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Debattartiklar

Remissvar

Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement

Annat, nämligen:
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	Bidragssäkande organisation_namn: Svenska Islandshästförbundet
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 80 000
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2017
	Ansökan upprättad av_Namn: Jan Ljungholm
	Ansökan upprättad av_Epostadress: ljungholm.jan@gmail.com
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: +46 708 99 23 80
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Remissvar: On
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Uppvaktningar av rikdagsledamöter ocheller departement: On
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: Off
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Svenska Islandshästförbundet (SIF) är huvudorganisation för 65 ideella Islandshästföreningar, som är utspridda från Tomelilla i söder till Kiruna i norr. Dessa föreningar, med sammanlagt 6500 medlemmar, bedriver idag olika former av fritidsverksamhet med hästar. Mycket av träningen och ridningen av dessa härdiga och uthålliga hästar sker ute i skog och mark. Islandshästen är känd för sitt lugna temperament och sina bekväma gångarter. Det gör det möjligt för såväl rutinerade som relativt orutinerade ryttare att få uppleva vår svenska natur ifrån hästryggen. Många fritidsutövare utnyttjar möjligheten att rida ut några timmar på tur med islandshästar i någon av de 100 tals turridningsfirmor som finns runt om i landet.  Dessa små samarbetsvilliga hästar möjliggör på så sätt för många, som kan ha svårt att ta sig ut i naturen på egen hand, att göra just det. Att följa med ut i den svenska naturen med allt vad det innebär av fritids- och frihetskänsla.Islandshästförbundet tillhandahåller möjligheten för Islandshästföretagare att auktorisera sin verksamhet och arbetar fortlöpande med att kvalitetssäkra hästföretagen. Förbundet erbjuder också tillfällen att fortbilda personal och andra intresserade på våra kurser.Kunder, turister och föreningarnas medlemmar i alla åldrar har på detta sätt möjlighet till naturupplevelser tätortsnära eller på landsbygden. Det kan vara i markerna kring hemmastallet. På ridleder som anläggs på natursköna platser runt om i landet, dit man oftast åker med den ”egna” hästen. Eller också på exotiska platser, som i fjällvärlden eller i strandlandskapen i Skåne, där man rider med turledare på dennes hästar och i många fall får en initierad naturupplevelse. Detta sker hela tiden i samklang med det djur som är själva basen i upplevelsen.Islandshästar gerockså andra fritidsupplevelserIIslandshästar ger också andra fritidsupplevelser. Årligen arrangerar föreningarna i förbundets regi ca 150 tävlingar runt om i Sverige. Ofta är detta endagsevent som engagerar hela familjer, då våra utomhusbanor blir deras utflyktsmål för en dag. En häst engagerar oftast inte bara sin ägare i en tillvaro som innebär daglig skötsel och träning i samspel med djur och natur. Oftast engageras närstående personer i alla åldrar i en generationsöverskridande verksamhet kring hästen som inte alltför sällan både blir en livsstil och ett livslångt åtagande. Svenska Islandshästförbundet är en förening som funnits i cirka 40 år och verkat för Islandshästen och dess människor i många sammanhang. Nu när vi är medlemmar i Svenskt Friluftsliv hoppas vi på att vi inom organisationen skall få resurser för att lägga ytterligare fokus på fritidsryttarnas intressen.
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