Verksamhetsplan för Islandshästföreningen Vinir
Föreningens mål för 2015
Vinir ska under 2015…
 … anordna officiella och inofficiella tävlingar samt ett klubbmästerskap.
 … att utnyttja förslagen som aktivitetssektionen ställt samman för att anordna aktiviteter
såväl utan häst som med häst.
 … anordna aktiviteter som riktar sig speciellt till barn/ungdomar.
 … uppmuntra medlemmarna att (hjälpa till) att arrangera aktiviteter.
 ... utveckla kommunikationskanaler mellan föreningen och medlemmarna samt mellan
medlemmar.
 ... arbeta för bra sammanhållning mellan medlemmarna i vår nya förening.

Föreningens verksamhetsmål
Vinir vill fortsätta Djafurs och Vaengurs arbete med att verka för att sprida och öka kunskapen om
islandshästen och dess unika egenskaper, anordna aktiviteter för medlemmarna samt arbeta för att
knyta nya medlemmar till föreningen. För att kunna erbjuda medlemmarna fler och bättre
aktiviteter vill vi gärna fortsätta att samarbeta med våra grannföreningar, men framför allt vara en
förening för alla våra medlemmar, med eller utan egen häst och på olika kunskapsnivåer. Vi ser det
också som mycket viktigt att behålla och öka antalet ungdomar i föreningen, och vill därför erbjuda
aktiviteter som riktar sig speciellt till ungdomarna. Så arbetar vi bäst vidare för att bibehålla och öka
sammanhållningen i Vinir.

Föreningens vision
Vinir skall vara Sveriges mest aktiva islandshästförening.

Sektionerna
Vi har bildat sektioner för olika verksamhetsområden. Sektionerna arbetar självständigt, men svarar
inför styrelsen. Styrelsen har det ekonomiska ansvaret. Vi välkomnar alla medlemmar att engagera
sig i sektionerna. Tag chansen att vara med och påverka inom det område som ligger dig varmast om
hjärtat!
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Sportsektionen
Sportsektionen planerar att under 2015 anordna en vårtävling på Klevsvik, en Gaedingakeppni på
Säve på sommaren samt ett 2-dagars klubbmästerskap på Säve på hösten. Utöver detta planeras att
i samverkan med ungdomssektionen arbeta för att de som vill får möjlighet att delta på uttagning till
Lag SM samt junior/YR SM.
Utöver de officiella tävlingarna som skall finnas i proppen planeras att ordna inofficiella tävlingar på
olika teman, tex Alternativ KM, Gumm och Gubb tävling, hoppmästerskap mm.
Ansvariga: Monika Persson, Anna Agerup, Linnea Adler, Annelie Silvander

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen skall under 2015 bl a jobba vidare på att lära sig mer om sitsen och dess
inverkningar. För att fördjupa kunskaperna är tanken att ta ut en tränare från dressyrvärlden. Det är
också tänkt att vidareutveckla detta ännu mer genom att eventuellt åka på en voltige lektion på
storhäst så man får med sig läran om balans och avslappning i harmoni.
Det är även tänkt att ha filmkväll med senaste VM filmen och umgås så ungdomarna får träffas.
För att ytterligare knyta an ungdomarna och bevara intresset för föreningen och islandshästen är
planen att rida ut med minst två erfarna "Ungdomsledare" på en långritt med fika samt grillning.
Tanken är att detta ska ske på vårkanten.
Självklart finns det också planer på att rida kurs/teori för te.x Louise Löfgren eller någon annan som
kan ha bra tips och trix.
Och sist men inte minst ska vi träna på att vara ett team och genomföra Lag-SM och många andra
roliga aktiviteter! Självklart kan man höra av sig till oss och önska någon aktivitet så försöker vi se om
den är möjlig att genomföra!
Ansvariga: Josefin Warvne, Elin Wallenbring

Aktivitetssektionen
Aktivitetssektionen har haft ett brainstormingmöte och tagit fram en lååång lista på aktiviteter som
vi hoppas skall locka medlemmarna. Listan bygger bl a på tidigare önskemål från både Vaengur och
Djarfur. Det är allt från kurs med och utan häst till föreläsningar och gemensamma ritter.
Ambitionen är att det skall finnas något för alla!
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Vi kommer att tjuvstarta med någon aktivitet redan i höst, och hoppas givetvis på bra uppslutning.
Under 2015 kommer vi att anordna minst fyra aktiviteter med och utan häst.
Vår målsättning är att aktiviteterna skall hållas på en rimlig prisnivå. Vi hoppas att föreningen kan
hjälpa till att sponsra en del av kostnaderna.
Vi tar mycket gärna emot fler önskemål och idéer om aktiviteter!
Ansvariga: Karin Andersson, Elisabeth Wallenbring, Monica Rohland, Åsa Bengtsson

Materialsektionen (Klubbshoppen)
Materialsektionen kommer att ta fram en helt ny kollektion av kläder för ryttare och häst.
Vi har startat ett samarbete med Karin Hallberg på Print by Hallberg (byter snart namn till Hallbergs
tryckeri) där vi tillsammans, arbetar för fullt med att ta fram en helt ny kollektion av kläder och
material för ryttare och häst.
Färgerna på vår nya logga, kläder och material kommer att bli blått/rött & vitt, allt i harmoni med de
isländska färgerna. Det kommer inte att bli något lager i klubben utan varje medlem kommer själv
att beställa sina produkter via ny WEBshop som kommer att läggas upp på Vinirs hemsida så fort allt
är klart. Materialsektionen arbetar även på att vi ska kunna ha en provkollektion för påseende,
särskilt nu i början, för att få igång försäljningen.
Vår målsättning är att varje medlem ska känna sig stolt bärare av Vinirs nya klädkollektion för ryttare
och häst och att produkterna har en rimlig prisnivå för alla.
Ansvariga: Petra Ljungqvist, Elin Wallenbring

Sävegruppen
Vaengur har haft en lång tradition av att hjälpa till med underhåll av anläggningen på Säve. Vinir
kommer enligt planen att förlägga en del av föreningens tävlingar på Sävebanan.
Vi tycker att det är viktigt att detta arbete fortsätter i Vinir. Därför kommer vi att bilda en grupp som
för Vinirs räkning hjälper till med olika arbeten på Säve.
Ansvariga: Sven Bjerén,
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