Verksamhetsberättelse 2018
Austur Islandshästförening

Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. Austur tillhör sedan 2016 distriktet Gotlands
Islandshästförbund.
Styrelsen
Ordförande: Marianne Lyttkens
Vice ordförande: Anders Andersson
Kassör: Lotta Molund-Löfgren
Sekreterare: Therese Sonehag
Ledamot: Nathalie Ahltin-Gudinge och Magdalena Moranska
Suppleanter: Tina Niska (avled februari 2018), Camilla Jåfs och Ida Söderlund
Ungdomsrepresentant: Emma Li Andersson
Föreningsmöten
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under verksamhetsåret.
Årsmötet hölls 10 februari 2018 i Gotlandssnus lokaler i Roma där 29 medlemmar deltog.
Förbundsmöten
På SIF:S Riksårsmötet 17 mars i Stockholm/Bromma hade Austur i år fyra mandat och
representerades av Marianne Lyttkens, Ulla Sköldstam, Nina Morge & Per Enocsson.
Revisorer
Cilla Beite-Börjesson och Ingrid Wahlén med ersättare Matilda Dahl.
Valberedningen
Pia Bergman (sammankallande), Monika Östberg, Martina Andersson, Ulla Andersson, Sonja
Grahns Knutas.
Föreningsutskott
Avelsutskottet samordnar aktiviteter inom avel (ansvarig: Marianne Lyttkens).
Fritidsutskottet arrangerar och samordnar klubbens uteritter (ansvarig: Anders Andersson).
Medlemsutskottet ägnar sig åt att sprida information om klubben, dess olika aktiviteter samt
att rekrytera nya medlemmar till klubben (ansvarig: Nathalie Ahltin-Gudinge).
Ungdomsutskott arrangerar aktiviteter för ungdomar (ansvarig: Ida Söderlund).
Utbildningsutskottet ägnar sig åt att arrangera olika kurser & studiecirklar (ansvarig: Therese
Sonehag).
Tävlingssektionen arrangerar tävlingar (ansvarig: Lotta Molund-Löfgren). Klubbens
tävlingskommitté har bestått av: Lotta Molund, Ulla Andersson, Nathalie Althin-Gudinge,
Ulla Sköldstam, Trixie Hellström, Anders Andersson.

Medlemmar
Den 31 december 2018 hade klubben 165 medlemmar (16 män och 149 kvinnor). Av dessa
var 6 st stödmedlemmar. 40 medlemmar (5 pojkar och 35 flickor) var mellan 0–20 år. 13st 7–
12 år, 27st 13-20år.
Medlemsavgift
Senior 510 kr. Junior (tom 18 år) 260 kr. Familj 720 kr (Senior+familjemedlemmar skrivna på
samma adress). Lokalklubb/stödmedlem 100 kr. Introduktionsmedlem 350 kr.
Medlemsträffar
12 maj samlades Austur till medlemsträff med tema ”sadlar, i Sjonhems hembygdsgård med
sadelmakare Ulrika Sundberg.

Verksamhet
Fritid
Föreningen ordnar både traditionsenliga ritter och uppmuntrar till spontanritter i
medlemmars hemmamarker. I år noteras 5 gemensamma uteritter.






Annandag-påsk-ritt på Själsö 2 april från Stall Själsö med 6 deltagande ekipage.
Långritt på Stenkusten 1 maj, genomfördes för 16:e gången av 9 ryttare med
utgångspunkt hos Ulla i Fleringe.
Suderritten 18-20 maj längs Husrygg till Holmhällar bl.a. med 6 deltagande ekipage.
I midsommartid, 24 juni, red 13 ekipage från Kauparve Islandshästar i Lärbro till
Gunilla Sterner på Engårdens Islandshästar i Kappelshamn.
Austur arrangerade rid-weekend på Fårö för 18:e gången, lite tidigare än vanligt 31
augusti- 2 september med 11 deltagare – 10 till häst och 1 till fots/cykel!

10-16 december samlade Austur in 750 kr i den digitala sparbössan ”Tölta för Musikhjälpen”
under årets tema: "Alla har rätt att funka olika".
Stickträffar: Några handarbetande medlemmar har även träffats för att tillsammans med
medhavda mönster, garner och pågående stickningar inspirera varandra att skapa fler
islandströjor.
Filminspelning: ett par dagar i juli spelades en tv-serie baserad på Per Schlingmans bok ”i
maktens öga” in på Kauparve i Lärbro. Många från Austur var med och agerade statister inklusive hästarna Bytingur, Hrina, Krummi, Indra, Emanon & Perla!
Kurser och utbildning
Under året har privatlektioner, ridlektioner, kurser, clinics och föreläsningar hållits vid 23
tillfällen. 12 välkända och välmeriterade instruktörer och ryttare samt domare allt från SIF
lokal nivå till internationella FEIF-domare har anlitats.
Ridlektioner:
 10-11 februari Johan Häggberg höll kurs i Lye med 11 deltagande ekipage.


















