
 

Det här är SIFs första nyhetsbrev.  

Nyhetsbrevet är ett resultat av det arbete med kom-

munikationsfrågor som SIF genomfört under 2015. 

Nyhetsbrevet blir ett komplement till förbundets tid-

ning Islandshästen och en möjlighet att ge er inform-

ation medan den är färsk. I tidningen får ni ta del av 

reportage och artiklar samt större nyheter. I nyhets-

brevet kommer information från styrelsen, sektioner-

na och SIF Avel om vad som hänt, är på gång och 

viktiga saker som vi inte vill att ni missar. Här kom-

mer kortare information där ni snabbt kan få en över-

blick och avisningar till ytterligare information på nä-

tet för den som vill veta mer.  

Nyhetsbrevet finns på SIFs hemsida och går nu i 

början ut på e-post till alla medlemmar. När SIF får 

upp sin nya hemsida under året kommer vi att gå 

över till att ni själva får anmäla via hemsidan om ni 

vill prenumerera på nyhetsbrevet.   

Vill du hjälpa till att utveckla nyhetsbrevet kontakta  

Stöt Ulrika Andersson stotulrika@gmail.com  

0703-951598 

Första nyhetsbrevet 

Samarbetsavtalet med SvRF är förlängt  
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I det här numret: 

SIF och Svenska Ridsporförbundet, SvRF, har 1 mars skrivit på en förlängning 

av det samarbetsavtal vi har haft sedan 17 juni 2015.  

Avtalet innebär inte att SIF är en del av SvRF utan vi är även i fortsättningen två 

separata förbund som väljer att samarbeta i vissa frågor.  

Vi har också gemensamt tagit fram en handlingsplan för fortsatt samarbete.    

Fokusområden för samarbetet är utbildning och ungdomsverksamhet. 

Genom avtalet med SvRF är SIF ett samarbetsförbund inom Riksidrottsförbun-

det, RF. Via samarbetsavtalet ges vi möjlighet till olika fördelar som finns inom 

RF som LOK-stöd, utbildningar via SISU, RFs SM-tecken, IdrottOnLine och 

andra IT lösningar, Idrottslyftet etc. 
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Sedan en månad är TREC Sveriges 

nya hemsida i drift. Sidan fylls löpande 

på med mer material.  

Uppdaterade regler läggs ut efter hel-

gens domar– och arrangörssemi-

narium.  

Har ni träningar, kurser eller tävlingar i 

TREC så skicka in dem till sektionen 

så lägger vi ut dem på hemsidan så 

fler kan se vad som händer. Det finns 

kontaktformulär på hemsidan.  

Hemsidan hittar du på 

www.TRECSverige.se 

Redan nu finns flera tävlingsproposit-

ioner upplagda. Även de Danska täv-

lingarna läggs ut på vår hemsida.  

Glöm inte att beställa din ryttarlicens 

för 2016.  

I och med SM-veckan blir det mycket 

folk i Norrköping så boka ditt boende 

tidigt.  Länkar finns på hemsidan.  

Idrottskalaset är ett gratis arrange-

mang under SM-veckan som Norrkö-

ping arrangerar och är fyllt med en 

rad aktiviteter för stora som små. Läs 

mer på  

www.upplev.norrkoping.se/smveckan/ 

SM genomförs i år som ett samarbete 

mellan Sif och Dyggur. I och med 

SIFs samarbetsavtal med SvRF är 

vårt SM i Norrköping en del av Riksid-

rottsförbundets SM-Vecka där när-

mare 50 mästerskap ska avgöras. Det 

blir en av Sveriges största idrottsliga 

folkfester.  

Vill du vara med i själva navet till SM? 

Vill du uppleva tävlingarna ur ett an-

nat perspektiv? Vill du göra skillnad? 

Anmäl dig som funktionär via hemsi-

dan redan idag— smislandshast.se 

TREC har ny hemsida 

SM 2016 — en del av SM-veckan 

Skillnader i hur man bedömer samma 

situation i PTV (teknikhinderbanan) på 

olika sätt beroende på klass samt ny-

heter för sekretariatet diskuterades.  

För att få behålla din domarstatus el-

ler din behörighet som Teknisk Dele-

gat måste du delta på minst ett domar

- respektive arrangörsseminarium un-

der en tvåårsperiod.  

Läs mer på TREC-Sveriges hemsida. 

TREC domar- & arrangörsseminarium 

I helgen hölls årets arrangörs- och 

domarseminarium i Fjälkinge Skåne 

hos Tanja Zabel. Även våra danska 

kollegor deltog.   

