uddannelsesudvalget 
Uddannelsesudvalgets opgave og ønske er 
at tilbyde kursusforløb og seminarer, der har 
interesse blandt foreningens medlemmer og 
samtidig også sikre mulighed for 
efteruddannelse af de eksisterende 
instruktører og trænere. 
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Forhåbentlig kommer vi til at se masser af liv på Hedeland igen, når coronapandemien aftager. Foto: Henrik Leth



I det forgangne år er der således blevet 
afviklet kursus i Gangartslære og 
Hestevelfærd. De to kurser erstatter det 
tidligere Basiskursus. Begge kurser blev holdt 
på Dalum og var velbesøgte og vellykkede.  
DI-Talks ved Icehorse Festival blev af 
COVID-19 grunde aflyst, ligesom en planlagt, 
stor clinic på Vilhelmsborg med 
hesteadfærdsforskeren Andrew McLean, led 
samme skæbne. Det har været et vanskeligt 
år, at afvikle kurser i. 

Uddannelsesudvalget, som har stået for den 
praktiske udmøntning af 
uddannelsesområdet, har i mange år bestået 
af Rita Geertz, Eva Lundh, Lise Pedersen, 
Majbrit Lauritsen og Jens Tølbøl Mortensen. 
Derudover har uddannelseskonsulent, Astrid 
Skou også været tilknyttet udvalget.  
Astrid var på barselsorlov juni 2019 og 
vendte tilbage i marts 2020 og har indtil nu 
arbejdet med at færdiggøre de to første 
Ryttermærker, som nu udbydes som en 
kombination af praktisk undervisning og teori 
på e-learning.  

I august meddelte de to mangeårige 
medlemmer og tovholdere, Rita Geertz og 
Eva Lundh, at de ønskede at trække sig fra 
udvalget. De har begge en lang arbejdsom 
tid bag sig i uddannelsesudvalget, og uden 
deres indsats havde det næppe ladet sig 
gøre, at fastholde FEIF-matrixen for de 
forskellige uddannelser til træner og 
instruktør på Level 1, 2 og 3. Tak for jeres 
aldrig svigtende og altid ihærdige indsats. 

Rita og Eva’s afgang samt et ønske om at 
forankre uddannelsesarbejdet ud i de 
forskellige komiteer og den faglighed, der 
dermed bliver repræsenteret ind i 
uddannelsesarbejdet, fik i august bestyrelsen 
til at beslutte, at erstatte det fungerende 
udvalg, med et udvalg bestående af et 

medlem fra hver komite.  

For at sikre forankringen i organisationen og 
videreføre den nuværende 
uddannelsesindsats besluttede bestyrelsen 
også, at der skal afsættes midler til en 
fastansat tovholder på sekretariatet på 10 
timer om ugen i gennemsnit.  
Derfor skal vi ved denne generalforsamling 
sige en stor tak til det afgående 
uddannelsesudvalg for deres medvirken til, at 
DI gennem årene har haft et aktivt 
uddannelsestilbud til alle. En stor tak til Lise 
Pedersen, Majbrit Lauritsen og Jens Tølbøl 
Mortensen for en stor og ihærdig indsats. 

Med Ryttermærkernes tilblivelse har vi fået 
adgang til DIF’s e-learningportal. Et medie, 
som har nye muligheder i sig for DI. Ønsket 
om at få uddannelse ud i alle hjørner af 
foreningen, at give bredden et godt og 
kvalificeret uddannelsestilbud, kunne godt 
ligge i hele den digitale tilgang til læring. 
Bestyrelsen besluttede derfor også i august, 
at e-learning skal udbredes mere og DIF’s e-
learningportal skal benyttes til at lægge så 
meget som muligt af den teoretiske 
undervisning ud på digitale medier, herunder 
på denne portal. 
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De to nyudviklede Ryttermærker 
repræsenterer dermed de første skud på 
stammen i en ny uddannelsesstrategi, hvor 
målet er, at flere får adgang til mere 
uddannelse. 

Juniorudvalget 
Juniorudvalget har haft nogle meget aktive 
og entusiastiske unge medlemmer, som har 
været aktive for juniorarbejdet i flere år. 
Deres afsluttende opgave var at arrangere 
den planlagte Youth Cup på Vilhelmsborg. En 
Youth Cup, som Danmark var rigtig glad for 
og stolt af at skulle afholde. 
Dette arbejde var juniorudvalget godt i gang 
med, da Corona-pandemien ramte Europa 
med fuld kraft.  

Således havde et af udvalgets medlemmer 
været med til den årlige FEIF-konference på 
Island for at koordinere det store 
ungdomsevent i FEIF, som afholdes hvert 
andet år og går på skift mellem landene. Det 
er et stort event med omkring 100 unge 
mennesker og mange holdledere og  

koordinatorer samlet fra hele verdenen. 

