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Svenska Islandshästförbundet
Förslag:
RS föreslår att RF-stämman beslutar
att

i enlighet med RS utlåtande, bifalla Svenska Islandshästförbundets ansökan om
medlemskap.

Bakgrund
Svenska Islandshästförbundet har den 30 december 2020 inkommit med en ansökan om
medlemskap i Riksidrottsförbundet, RF, bilaga 1. Av ansökan framgår att förbundet
bildades 1975 och har 65 medlemsföreningar med 7 300 medlemmar.
Svenska Islandshästförbundets ansökan om medlemskap i RF avslogs vid RF-stämman
2019 med ett beslut om att uppdra till RS att tillsätta en från RF oberoende
medlingsperson för att finna en lösning för anslutning av Svenska Islandshästförbundet i
en medling mellan Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästförbundet och
Riksidrottsförbundet.
Medlingen pågick fram till den 5 mars 2020 då parterna samstämmigt kom överens om
att förutsättningarna för fortsatt samtal i syfte att finna en lösning inte längre förelåg.
Utifrån de båda förbundens förutsättningar ansåg de att det inte fanns någon möjlighet
till att Svenska Islandshästförbundet blev en del av Svenska Ridsportförbundet.
Förhandlingarna genomfördes i god anda och båda förbunden hade en ambition att finna
en lösning.
Svenska Islandshästförbundet inkom den 4 februari med en komplettering till ansökan
som bland annat berör förutsättningarna för samverkan med Svenska Ridsportförbundet,
bilaga 2.
På uppmaning från RF har Svenska Ridsportförbundet, med anledning av
släktskapskriteriet, den 31 mars 2021 inkommit med ett yttrande, bilaga 3. Av yttrandet
framgår bland annat att efter den omfattande medlingsprocess som skedde i god anda och
uppskattades av båda parter, kom Svenska Ridsportförbundet och Svenska
Islandshästförbundet samstämmigt fram till att förutsättningarna för att finna en slutlig
lösning om ett samgående inte längre förelåg och att medlingsarbetet därmed skulle
upphöra.
Svenska Ridsportförbundet poängtera även i sitt yttrande att det är angeläget att
idrottsrörelsen är öppen för så många som möjligt och att de särskilt värnar om att all
ridsportverksamhet ska ha en idrottslig tillhörighet.
Avslutningsvis framgår det av yttrandet att mot bakgrund av vad som framkommit under
det omfattande medlingsarbetet och de slutsatser som samstämmigt gjorts med
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anledning av den, så har Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse beslutat att stödja
SIF:s ansökan om medlemskap i RF.

Riksidrottsstyrelsens bedömning
Riksidrottsstyrelsen, RS, anser att idrottsrörelsen ska vara öppen och sträva efter att
förbund som bedriver föreningsidrott ska inkluderas inom rörelsen. Detta var också
grundprincipen bakom det beslut som togs på RF- respektive SISU-stämman 2019
gällande Kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU.
En öppen idrottsrörelse är även utgångspunkten i RS bedömning av medlemsansökningar
till RF. Samtidigt är det viktigt att de kriterier för medlemskap som idrottsrörelsen
gemensamt har kommit överens om står som grund för bedömningen. Nedan följer RS
samlade bedömning av Svenska Islandshästförbundets ansökan om medlemskap i
Riksidrottsförbundet.
Rättslig reglering
Av 10 kap. 2 § RF:s stadgar framgår villkoren för medlemskap i RF. I första stycket anges
att vid prövning av förbunds medlemskap gäller följande:
1. Förbundet ska bedriva och administrera idrott.
2. Förbundet ska vara en ideell förening.
3. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad
verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap.
4. Förbundet ska bedriva/administrera idrottslig verksamhet som inte är nära
besläktad med verksamhet inom till RF redan anslutet förbund.
5. Förbundet ska ha minst 25 medlemsföreningar med minst 1 500 medlemmar.
6. Förbundet ska ha varit etablerat och bedrivit idrottslig verksamhet i minst tre år.
I andra stycket anges att om det finns särskilda skäl kan, efter förslag av RS, beslut om
medlemskap tas med avvikelse från villkoren i punkterna 4 och 5.
Av 10 kap. 3 § RF:s stadgar framgår vad som avses med nära besläktad idrott. I första
stycket anges att med nära besläktade idrotter enligt 2 § punkt 4 avses idrotter som har en
eller flera beröringspunkter i utförande eller sammanhang. Följande ska särskilt beaktas
vid bedömningen:
1.