En förberedelse inför årets tävlingar 

med genomgång av nyheter från FITE 

och i Svenska tillägget. Ett fokusom-

råde för träffen var POR-fasen 

(orienteringen) och då framförallt skill-

naderna mellan klasserna i både ban-

läggning och bedömningar. 
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Nationella ungdomsveckan på Wången 

SIF träffar Riksidrottsförbundet 

Islandshästdistrikt 

Wången lanserar nu tillsammans med 

SIFs ungdomssektion ”Nationella 

UngdomsVeckan”  NUV, en utbild-

ningsvecka för 15 aktiva islandshäst-

ungdomar.  

Det nya sommarlägret genomförs 

samtidigt som det inofficiella lands-

lagslägret för ponnytravungdomar, 

KRAFFT PonnyElitVeckan, pågår.  

Nationella UngdomsVeckan, NUV, är 

en satsning på ungdomarnas kompe-

tensutveckling inom ridning, träning 

och hästhållning och pågår 27 juni till 

3 juli. Ungdomarna kommer att bo på 

Wångens vandrarhem med ”all inclu-

sive” på Wångens wärdshus. De får 

möjlighet att ta med egen häst eller 

hyra islandshäst av Wången.  

Veckan innehåller självklart också 

roliga ”trivselaktiviteter”. Utbildnings-

veckan leds av Wångens egna is-

landshästlärare. Under veckan kom-

mer deltagarna också att utbildas av 

flera sportsliga profiler som föreläser, 

förevisar och deltar under praktiska 

moment. Unga ledare, utbildade inom 

islandshästsporten, kommer dessu-

tom att fungera som stöd och grupple-

dare för deltagarna. 

Nationella UngdomsVeckan är ett pro-

jekt inom ramen för Hästnäringens 

Ungdomssatsning, HUS, vilket inne-

bär att deltagaravgiften för utbild-

ningsveckan blir subventionerad. 

Mer info kommer finnas på SIF ung-

doms hemsida.  

Ett antal distrikt har redan bildats for-

mellt med ett första årsmöte, styrelse, 

ekonomi och en verksamhetsplan för 

2016.  

Instruktioner för hur man gör detta är 

utskickat till alla lokalföreningar.  

Distrikten ska vara till nytta för före-

ningarna och kan jobba med många 

olika frågor.  

Utse gärna en kontaktperson i varje 

distrikt som kan samla avelsintresse-

rade och uppfödare och genom vilken 

SIFAvels avelsledare kan ha kontakt 

för god kommunikation och delaktig-

het i SIFAvels verksamhet för SIFs 

medelmmar  

Som samarbetsförbund till Riksidrotts-

förbundet, RF, behöver SIF anpassa 

sin organisation efter övriga id-

rottsSverige.  

SIFs riksmöte 2015 beslutade därför 

att SIFs regioner skulle göras om till 

en distriktsorganisation. Alla SIFs för-

eningar måste ingå i ett distrikt. Hur 

distrikten skulle se ut diskuterades på 

SIFs ordförandekonferens i november 

2015.  

Efter den gick föreningarna hem och 

jobbade och det är nu klart att vi bildar 

13 distrikt och vilka föreningar som 

hör till vilket distrikt.  

SIF har skickat en förfrågan till Riksidrottsförbundets ledning om att få ett möte 

med dem för att reda ut de oklarheter som fortfarande finns kring SIFs koppling 

till RF och vilka möjligheter som finns för SIF genom vårt samarbetsavtal med 

Svenska Ridsportförbundet.  

Mötet kommer att hållas 18 mars i Stockholm 

Östergötland och 

Uppland är två distrikt 

som haft sitt första 

årsmöte och är 

formellt bildade.  
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Godkänd hjälm på tävling 

Motivering till beslut om deltagande och titel på SM 

Beslut taget om deltagande och titel på SM 

I november 2014 tog EU-

kommissionen ett beslut där standar-

den för test av ridhjälmar drogs till-

baka.  

I väntan på en ny standard gäller föl-

jande övergångsregler under 2016 för 

vad som räknas som godkänd hjälm 

på officiella tävlingar arrangerade 

inom Svenska Islandshästförbundet: 

1.) CE-märkta ridhjälmar som tillver-

kats före den 4 november 2014 och 

som typkontrollerats enligt den äldre 

standarden EN 1384, dessa är i dags-

läget godkända att användas fram till 

och med 31 december 2016.  