9-10 mars privatlektioner med Jenny Göransson i ridhuset Lye och i Havdhem med
7+8 deltagare.
24-25 mars var det dags för Haffi Gislason att sprida glädje till ett gäng ridsugna
Austur medlemmar i Sjonhem ridhus, med 10 deltagande ekipage.
8 april kurs i Gaedingakeppni med instruktör Nina Bergholtz, 6 deltagare.
28-29 april ridkurs med Johan Häggberg, 10 deltagare.
26 maj ridlektioner i Fleringe för Marcus Ljungkvist, 8 ekipage.
19 juli privatlektioner i Fleringe för Jamila Berg, 5 ekipage.
1-2 augusti centrerad ridning med Pia Paulsén-Hawee i Lärbro. Endagarskurs för
nybörjare 4 deltagare samt endagarskurs fortsättning, 4 deltagare.
24-25augusti kurs med Johan Häggberg, 10 ekipage.
8 september kom Pia Paulsén-Hawee tillbaka i Lärbro med privatlektioner för 6
ryttare.
14-15 september, privatlektioner för domare och instruktör Ulrika Wendéus på
Själsö,3 ryttare och i Fleringe, 5 deltagare.
20-21 oktober återkom Haffi Gislason för en ridkurs i Sjonhem. 11 deltagare.
Varje år i november, vecka 45-46, återkommer kursen för Johann Friðgersson i Lau
hos Lisa och Kave Raufi. 7-11 november deltog 8 ekipage. 14-18 november 9 ekipage.
22 november endagskurs för Johan Häggberg i Dalhem, 7 deltagare.
26 december lektioner för Sara Lundberg i Lye ridhus med 10 deltagare.
27 december lektion för Emma Wahlén i Lärbro. 5 deltagare.
28-29 december träning för Lag-SM, ungdomarna tillsammans med Sara Lundberg. 8
deltagare.

Övrig utbildning:
 Studiecirkel i isländska under våren med 6 deltagare för läraren Valgeður "Valla"
Ástholm-Vikingsdottir, som nu flyttat till USA med familjen för tre år.
 24-25 februari tappskokurs i Vänge med hovslagare, 4 deltagande medlemmar.
 7 april exteriörkurs tema: ”Vad har hästens exteriör för betydelse för dess
hållbarhet?”. Instruktör avelsdomaren Nina Bergholtz, 10 deltagare.
 21 april clinic ”Inkörning av häst” med Maria Johansson, Grötlingbo. 15 deltagare.
 6 juni clinic ”Att rida in en häst”. Emma Wahlén, höll clinic i Lärbro. 14 deltagare.
 13 november föreläsning med Johann Þór Friðgeirsson "Islandshästen dåtid & nutid".
Tävling
Antalet tävlande fortsätter att vara stort, och många har deltagit i kampen om klubbens fina
vandringspriser - "Klubbmästare" och ”Årets gångartsekipage” totalt 50 ekipage.
Resultatlistor presenteras i årsmötesprotokollet.
DISTRIKTSMÄSTARE 2018
Senior: Sara Lundberg & Gormur frá Selfossi 6,17p (uttag 5,97p)
Junior: Emma Li Andersson & Hjalmur från Glottra 5,87p (uttag 5,89p)
Tävlingsarrangemang i föreningen 2018:
13 januari tävling i trail (för klubbmästartiteln 2017) i Lye ridhus.
11 mars inomhustävling i ridhuset, Havdhem. Domare var Jenny Göransson med biträde av
domarsekreterare Nina Morge. I sekretariatet fanns speaker Lotta Molund och sekreterare