Idrotterna utövas inom samma, liknande eller oftast närliggande idrottsmiljö
samt med samma eller liknande redskap/utrustning.
2. Utövning vid träning och tävling innehåller inslag som i stor utsträckning liknar
varandra.
3. Majoriteten av det sökande förbundets föreningar är samtidigt medlemmar i ett
annat till RF redan anslutet förbund.
Bedriver och administrerar Svenska Islandshästförbundet idrott som är
nära besläktad med verksamhet inom Svenska Ridsportförbundet?
Grunden för så väl ridsport som hästsport med islandshäst är samspelet mellan ryttare
och en häst. Svenska Islandshästförbundets verksamheter sker enbart med en ras, medan
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verksamheten i Svenska Ridsportförbundet kan utföras med olika raser. Då häst och
ryttare står i centrum för båda förbundens verksamhet används likande utrustning,
exempelvis sadel och träns. Av samma anledning sker träningsverksamheten i liknande
miljöer – ridhus och ridbanor utomhus.
På en övergripande nivå finns det likheter mellan tävlingsverksamhet inom
islandshästsport och ridsport, inom båda verksamheterna mäts ryttarens förmåga att
samspela med hästen och hästens förmåga att utföra de moment som tävlingen består av.
Svenska Ridsportförbundets framför i sitt yttrande att det finns ett släktskap mellan
förbundens respektive verksamheter. De utövas på liknande sätt, inom samma miljö och
med samma redskap, dvs hästen. När det gäller viss typ av verksamhet så innehåller den
inslag som liknar varandra. Det finns dock stora skillnader både när det gäller
övergripande organisationsstruktur, regelverk och verksamhet. RS noterar att dessa
skillnader i regelverk och verksamhet medför skillnader i tävlingars genomförande och
bedömningsgrunder samt tävlingsbanors utformning.
Av ansökan framgår även att inga av Svenska Islandshästförbundets medlemsföreningar
är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.
RS noterar att Svenska Ridsportförbundet bedriver och administrerar ridsport inom ett
flertal idrottsgrenar som vida skiljer sig åt, så som dressyr, hoppning, fälttävlan, körning,
voltige och distansridning. Vid bedömningen av släktskapskriteriet anser RS att det ska
beaktas. Med anledningen av att Svenska Ridsportförbundet är ett förbund som samlar
flera olika idrottsgrenar inom ridsport anser RS vid en samlad bedömning av det som
framförts ovan medför att Svenska Islandshästförbundets idrottsverksamhet får anses
vara nära besläktad med den ridsport som bedrivs inom Svenska Ridsportförbundet.
Svenska Islandshästförbundet bedriver och administrerar således idrottslig verksamhet
som är nära besläktad med verksamhet inom ett till RF anslutet SF.
Föreligger särskilda skäl som medför att Svenska Islandshästförbundet ändå
bör beviljas medlemskap
Av 10 kap. 2 § stycke 2 framgår att om det finns särskilda skäl kan, efter förslag av RS,
beslut om medlemskap tas med avvikelse från villkoret om nära besläktad idrott.
Vid bedömningen av särskilda skäl kan viss ledning tas från översynen av Kriterier, villkor
och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU där två huvudsakliga ledord
identifierades, öppen idrottsrörelse som inkluderar idrotter och föreningar samt starka
medlemsförbund som både verkar för föreningarnas bästa men också uppnår de
åliggande som idrottsrörelsen gemensamt har kommit överens om.
Som framgår under bakgrund genomfördes en medling mellan Svenska
Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbund för att finna en lösning för anslutning
av Svenska Islandshästförbundet till RF. Medlemingen avslutades med anledning av att
båda parterna samstämmigt kom överens att förutsättningarna för fortsatt samtal i syfte
att finna en lösning inte längre förelåg.
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Konsekvensen är att Svenska Islandshästförbundet hamnar i ett ”moment 22”. De
uppfyller inte villkoren för medlemskap då de anses bedriva en nära besläktad idrott med
Svenska Ridsportförbundet samtidigt som medlingen har klargjort att båda förbunden
inte finner en lösning för att införliva Svenska Islandshästförbundet i Svenska
Ridsportförbundet. En sådan situation får anses problematisk utifrån ambitionen att vara
en öppen idrottsrörelse.
Samtidigt anser RS att en genomförd medling som resulterar i att något eller båda
förbunden anser att en samverkan ej är möjlig inte i sig är att anse som särskilda skäl. Ett
förbund som bedriver nära besläktad idrott med ett till RF redan anslutet SF ska inte
garanteras ett medlemskap i RF enbart utifrån att en medling har genomförts. En sådan
ordning riskerar att motverka ambitionen med starkare medlemsförbund.
RS konstaterar att Svenska Islandshästförbundet inte är en del av ett befintligt förbund,
det är således inte en verksamhet som vill bryta sig ur och skapa ett nytt förbund. Svenska
Islandshästförbundet har varit ett självständigt, stabilt förbund med egen väl etablerad
verksamhet sedan 1975. Med sina 65 medlemsföreningar med 7 300 medlemmar
uppfyller förbundet villkoren för ett större förbund och får därför anses ha större
möjlighet att uppfylla de åligganden som idrottsrörelsen fastställt. Svenska
Islandshästförbundet medlemsföreningar har tidigare genom samarbetsavtal fått vissa
rättigheter, möjlighet till LOK-stöd, tillgång till IdrottOnline, Idrottslyft via RF-SISU
distrikt samt visst stöd av SISU, men för närvarande är inga av medlemsföreningarna
inkluderade i idrottsrörelsen via andra förbund.
Dessa omständigheter sammantaget med den genomförda medlingen anser RS innebär
att det föreligger särskilda skäl varmed ett avsteg ska göras från punkt 4 om nära
besläktad verksamhet.
Övrigt
RS bedömer att Svenska Islandshästförbundet uppfyller de villkor som framgår av 10 kap.
2 § punkterna 1–3, 5 och 6 RF:s stagar samt att förbundet har en demokratisk struktur
som överensstäm med den grundstruktur som finns inom idrottsrörelsen.
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Stockholm den 30 december 2020

Ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet
Svenska Islandshästförbundet (SIF) har tagit beslutet om att återigen, för femte gången, ansöka om
medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF).
De huvudsakliga anledningarna till att vi återigen ansöker om att bli ett av RFs specialidrottsförbund,
kan sammanfattas i nedan punkter:
1. Svenska Islandshästförbundet är ett aktivt, livskraftigt och växande idrottsförbund som
bedrivit idrottslig verksamhet i 45 år med bland annat mycket stora internationella
framgångar.
2. SIF organiserar ett stort antal idrottsutövare i hela Sverige, unga som gamla, män som
kvinnor, som ägnar många timmar per vecka åt sin idrott. Vi ser det som självklart att även
dessa idrottsutövare ska ha samma rättigheter och möjligheter som övriga idrottsutövare i
Sverige att på ett kvalitativt sätt utöva sin idrott, såväl som motionärer som elitidrottare.
3. SIF uppfyller samtliga av RF angivna kriterier för medlemskap i 10 kap 2§ och är att betrakta
som ett större idrottsförbund. Vi kan med omedelbar verkan och mycket väl leva upp till de i
RFs stadgar formella åtaganden som ett SF åtar sig att efterleva. SIF delar till fullo RFs
verksamhetsidé, vision och värdegrund och vår nyligen framtagna strategi för 2021-2025 är
anpassad till RFs strategi 2025.
4. Vid Riksidrottsmötet 2019 avslogs SIFs ansökan om att bli medlem i RF. Dock antogs ett
yrkande om att tillsätta en oberoende medlare för att en gång för alla utreda om en
sammanslagning mellan SIF och SvRF (Svenska Ridsportförbundet) var möjligt. En medlare
tillsattes hösten 2019 och ett antal lösningsfokuserade möten och diskussioner fördes
därefter i god anda mellan SIF och SvRF. Våren 2020 hade parterna kommit till vägs ände och
var, efter att ha diskuterat olika alternativa lösningar, eniga om att ett samgående mellan
förbunden inte är möjligt för någondera part. Det handlade inte om ovilja att hitta en
samgåendeform utan om att det inte är möjligt att genomföra de organisatoriska justeringar
som skulle krävas av respektive förbund (vänligen se även bilaga ”Rapport till RS, SIFs
kommentarer 2020”). Efter detta gedigna försök är således frågan om möjligt samgående av
de två hästsportförbunden en gång för alla utredd och kvarstår inte längre som anledning att
avslå SIFs ansökan om medlemskap i RF.
5. SIF har under åren gjort stora förändringar av sin organisation och administration för att på
bästa sätt anpassa sig till RF. Genom samverkansavtal med SvRF har vi fram tills nu haft
tillgång till LOK- och SISU-stöd för våra lokalföreningar, medlemssystem och hemsida för
lokalföreningar och förbund i Idrott-On-Line samt RF-medaljer vid Svenska Mästerskap.
Dessa stöd är fundamentalt viktiga för att våra föreningar ska kunna upprätthålla och
vidareutveckla sina verksamheter. Lika viktigt som stöden till lokalföreningarna är det
centrala stöd som finns inom RF på förbundsnivå, det vill säga administrativt-, ekonomisktoch utvecklingsstöd. Dessa stöd är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta bedriva en

professionell och framgångsrik idrottslig verksamhet för såväl motionärer som elit, unga som
gamla. Som icke-medlem i RF har SIF inte möjlighet att aktivt delta i diskussioner eller beslut
som fattas vid RIM och kan inte påverka övriga idrottspolitiska och verksamhetsinriktade
diskussioner som äger rum inom RF.
6. Att bedriva en långsiktigt hållbar idrottslig verksamhet, utan tillgång till RFs kompetens och
resurser, är en svår uppgift med många osäkerhetsfaktorer. Vår verksamhet vilar idag i
princip helt på ideella krafter och förbundets ekonomi är skör. För att kunna utnyttja den
kraft, energi och höga kompetens som finns i vårt förbund vill och behöver vi vara helt och
hållet inkluderade i den idrottsfamilj som RF utgör. En anslutning av SIF utökar den totala
idrottsliga verksamheten inom RF och vi bidar genom vår verksamhet bland annat till att fler
barn, unga, vuxna och äldre har möjlighet att idrotta i förening under hela livet.
Det är mot bakgrund av dessa argument som vi nu för femte gången ansöker om medlemskap i
Riksidrottsförbundet.