2.) CE-märkta ridhjälmar som tillver-

kats efter 4 november 2014 och som 

har genomgått ny typkontroll och är 

märkta VG1 01.040. 

Det finns i dagsläget ingen bortre tids-

gräns för de hjälmar som är godkända 

enligt VG1 01.040.  

Märkningen VG1 är en rekommendat-

ion från EU-kommissionen och inte ett 

krav idag. 

Läs mer på SIFs hemsida under Täv-

ling och på Konsumentverkets hem-

sida. Länk finns på SIFs hemsida.  

RF:s mästerskapstecken utdelas i 

Senior och Young Rider klasser. 

För att få starta på Svenskt Mäster-

skap samt tävla om mästerskapsteck-

en, ska ryttaren vara svensk medbor-

gare, eller sedan minst ett år räknat 

från folkbokföringsdatum vara stadig-

varande bosatt i Sverige.  

Ryttaren måste vara medlem i före-

ning ansluten till Svenska Islandshäst-

förbundet. 

Timo Rajasaari 

Nadja Andrewitch 

Följande beslut har fattats 2016-03-11 

Svenskt Mästerskap i sportgrenar an-

ordnas av arrangör utsedd av 

Svenska Islandshästförbundet. 

Mästerskapstecken utdelas årligen till 

segrare i tävling om svenskt mäster-

skap i de olika tävlingsgrenarna P1, 

P3, PP1, P2, T1, T2, V1, F1 samt fyr- 

och femgångskombination. 

SIF:s mästerskapstecken utdelas i 

Senior, Young Rider samt Junior klas-

ser.  

I Juniorklass utdelas dessutom SIF:s 

mästerskapstecken i T5 och V5. 

SIF i många år saknat regler för vilka som kan delta på ett SM och vilka som kan utses till Svenska Mästare. 

Som en del i RFs SM-Vecka behöver det finnas tydliga regler och därför har vi nu tagit beslut i frågan. 

I och med detta beslut har kravet för att få delta på SM skärpts. Du måste nu vara medlem i en Svensk is-

landshästförening som är kopplad till SIF och du måste varit folkbokförd i Sverige minst ett år. Vi har samtidigt 

också öppnat upp så att alla som får delta på SM kan bli Svensk mästare.  

Vårt reglemente följer nu hur man gör inom övrig svensk idrott och det följer också Riksidrottsförbundets vär-

degrund att idrott ska vara inkluderande. 
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Utbildningar på gång:  

 Fortbildning för ULK:are 16 april, Raudhetta Islandshästar, 

Lindome 

 Lagledarutbildning 17 april, Göteborg. För dig som är 

ULK:are eller vill veta mer om Lag SM. 

Mer information kommer att finnas på SIFs hemsida under utbild-

Svenska Islandshästförbundet 

Ridsportens Hus 

734 94 Strömsholm 

 

Telefon: 0220-452 50 

E-post: svenska@icelandichorse.se 

www.icelandichorse.se 

dan. Så här långt är det beslutat men 

resten står öppet för kreativa och 

kommunikativa lösningar. 

Har du intresse för och erfarenhet av 

verktyg, metoder och modeller för 

uppbyggnad av hemsidor samt soci-

ala medier?  

Vill du ingå i ett litet ideellt arbetande 

team för att ta detta viktiga steg i vårt 

förbunds utveckling, hör av dig 

till  timo.rajasaari@skanska.se 070-

678 38 00 

 

Arbetet påbörjas snarast för att vara 

klart vid halvårsskiftet med SIF nya 

funktionella hemsida. 

Vill du vara del i att lyfta islandshästen 

och Svenska Islandshästförbundet på 

webben?  

Nu börjar arbetet med en ny hemsida. 

SIF ska skapa en helt ny digital platt-

form, där hemsidan är det självklara 

navet. Oavsett om användaren av vår 

hemsida är nyintresserad eller gam-

mal i gamet, ska allas behov av in-

formation, kommunikation och service 

stå i centrum! 

Hemsidan kommer att byggas på 

Riksidrottsförbundets (RF) digitala 

plattform Idrott Online. Flera exempel 

på lösningar finns att se i olika idrotts-

förbund i RF (gå in på Aktiverade för-

bund - Svenskidrott), så arbetet star-

tar inte från noll. SIFs kommunikat-

ionsgrupp har påbörjat arbetet kring 

behov av funktioner och mål med si-

SIF söker hjälp för nya krafttag på webben  

För islandshästen 

Svenska Islandshästförbundet 

SIF 


