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Styrelsemöten
Styrelsen har haft elva protokollförda möten under verksamhetsåret 2019. Utav dessa var ett möte
ett årsföreberedande styrelsemöte och ett möte ett kortare konstituerande styrelsemöte direkt efter
årsmötet 3/2 2019. Protokoll, med eventuella bilagor, finns publicerade på Landis hemsida (under
Landi/Föreningsdokument). Alla möten har varit fysiska möten, men några gånger har frånvarande
styrelsemedlem kontaktats per telefon under möte.

Medlemmar
Landi hade 217 medlemmar vid årsskiftet 2019-2020, varav 36 ungdomar under 20 år.
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Tävlingar
Tävlingskommitté
Tävlingskommittén har bestått av Ann Kruse, Linda Moskajärvi, Anna Steffenburg och Johanna
Grundberg.

Tävlingar
Följande tävlingar arrangerades av Landi under 2019:
Påsktävling 2019-04-19, Säve
SM-kval, kväll, 2019-06-12 Stall Råsseröd
SM-kval, kväll, 2019-06-12 Stall Råsseröd
KM Sport 2019-09-29, GHP Säve
KM Gæðingakeppni 2019-10-12 ställdes in pga för få anmälda.
Trots en krympande tävlingskommitté blev påsktävlingen och KM:et mycket lyckade och
uppskattade. Genomgående är att intresset för att tävla är större än att hjälpa till som funktionär.
För SM-kvalen lärde vi oss att man måste vara ute i bättre tid och uppfylla vissa krav på budget,
planering kunskap i tävlingssystemet Icetest.

Klubbmästare (sport) 2019
Senior: Sigurjon Örn Björnson
YR: Madeleine Ericsson
Junior: Sanna Thorup

SM-sponsring
Deltagare i SM (Sport respektive Gerdinagkeppni) fick (om man ville) i år ett finns fleecetäcke med
Landis logga.

Fritidsaktiviteter
Uteritter
Landi har ordnat flera uteritter 2019. Uteritterna har planerats och letts av lokala medlemmar, tack
för detta!
2019-04-19 Påskritt på Långfredagen runt Bjursjön i Uddevalla. 14 ekipage deltog.
2019-04-28 Strandritt på Stråvalla strand ställdes in pga risk för dåligt väder.
2019-06-30 Svartedalen (Stendammen runt), 17 ekipage deltog.
2019-08-17 Orust, ställdes in pga för få anmälningar

Ridhelg i Halland
21-22/9 Falkenberg+Lindome. En mycket lyckad ridhelg, planerad av Cecilia Trolin och Åsa Wängdahl

Handarbetskvällar/”stickjunta”
Handarbets- och islandshästintresserade (eller bara sällskapssjuka) har samlats några kvällar under
våren och hösten hos Carolina Pihlblad i Spekeröd. Alltid lika trevlig!

Landi-dag med trekamp och bakluckeloppis
Var planerad till 31/8 men fick ställas in pga för få anmälda.
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Utbildningsaktiviteter
Ridkurs med Hallfridur Sigurjörg Olasdottir
19-20/1 på stall Råsseröd. Sju stycken deltagare trotsade det hala vinterväglaget och kom på ridkurs
med Haffi Olasdottir i dagarna två.

Sadelclinic med sadelprovning
5/5 hölls sadelföreläsning med påföljande provning på stall Råsseröd. Sadelutprovare Eva-Karin
Bengtsson instruerade och hjälpte ca 15 intresserade.

Ridkurs med Magnus Skulasson (våren)
27-28/4 hölls ridkurs med världsmästaren Magnus Skulason, på stall Råsseröd utanför Uddevalla.
Åtta ekipage red, och några andra satt bara och lyssnade till undervisningen.

Working Equitation-kurs
Landi ordnade en Working Equitation-kurs 19/5 på Skansens gård, instruktör Maria Johansson. 10
deltagare kunde njuta av nyttig och rolig kurs i Working Equitation i det fina vårvädret.

Gerðingakeppni-dag
5/10 arrangerades en Gerðingakeppnidag på stall Råsseröd med instruktör Nina Bergholtz. 11
deltagare med häst och ytterligare 8 utan häst fick en fullspäckad dag om tävlingsformen
Gerðinagkeppni.

Ridkurs med Magnus Skulasson (hösten)
19-20/10 hade 10 deltagare förmånen att få rida för världsmästaren Magnus Skulason i det fina
ridhuset på stall Råsseröd.

Clinic med Magnus Skulasson
19/10 på kvällen hölls en clinic med Magnus Skulason. Clinicen (och mat innan) var gratis för Landimedlemmar som ställt upp som funktionärer under året (andra fick betala för sig). Ett tjugotal
deltagare fick först en ”föreläsning” och sedan se Magnus omsätta teorin i ridning i ridhuset.