Beskrivning av den idrottsliga verksamheten samt övrig verksamhet inom Svenska
Islandshästförbundet
SIF har cirka 7300 medlemmar fördelade på 65 lokalföreningar i hela landet. Vårt högsta beslutande
organ är riksmötet som årligen väljer en förbundsstyrelse som leder den nationella verksamheten
mellan årsmötena. Styrelsen utser ordföranden till verksamhetssektionerna som i sin tur ansvarar för
att leda och utveckla den operativa verksamheten inom sektionerna tävling, ungdom, utbildning och
fritid. Avelsverksamheten är sedan 2013 organiserad i en separat stiftelse med egen styrelse.
Tävling
Inom SIF finns tre tävlingsdiscipliner; Sport, Gaedingakeppni och TREC varav TREC planeras att tas
bort ur SIFs verksamhet från och med 2021. Inom islandshästsporten tävlar kvinnor och män mot
varandra på samma villkor. Barn och ungdomar tävlar i samma grenar som de vuxna men i egna
klasser.
2013 arrangerade Svenska Islandshästförbundet 98 officiella tävlingar i Sport och Gaedingakeppni,
2019 hade antalet ökat till 175 tävlingar, det vill säga en ökning med mer än 75%. Dessutom
tillkommer lika många inofficiella och prova-på-tävlingar. Cirka 2000 av SIFs medlemmar löser årligen
ryttarlicens för att kunna delta i officiella tävlingar.
De första Svenska Mästerskapen i Sport arrangerades 1975 och de anordnas årligen. De senaste åren
har cirka 280 ekipage deltagit i Sport-SM och förbundet har beslutat att använda
Himmelstalund/Bemer Arena för samtliga mästerskap och på så sätt utveckla en nationalarena. 2013
hölls de första Svenska Mästerskapen i Gaedingakeppni och vid Gaedingakeppni-SM startar årligen
cirka 180 ekipage.
Vid större tävlingar, som Svenska Mästerskap, Nordiska Mästerskap och Världsmästerskap,
arrangeras tävlingsverksamheten i när samarbete med den internationella islandshästfederationen
FEIF. Sverige var värd för Nordiska Mästerskapen första gången 1980 och arrangerade EM första
gången 1985 och VM första gången 1991.

Den största sportsliga händelsen under 2019 var VM i Berlin. Sverige gjorde ett mycket bra VM och
tog fyra guld, sju silver och sju brons och kom tvåa i nationskampen efter Island. Under 2018 hölls
framgångsrika Nordiska Mästerskap i Sport- och Gaedingakeppni i Sverige och skulle så även göras
2020. Dessvärre blev NM 2020 dock inställt på grund av Covid-19.
Lag-SM är en tävling som riktar sig till ungdomar. Ungdomarna bildar lag och rider förberedande
tävlingar och tränar tillsammans. Under själva Lag-SM möts de kvalificerade lagen och tävlar i olika
grenar som finns beskrivna i ett internationellt reglemente för islandshäst. En speciell satsning
kommer under de närmaste åren göras för att få in fler killar i sporten då dessa idag är i minoritet.
Intresset för att tävla ökar stadigt, framförallt bland barn och ungdomar. Detta kräver i sig en ökad
verksamhet inom flera andra sektioner, som till exempel utbildning då fler instruktörer och
hästtränare är en nödvändighet för att utveckla och säkerställa kvalitén på träning och tävling.
Disciplinen Gaedingakeppni växer snabbt och antalet tävlande ökar liksom kraven på utbildade
domare och tillhörande tävlingsorganisation.
De anläggningar och banor som krävs för de olika disciplinerna inom hästsport är helt olika. Medan
SvRF tävlar i t ex hoppning och dressyr på ridbanor, så tävlar islandshästar på ovalbanor och
rakbanor. Tankarna och teorin bakom ridkonsten är desamma, men utövandet av de olika sporterna
är väsensskilda. Det känns därför väldigt stimulerande att intresset för islandshäst har ökat markant
även hos kommuner och travbanor. När nya rid- och tävlingsanläggningar planeras av kommuner
pratar de nu även med SIF. Flera travbanor har under senare år anlagt ovalbanor för islandshäst på
sina områden vilket vi varmt välkomnar.
Ungdom
En viktig del av SIFs verksamhet finns inom vår ungdomssektion. Här ligger stort fokus på
ledarutbildningar för ungdomar och unga vuxna, värdegrundsarbete, hästvälfärdsfrågor samt att
arrangera Lag-SM för barn och unga. Svenska ungdomar deltar i hög utsträckning i internationella
sammanhang, till exempel i ledarskapsseminarier och ungdomskonferenser och de tävlar
internationellt med stora framgångar. Som ett exempel vann Sveriges ungdomar ånyo
nationskampen vid World Tölt i Odense 2019.
Utbildning
Det stora intresset för att utbilda sig inom islandshäst håller i sig. SIF arrangerar utbildningar för såväl
domare och instruktörer som för motionsryttaren som vill lära sig mer om islandshästens gångarter
och tävlingsmoment. Ett flertal naturbruksgymnasier har startat islandshästinriktningar och på
riksanläggningen Wången finns en universitetsutbildning på kandidatnivå, Islandshästhippolog. SIF
deltar aktivt i utbildningens innehåll och utformning för att anpassa till branschens behov. Under
2019 utsågs Eyólfur Isólfsson till adjungerad professor i ridkonst, inriktning islandshäst, vid Statens
Lantbruksuniversitet (SLU).
Fritid
En stor del av SIFs aktiva ryttare ägnar sig åt så kallad fritids- och motionsridning. Under 2019-2020
har många nya nationella och lokala initiativ tagits vilket har resulterat i en blomstrande verksamhet.
Sommaren 2020 genomfördes till exempel Sverigeritten, en budkavle som startade i Kiruna i början
av sommaren och avslutades i Ystad i mitten av augusti. Sammantaget deltog 300 personer och en
sträcka om cirka 150 mil reds under dessa månader. Sverigeritten genomförs ånyo sommaren 2022.