Ingrid Wahlén. Totalt tävlade 12 seniora ekipage,7 YR ekipage och 3 juniorer i klasserna: T8
tölt, V5 fyrgång, T3 tölt, V2 fyrgång samt F2 femgång. Tävlingen genomfördes i anslutning till
en tävlingsinriktad kurs vilket innebar att vi körde även klasser som p g a för få anmälda
deltagare normalt inte skulle ha genomförts.
10 maj tävling i distans i Rute med 6 seniorer och 1 YR respektive junior. Banansvariga var
Hanna Blomberg-Olsson och Karin Rüger - pulsare var Gunilla Bogren.
27 maj sommartävling på ovalbanan i Fleringe med 39 startande ekipage. Domare var
Marcus Ljungqvist. Denna tävling hade vi premiär för klubbens nyinköpta sekretariatsvagn
och där huserade speakern Lotta Molund-Löfgren tillsammans med bisittaren Ingrid Wahlén.
Domarsekreterare var Therese Sonehag och Ulla Sköldstam. Vi gjorde denna tävling ett test
med att ha finaler i alla klasser med minst 6 anmälda - där fick ca50% rida final. Därför blev
det denna gång hela 5 finaler. 22 seniorer, 9 YR och 8 juniorer.
22 juli DM Gotland. På uppdrag av Gotlands Islandshästförbund stod Austur även i år för
arrangemanget kring årets DM-tävlingar på ovalbanan i Fleringe.
Domare var Jamila Berg, Gunnar & Anne-Marie Werner. I sekretariatet återfanns
tävlingsledare Lotta Molund Löfgren & speaker Ann-Chatrine Redin.
Totalt deltog 36 ekipage, viket innebar att vi slog fjolårets deltagarantal (=34st).
15 september FS1 Dressyr Årets enda tävling genomfördes på ridbanan i Fleringe. 4 ekipage
kom till start. Domare var Ulrika Wendéus.
16 september Hösttävling. 18 ekipage kom till start till årets sista ovalbane tävling som
arrangerades en strålande fin höstdag i Fleringe. Domare var Ulrika Wendéus och i
sekretariatet fanns Lotta Molund-Löfgren, Ingrid Wahlén och speaker Emma Li Andersson.
24 november tävling i distans i Vamlingbo. Höstens distanstävling lockade hela 13 startande.
Banansvariga var Ingrid Jacobsson & Christina Eriksson och den sistnämnda var även pulsare.
SM Gæðingakeppni 2018
2018 representerades Austur av 2 ekipage som kvalade in till SM i Gæðingakeppni som
arrangerades 6-9 september på Himmelstalund i Norrköping.
Lovisa von Corswant & Galdur frá Horni (9,04p) slutade på 24:e plats och Emilia Jessen &
Visir från Tängmark (8,0p) slutade 28:e plats i GDT. Totalt deltog 44 ekipage.
Båda ekipagen deltog även i klassen Gæðingatölt. Lovisa/Galdur fick där 8,12p och
Emilia/Visir 7,77p.
Ytterligare två ekipage hade kvalat in till SM, men valde att inte starta: Vera Morge &
Óskadis från Bergshill (Sport - Speedpass Junior) + Emma Li Andersson & Hrina från
Stenstuge (Gæðingakeppni - GDT).
Andra ekipage som tävlat för Austur på fastlandet:
Lovisa von Corswant & Himna fra Nr. Hytten deltog i SM-kval i Gæðingakeppni 21 juli i
Norrköping.
Lisa Lindblad & Dugur från Stenholmen, Antonia Baumert & þorsteinn från Vargsätter samt
Emilia Jessen & Galdur frá Horni 1 deltog på SM-kval i Gæðingakeppni 18-19 augusti i
Linköping.

Ulla Sköldstam (S) & Gymir från Sanda har representerat Austur på 13 tävlingar på fastlandet
med goda resultat och placeringar på i stort sett på alla tävlingar, bl.a. fem blågula, fem blå
och tre gula rosetter.
Ungdom
För 2018 har föreningen ansökt om statligt och kommunalt aktivitetsstöd för totalt 27
genomförda gruppaktiviteter (160 deltagartillfällen).
Under maj månad var Austur innehavare av SIF:s Instagram-konto som bl.a. ska skildra
klubbens ungdomsaktiviteter. Klubben erhåller 1 000 kr för insatsen som går till
ungdomskontot.
Avel
Avelsutskottet har haft två träffar under året bl.a. för att planera föl- och unghästmönstring
2019.
Hemsida & Facebook
Totalt har hemsidan under året haft 72 170 besökare = ca 198 besök/dag. Webmaster Ingrid
Wahlén.
Föreningen har även några medlems sidor/grupper på Facebook - en ”Köp/Byt/Sälj” sida och
några grupper för olika intresseområden t ex avel och ungdomar. Det finns även en officiell
sida dit även icke medlemmar har tillträde. På den ”slutna” medlemssidan är 140personer
aktiva.
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