Hovkurs
23-24/11 på Skansens gård höll hovslagare Annelie Dalberg en hovkurs. Tre timmars teoridel på
lördagen (18 deltagare), och heldagspraktik på ”döda hovar” på söndagen (8 deltagare). Mycket
förmånligt pris tack var SISU-sponsring.

Icetest/Sportfengur-kurs
Denna heldagskurs i tävlingssystemen Icetest och Sportfengur var planerad till december 2019, men
kommer istället att genomföras i januari 2020.

Ungdomsaktiviteter
Ungdomsridläger
Landis ”traditionella” ungdomsridläger hölls hos Kina Larsson-Ström i Tanum19-21/7. Landi
sponsrade lägret och hela 15 ungdomar deltog i år, detta läger är verkligen populärt. Instruktörer var
Kina Larsson-Ström och Malin Elmgren. Föräldrar hjälpte till, tack för det!
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Lag-SM-kval
Landi ställde upp med ett lag ”Landi Red Riders” i lag-SM-kvalet. Laget bestod av Eva-Lotta Olofsson,
Johanna Ögren, Amanda Pettersson och Alva Moskajärvi. Lagledare var Kjell Olofsson. Själva kvalet
gick i Falkenberg 12/6. Inför tävlingen samlades man tre gånger för allmänna förberedelser och
träning, tränare var Helen Gustavsson. Landi sponsrade laget med röda vattenflaskor och t-shirts.
Själva kvalet gick bra, laget hamnade precis utanför finalplats (uttagningar hölls i hela landet), och
kvalet kunde genomföras tack vare ett snabbt inhopp av Alva Moskajärvi.

Träningsdag
En planerad ungdomsträningsdag med Malin Elmgren på hösten fick tyvärr ställas in pga för få
anmälda.

Avelsaktiviteter
Föl- och unghästmönstring
6/10 2019 ordnade Landi en föl- och unghästmönstring med domare Nina Bergholz. 19 föl och
unghästar visade upp sig i stall Råsseröds ridhus. Best In Show blev Meistari från Tegarne.

Kommunikation
Landis mail
Landis mail, landi@landi.se, är Landis officiell kontaktyta för de som vill komma i kontakt med Landi.
Landis styrelse har ett gemensamt ansvar för att sköta denna brevlåda.

Hemsida och IdrottOnline
Landis hemsida www.landi.se ligger i IdrottOnline där även medlemsregistret hålls. Hemsidan är
Landis huvudkommunikationskanal för information till medlemmarna. Hemsidesansvarig har varit
sekreterare Åsa Wängdahl och medlemsregisteransvarig har varit kassör Martina Andreasson.

Nyhetsbrev
Fyra nyhetsbrev har det blivit från Landis styrelse till medlemmarna under 2019. Nyhetsbrevet
skickas via mail till de medlemmar som har mailadress i medlemsregistret. Det är viktigt att hålla
mailadressen uppdaterad i IdrottOnline! Nyhetbrevet finns också att läsa på hemsidan.

Facebook
Landi har en Facebook-grupp ”Landi Islandshästförening” som numera är en öppen, officiell grupp.
Inlägg skall godkännas utav någon administratör. Facebook är en snabb och interaktiv
kommunikationskanal som kompletterar hemsidan. Under 2019 började evenemang skapas för
Landi-aktiviteter, för att ytterligare synliggöra dessa. Ett nytt Facebook-konto, ”Landis Styrelse” har
skapats för att kunna användas för ”neutral” FB-kommunikation från styrelsen.

Övrigt
SISU-bidrag
Landi hade för verksamhetsåret fått ett mycket generöst utvecklingsbidrag genom SISU på 16 000 kr,
vilket möjliggjort generös sponsring av utbildningsaktiviteter i föreningen. SISU-bidraget bygger på
att Landi rapporterar in lärtid i samband med Landi-medlemmars aktiviteter, ju mer sådan lärtid som
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rapporteras in desto större möjlighet att få bidrag till utbildningsaktiviteter. Återrapportering om
användandet av bidrag har också gjorts.

Ridområdesutvecklingsworkshops
Landi hade två representanter med på workshops angående ridområdesutveckling i Uddevalla i maj.
Spännade att se vad detta kan leda till i framtiden, Landi bevakar detta.

Slutord
Landis styrelse vill tacka alla medlemmar som deltagit och engagerat sig i de aktiviteter som Landi
anordnat under verksamhetsåret 2019.
Styrelsen vill också tacka alla de som representerat Landi på stora som mindre tävlingar 2019.
Hälsningar
Landis styrelse
Januari 2020
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