För fritidsryttarna anordnas årligen många inofficiella och prova-på-tävlingar som ofta blir
inkörsporten till att våga starta i officiella tävlingar på högre nivå.
Internationellt samarbete
Sverige deltar med god representation i den internationella islandshästfederationen FEIF. 2019
valdes svenska Alexandra Montan Gray, meriterad landslagsryttare, instruktör och domare, in i FEIFs
styrelse. Vidare har Sverige, tack vare hög och uppskattad kompetens, representanter invalda i
samtliga FEIFs verksamhetskommittéer.
Sverige skulle ha arrangerat Nordiska Mästerskap i augusti 2020 på Himmelstalund/Bemer Arena i
Norrköping. På grund av Covid-19 beslutade dock styrelsen för Nordic Icelandic Horse Association,
där de nordiska ordförandena ingår, att ställa in mästerskapen 2020 vilket var ett mycket tråkigt med
oundvikligt beslut.
Släktskap annat SF
Svenska Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbundet har fört diskussioner om
samverkansformer och synergieffekter mellan förbunden under flera decennier. Sedan 1 januari
2014 har SIF haft samverkansavtal med SvRF. Denna anslutningsform för samverkansförbund
beslutades att avvecklas vid RIM 2019. SIF och SvRF fick dock förlänga sitt samverkansavtal då
medling om samgående av förbunden skulle ske under 2019-2020. Medlingen landade dock (som
angivits ovan) under våren 2020 i att förbunden gemensamt kom fram till att samgående inte är
möjligt.
All hästsport kan, genom det gemensamma “redskapet” häst, för den inte helt insatte uppfattas som
nära besläktad på samma sätt som till exempel bandy och ishockey kan uppfattas som nära
besläktad. Beröringspunkter mellan olika hästsporter finns samtidigt som olikheterna i våra
respektive tävlingsgrenar och i hur vi bedriver dem är stora, på samma sätt som likheter mellan
bandy och ishockey är flera samtidigt som det finns stora olikheter (vilket resulterat i att ishockey och
bandy är två olika SF). Även vad gäller anläggning/idrottsmiljö, idrottslig utövning och
föreningsstruktur finns både likheter och olikheter inom hästsport på samma sätt som det gör inom
andra idrotter som för den oinvigde kan uppfattas likna varandra. Ingen av SIFs 65 lokalföreningar är
medlem i SvRF.

Strategi 2021-2025
Här följer en kort sammanfattning av vårt strategidokument som tagits fram under 2020:
Genom att ta fram en vision och verksamhetsidé som backas upp med värdeord lägger vi en grund
för den strategi som ska vägleda oss under de kommande fyra åren. Strategin är vår långsiktiga
plan där vi tillsammans med sektionerna konkretiserar den gemensamma vägen framåt. Med hjälp av
den kan vi prioritera vad vi ska satsa på och vad vi ska välja bort under de kommande åren.
Målsättningen är att allt vi gör ska leda oss närmare vår vision och verksamhetsidé.
Vision: Svensk islandshäst - världens bästa. För alla - hela livet!
Verksamhetsidé: Vi rider islandshäst och organiserar oss i föreningar för att ha roligt, idrotta, må bra
och utvecklas tillsammans med hästen under hela livet.

Värdeord som ska genomsyra all vår verksamhet: Öppenhet, Tillsammans, Utveckling, Omtanke
Övergripande mål 2025:
Livslångt idrottande
•

•

Svenska Islandshästförbundet har vidareutvecklat sin verksamhet så att
islandshästintresserade barn, ungdomar, vuxna och äldre väljer att rida islandshäst och vara
med i förbundet under hela livet
Våra aktiviteter är anpassade till våra olika målgrupper

Våra värderingar är vår styrka
•
•
•

Våra värderingar är väl kända bland våra medlemmar och genomsyrar allt vi gör
Barn och unga har ett reellt inflytande i SIFs olika verksamheter
Vi står för 100% ren idrott

Alla ska vilja vara med
•
•
•
•

Svenska Islandshästförbundet är öppet och tillgängligt för alla
Vi arbetar aktivt med mångfald och inkludering på alla nivåer i förbundet
Vi är ett starkt och vitalt idrottsförbund präglat av intressant och högkvalitativ verksamhet
samt god gemenskap
Vi är 10 000 stolta medlemmar i SIF

Stark internationell position
•
•
•

Vi är bästa nation på internationella mästerskap
Vi har ett stort inflytande i FEIF och är representerade i samtliga kommittéer
Vi är ett föregångsland inom forskning och utbildning samt mästerskap och event

Strategin ligger till grund för förbundsstyrelsens, sektioners, kommittéers och lokalföreningars årliga
verksamhetsplaner. Den implementeras i hela organisationen under 2021.

Medlemmar och medlemsföreningar:
Svenska Islandshästförbundet hade vid utgången av 2019 7309 medlemmar fördelade på 65
lokalföreningar. Lokalföreningarna är upptagna som medlemmar i förbundet. Lokalföreningarna har
stor geografisk spridning över hela landet och är sedan 2016 indelade i 13 distriktsförbund. Dessa
distriktsförbund följer organisationen som finns inom RF. Lokalföreningarna arrangerar
tävlingsverksamheten och övriga lokala arrangemang för medlemmarna. Bilaga 2 innehåller en
förteckning över förbundets medlemsföreningar och medlemstal per den 30 november 2020.
Vid en undersökning gjord bland svenska islandshästföretagare uppskattades att cirka 25 000
personer rider islandshäst regelbundet. Många har egen islandshäst, andra är medryttare eller rider
på islandshästridskolor. Vi ser ett ökat intresse för islandshästen inom olika områden i vårt samhälle
som till exempel inom ledarskapsutbildningar, terapeutisk verksamhet och verksamhet för barn och
vuxna med funktionsvariationer.