Budgettet var lagt, aftalerne var indgået og 
alle glædede sig – og så kom Corona - og 
endte med at gøre en ende på hele Youth 
Cuppen, som på så meget andet. Megen 
bekymring var gået forud, da den endelige 
aflysning kom umiddelbart efter påske. Ingen 
turde tage ansvaret for at samle så mange 
unge mennesker fra så mange lande i den 
tid, vi så ind i. Stor var skuffelsen og 
frustrationen, hvilket var absolut forståeligt.  

Desværre stopper det nuværende 
juniorudvalg. De har siddet længe og de har 
lavet rigtig meget godt og kvalificeret 
juniorarbejde. Der skal lyde en meget stor tak 
til det afgående juniorudvalg. Tak.   

 

DØDSFALD  

Foreningsåret 2019/2020 afsluttedes med 
beskeden om, at medstifter af Dansk 
Islandshesteforening, mangeårig redaktør og 
”grundlægger” af TÖLT samt en enestående 

pioner i islandshesteverdenen, 
89-årige Gunnar Jonsson sov 
stille ind d. 25.  september 2020 
efter længere tids sygdom. 
 
På foranledning af familien blev 
der indstiftet en fundsats, kaldet 
”Gunnar og Marit Jonssons 
Tølter”. Det er en bronzehest, 
der i fremtiden vil blive uddelt til 
et medlem af Dansk 
Islandshesteforening, der som 
rytter, avler eller instruktør i 

særlig grad har gjort sig 
fortjent til en anerkendelse for 
sine kvalifikationer, 
engagement og 

vedholdenhed. 
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Dansk Islandshesteforenings medstiftere Gunnar og Marit Jonsson. 
 Foto: DI arkiv



HVAD SÅ NU? 
På dette års generalforsamling i Dansk 
Islandshesteforening skal der vælges en ny 
formand. Mie Trolle har, efter syv år på 
posten, valgt at takke af. Formanden har stor 
betydning for, hvordan foreningen tegnes 
både indadtil og udadtil. Det er positivt, at et 
engageret hestemenneske, der besidder stor 
organisatorisk erfaring og har et drive som 
Sus Ulbæk, har meddelt bestyrelsen sit 
kandidatur.  
 
Enig bestyrelse indstiller Sus Ulbæk 
Dansk Islandshesteforening er en forening, 
der skal favne bredt – fra skovtursrytteren til 
eliterytteren over avlsarbejdet – med blik for 
at udbrede kendskabet til den islandske hest.  
 
Vi er en forening, hvor det vil være en stor 
fordel, at en ny formand, har indsigt i og 
erfaring med at arbejde i en kompleks 
politisk organisation med mange facetter.  

Det er derfor en enig bestyrelse, der indstiller 
Sus Ulbæk kandidatur til formandsposten i 
Dansk Islandshesteforening. 
 
Om året der venter, kan der med sikkerhed 
siges, at intet er sikkert. Vi er stadig som 
forening i coronapandemiens vold.  
Coronaudbruddet er en helt usædvanlig 
situation med store konsekvenser for hele 
Danmark – også foreningslivet, hvor 
aktiviteter midlertidigt må ændres eller helt 
lukkes ned.  
 
Vi skal udvise samfundssind 
Det er Danmarks Idrætsforbunds klare 
anbefaling, at de enkelte foreninger og 
klubber ikke tilbagebetaler kontingenter, da 
en tilbagebetaling potentielt vil lukke frivillige 
klubber. DIF opfordrer derfor til, at alle bredt 
set udviser samfundssind og ansvarlighed og 
bakker op om alle foreninger, klubber og 

frivillige i en svær tid.  
Foreningens intension er, på trods af at hele 
islandshestelivet kan risikere at blive ramt af 
restriktioner, at fortsætte og opmuntre alle 
medlemmer til at finde veje til glæde og 
samvær med hinanden og vores heste. 
Selvom det kommende foreningsår kan blive 
præget af restriktioner, har det indeværende 
år vist os, at intet kan tage glæden ved 
hinanden og vores heste fra os. 
Derfor ønsker bestyrelsen også at fremhæve 
vigtigheden af fortsat at bakke op om og 
melde sig ind i Dansk Islandshesteforening 
og om at støtte landets mange lokalklubber, 
uagtet at der uundgåeligt bliver restriktioner 
for, hvordan vi kan udleve vores 
islandshestefællesskab i det kommende år.  

Vores forhåbning er, at blusset for alvor kan 
skrues op og brænde i forbindelse med VM 
for islandske heste i Herning i 2021. At vi til 
den tid kan opleve det enorme fællesskab, vi 
har med hinanden, fordi vi hver især har 
kærlighed til den islandske hest. Det er den, 
der binder os sammen. Tak til jer alle for 
samarbejdet gennem et godt, anderledes og 
udfordrende år - I er unikke og u-undværlige. 

Vi glæder os til at se frem mod et år, hvor vi 
arbejder videre med kampgejst. Lad os blive 
ved  - utrættelige, seje og udholdende - 
nøjagtig ligesom vores fantastiske heste. 
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