Förbundets ålder:
Svenska Islandshästförbundet bildades 1975.
Slutord
Under de senaste åren har SIF haft en stadig medlemstillväxt och det bubblar av idéer i förbundet
kring hur vi ska utveckla vår sport, utbildnings- och ungdomsverksamhet samt möjligheten för
fritidsryttare att träffas och träna tillsammans med andra ryttare och hästar. Islandshästen har blivit
mer synlig i olika externa sammanhang och vi är aktiva och framgångsrika internationellt. För att vi
ska kunna bibehålla denna positiva utveckling och fortsätta vara ett starkt, sunt, vitalt och attraktivt
idrottsförbund vill, och behöver, vi som ett SF vara en del av den svenska idrottsgemenskapen inom
RF med allt vad det innebär.
Ett år som detta, då vår ordinarie idrottsliga verksamhet på många sätt lamslagits, slår det extra hårt
ekonomiskt mot vår idrott och våra medlemmar och utövare att vi inte är med i den idrottsliga
gemenskapen inom RF. Detta då vi som icke-medlemmar bland annat inte kunnat ta del av de
miljoner som regeringen under året skjutit till som stöd till Sveriges kultur- och idrottsverksamhet.
Förbundets och föreningarnas ekonomi har drabbats hårt av Covid-19 och att kunna ansökan om
stöd hade kunnat rädda en del av vår verksamhet. SIF välkomnar, i linje med de förslag som antogs av
RIM 2019, en öppnare idrottsrörelse där alla som idrottar i förening i Sverige inkluderas, det vill säga
även de som tränar och tävlar islandshäst. Vi ser fram emot ett positivt besked av våra ansökan 2021
och ett fortsatt fint samarbete!
Kontaktuppgifter:
Svenska Islandshästförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm Tel 0220-452 50, e-post
svenska@icelandichorse.se Webbsida: www.icelandichorse.se
Kontaktpersoner ansökan:
Anna Ryberg: 070-522 26 11, anna.ryberg@icelandichorse.se

Med vänliga hälsningar
Svenska Islandshästförbundets förbundsstyrelse genom Anna Ryberg, förbundsordförande
Bilagor
1 Stadgar SIF
2 Föreningar och medlemsantal 2020-12-01
3 Verksamhetsberättelse SIF 2019
4 Rapport till RS, SIFs kommentarer 2020
5 Brev FEIF 2020

Komplettering SIF/SvRF

2021-02-04

Svenska Islandshästförbundet (SIF) uppfyller som bekant med råge samtliga av RF uppsatta kriterier
för medlemskap och är att betrakta som ett stort förbund.
Svenska Ridsportförbundet (SvRF) har i samband med SIFs tidigare ansökningar getts möjligheten att
lämna remissvar till Riksidrottsstyrelsen (RS) och där klargjort att de inte tänker stödja SIFs ansökan
och att de ser stora möjligheter att samordna all ridsport i ett förbund (”Svenska Ridsportförbundet
(SvRF) har yttrat sig över ansökan och anfört att förbundet beslutat att inte stödja SIF:s ansökan
utifrån att förbundet ser fortsatt stora möjligheter att samordna all ridsport i ett förbund” ur
Riksidrottsstyrelsens rekommenderade avslag 2019.)
Att det inte är möjligt att samordna all ridsport inom SvRF konstaterades gemensamt av SIF och SvRF
i den medlingsprocess som genomfördes hösten/vintern 2019.
Så som utlovat vid samtal mellan RF och SIF, 2021-02-03, kommer här några förtydliganden:

De internationella tillhörigheterna utgör fundamentala hinder
Ett grundläggande problem för ett samgående förbunden emellan utgörs av att förbunden tillhör
olika internationella federationer (motsvarande FIFA, IIHF osv). SvRF tillhör Fédération Equestre
Internationale (FEI) och SIF tillhör International Federation of Icelandic Horse Associations (FEIF).
1. FEI´s regelverk omöjliggör för SvRF att införliva islandshästidrotten sitt förbund
I FEI´s reglemente framgår att en nationell organisation inte får ingå samverkan med annan
internationell organisation med liknande inriktning förutom med de organisationer som är
erkända av FEI:
2.4. All National Federations recognise the FEI as the sole authority and governing body for
Equestrian Disciplines. The National Federations agree not to become members or recognise
or otherwise support any other international organisation with a similar purpose except those
recognised by the FEI.
2.5. The FEI and the National Federations recognise that each National Federation is the sole
authority (besides the FEI itself) for Equestrian Disciplines in the country where it is located.
FEI och FEIF har genom åren försökt hitta en form för detta men utan att lyckas, FEIF är m a o
inte ”recognised by FEI”. Detta innebär att SvRF är förhindrade av sin internationella
federation FEI att vara medlem i eller samverka med FEIF.
2. FEIF’s regelverk utgör hinder för SvRF att vara Sveriges företrädare för islandshästidrotten
FEIF är en federation för nationella islandshästförbund och en av de grundläggande
utgångspunkterna är att enbart ”National horse associations purely devoted to the Icelandic
horse whose goals and purposes conform to those of FEIF can become members”. Detta
innebär att SvRF genom denna reglering inte kan vara Sveriges representant i FEIF.
Utan medlemskap i FEIF kan inte officiella islandshästtävlingar* genomföras i Sverige och
deltagande i internationella mästerskap** omöjliggörs.
*I genomsnitt anordnas cirka 150 officiella tävlingar per år i Sverige och drygt 30% av SIF´s medlemmarna löser årligen
tävlingslicens. **Sveriges landslag är ett av världens mest framgångsrika landslag inom islandshästsporten.

Huvudsakliga former för samgående som diskuterades i samband med medlingen
Medlaren presenterade olika alternativa organisationsmodeller varav två diskuterades mer ingående:
1. Att dela upp SIF i olika delar där den nationella verksamheten integreras i SvRF och den
internationella verksamheten förblir ett eget förbund som är medlem i FEIF.
Genom detta alternativ skulle SIFs ungdoms-, utbildnings-, fritids- och tävlingsverksamhet
integreras i SvRFs organisation och islandshästutövarna skulle vara medlemmar i SvRF.
Att vara medlemsorganisation i FEIF förutsätter, förutom att organisationen enbart ägnar sig
åt islandshästverksamhet, att den speglar FEIFs organisation vad gäller
verksamhetsområden. Det innebär att islandshästverksamheten i ett land ska vara
sammanhållen inom organisationen (tävling, utbildning, ungdom, fritid) vilket gör att en
splittring av SIF enligt detta förslag inte skulle godkännas av FEIF och att SIF inte längre skulle
kunna vara medlem i FEIF.
Utan medlemskap i FEIF kan, så som nämnts ovan, inte officiella tävlingar arrangeras eller
deltagande i internationella mästerskap ske vilket bl a innebär att ett av världens mest
framgångsrika islandshästlandslag inte skulle kunna representera sitt land.
Vidare finns det inte någon internationell verksamhet per se inom SIF. Den enda
internationella verksamhet SIF bedriver är att ha ett landslag i samband med
världsmästerskap och nordiska mästerskap vilka äger rum under en vecka vartannat år. I
övrigt är all verksamhet som bedrivs inom SIF nationell.
Att dela upp SIF i olika delar är således inte möjligt om tävlande inom Sverige, eller på
internationella mästerskap, ska fortsätta vara en stor och viktig del av islandshästidrotten.

2. Att SIF tas in i SvRF som ett underförbund med bibehållen suveränitet.
Detta alternativ skulle innebära att SIF kan fortsätta vara Sveriges representant i FEIF och att
islandshästtävlingar kan genomföras nationellt och att deltagande i internationella
mästerskap är möjligt. Motsvarande organisering med underförbund återfinns t ex inom
Svenska Budo och Kampsportförbundet samt inom Norges Ryttarförbund/Norsk
Islandshästförening.
En anslutning av SIF som underförbund inom SvRF förutsätter en justering av SvRFs
organisation vilket SvRF under processen meddelade att de inte önskar genomföra då detta
skulle få stora konsekvenser för SvRFs nuvarande organisation vilket vi respekterar.

Utöver dessa alternativ föreslog SIF ytterligare ett alternativ; att tillsammans bilda ett nytt
gemensamt hästsportförbund där även t ex travsport skulle kunna ingå och där respektive
hästsportgren är ett underförbund. Detta förslag avfärdades dock.

Släktskap
Vid Riksidrottsmötet 2019 avslogs för fjärde gången SIFs ansökan om medlemskap och även denna
gång med argumentet att SIFs verksamhet är besläktad med den verksamhet som bedrivs inom SvRF.
På samma sätt som det finns släktskap mellan t ex bandy och ishockey, golf och bangolf osv. Dessa
idrotter har dock valts in som enskilda specialidrottsförbund inom RF.
För aktiva inom hästsport är skillnaderna mellan den idrottsliga verksamheten som bedrivs inom SIF
och SvRF lika uppenbara som skillnaderna mellan t ex bandy och hockey. På samma sätt som det
finns likheter dem emellan vad gäller t ex redskapet ”häst” och redskapet ”klubba”. Uppenbara
skillnader finns i hur vi utövar våra idrotter och på vilken typ av tävlingsarenor. Våra regelverk,
tävlingsreglementen och tävlingsmoment är vitt skilda liksom organisations- och hästkultur samt
internationell federationstillhörighet.
Inom islandshästsporten kan endast islandshästar tävla i dess speciella och unika gångarter. Det är en
helt annan idrott än den som utövas inom SvRF vilket redan fastslagits på internationell nivå.

Ytterligare förtydligande
Proportionalitet är en komplicerande fråga som belysts vid medlingssamtalen. I SvRFs allmänna
tävlingsreglemente (TR1) finns ett proportionalitets- och ålderskrav för ekipaget vilket medför att i
princip alla islandshästryttare från tonåring och uppåt, skulle tvingas sluta att utföra sin idrott p.g.a.
sin ålder och längd/vikt i förhållande till hästens mankhöjd osv.
Om islandshästverksamheten skulle organiseras inom SvRF skulle ett avsteg från det grundläggande
tävlingsreglementet behöva göras. SvRF meddelade att de inte är villiga att göra detta avsteg vilket vi
har förståelse för.
SIF har under åren gjort många av de anpassningar som krävs av RF för att vara ett medlemsförbund.
Som exempel har vi anpassat våra stadgar, riktlinjer och långsiktiga strategi, övergått till IoL som
medlemssystem och hemsida samt tillsammans med andra idrottsförbund utvecklat
tävlingslicenssystemet IndTA.

Slutsats
Medlingen resulterade i att förbunden gemensamt konstaterade att ett samgående förbunden
emellan inte är möjligt. Viljan och intentionen att hitta en lösning fanns, men organisatoriska
strukturer och internationella regelverk utgör hinder som förbunden inte har möjlighet att
överbygga. Goda möjligheter att samarbeta inom t ex viss utbildnings- och ungdomsverksamhet finns
om än som två olika, men kompletterande, förbund.
I och med ovan konstaterande kvarstår således inte några hinder för att SIF ska upptas som medlem i
Riksidrottsförbundet vid Riksidrottsmötet 2021.

Strömsholm den 31 mars 2021

Till
Riksidrottsstyrelsen
Riksidrottsförbundet

Yttrande från Svenska Ridsportförbundet angående Svenska Islandshästförbundets
ansökan om medlemskap i RF
Svenska Ridsportförbundet, SvRF, har ombetts inkomma med yttrande över Svenska
Islandshästförbundets, SIF, ansökan om medlemskap i RF. Vi har tidigare svarat på frågor
från RF, haft samtal med SIF:s ledning samt företrädare för RF för att ytterligare stämma av
aktuell status.
Som grund för SvRF:s yttrande behandlades frågan på SvRF:s förbundsstyrelse den 26
mars 2021.
Under den medlingsprocess som RF-stämman beslutade om 2019, mellan SvRF, SIF och
RF, så har SvRF:s bedömning vad gäller förutsättningarna att samla all ridsport i ETT
förbund förändrats. Det finns ett släktskap i våra verksamheter. De utövas på liknande sätt,
inom samma miljö och med samma redskap, dvs hästen. När det gäller viss typ av
verksamhet så innehåller den inslag som liknar varandra. Det finns dock stora skillnader
både när det gäller övergripande organisationsstruktur, regelverk och verksamhet. Inga av
SvRF:s medlemsföreningar är medlemmar i SIF eller vice versa. Inom SIF bedrivs en
tränings- och tävlingsverksamhet som i nuläget inte alls finns inom SvRF:s organisation.
Båda förbunden har en omfattande internationell verksamhet men tillhör olika internationella
organisationer. När det gäller internationell tillhörighet så finns en omständighet som
omöjliggör integrering mellan SvRF och SIF. Det är att FEIF, den internationella
organisationen för islandshästverksamhet, kräver enligt sina stadgar att SIF ska vara ett
autonomt förbund som inte får tillhöra annat nationellt ridsportförbund. Det finns också vissa
skillnader i hästhållning, som i sig inte har någon direkt idrottslig koppling, men som till viss
del är grundläggande för båda förbundens verksamhet.
Genom medlingsarbetet, som skedde i mycket god anda och uppskattades av båda parter,
kom SvRF och SIF samstämmigt fram till att förutsättningarna för att finna en slutlig lösning
om ett samgående inte längre förelåg och att medlingen därmed skulle upphöra.
Anledningarna till det var både organisatoriska och verksamhetsmässiga där skillnaderna
bedömdes vara för stora och där det kanske främsta hindret utgörs av villkoren för SIF:s
internationella verksamhet. Den av RF utsedda medlaren har lämnat en särskild rapport om
resultatet av medlingen till RS.
SvRF har tagit del av SIF:s ansökan om medlemskap i RF och noterar att det som SIF
särskilt tar upp beträffande den medling som förevarit delas av oss.
Vi vill särskilt poängtera att vi anser det angeläget att idrottsrörelsen är öppen för så många
som möjligt och att vi särskilt värnar om att all ridsportverksamhet har en idrottslig tillhörighet.

SvRF är en sammanslagning av tidigare fristående förbund där vi har samlat ett flertal grenar
inom förbundet med framgång. Vi ser det som en styrka att kunna förena de olika grenarnas
intressen inom ett förbund För att stärka svensk ridsport ytterligare arbetar SvRF med den
strategiska planen Ridsport 2025. Många delar i det arbetet är unikt för just SvRF men en del
berör det som är närbesläktat med SIF verksamhet, nämligen ”Ridsport på hästens villkor”
där vi aktivt jobbar med att stärka hästens ställning och för att säkerställa att omgivningen
även fortsatt skall acceptera att vi nyttjar hästar för att utöva vår idrott. Det är av stort värde
om närbesläktade idrotter delar dessa värderingar.
Mot bakgrund av vad som framkommit under det omfattande medlingsarbetet och de
slutsatser som samstämmigt gjorts med anledning av det, att skillnaderna mellan
organisationerna både organisatoriskt och verksamhetsmässigt är för stora för ett
samgående, så har SvRF:s förbundsstyrelse beslutat att stödja SIF:s ansökan om
medlemskap i RF.
Kontakta oss gärna vid frågor eller om det behövs några kompletteringar behöver
kompletteras eller om det finns fler frågor.

Annika Tjernström
Generalsekreterare
Svenska Ridsportförbundet

