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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Svenska Islandshästförbundet (SIF) är en ideell förening som bildades 1975, vi har
idag 14 distrikt och 65 lokalföreningar, antal medlemmar uppgår till ca 7 000 varav
ca 25% är inriktade på tävlingsverksamhet och övriga ca 75% av medlemmar är så
kallade fritidsryttare, men alla ryttare tillbringar stor del av sin ridning i naturen.
Sif har under senare år arbetat hårt med att synliggöra fritidsryttarna och deras
aktiviteter/gemenskap i fokus, vilket nu visar effekt då allt fler lokalföreningar utser
fritidsansvariga vilket och så ger ett ökat tryck på SIF:s kansli med efterfrågat stöd
till distrikt och lokalföreningar. Under 2020 har vi trots pandemin lyckats
genomföra en Sverigeritt som engagerat medlemmar från norr till söder. Vi önskar
att kunna fortsätta bygga det nätverk och den aktivitetsbank som har påbörjats,
samt fortsätta att skapa nätverk för lokalföreningarna.
Under år 2021 vill vi skapa ytterligare insikt mellan hälsa, häst och natur. Vi vill visa
på vilka möjligheter vi har att hemestra tillsammans med våra islandshästar. Vi vill
särskilt nå våra ungdomar. För närvarande är det vanligtvis vuxna kvinnor som är
synliga medan vi vet att det finns många ungdomar som vi skulle kunna nå om vi har
resurser. Detta kräver att vi har personella resurser på kansliet för att kunna sprida
informationen via sociala media samt via övriga kommunikationskanaler. Vårt kansli
innehar endast 2 tjänstemän varav tjänsterna uppgår till 80 %, respektive 70%. Det
skulle betyda mycket för oss om vi kunde få ett utökat organisationsbidrag.
Det vi vill genomföra är:
• Samla statistik kring fritidsintresset Islandshäst

• Fritidsansvariga i lokalklubbarna ska ha någon att vända sig till på kansliet

• Producera det skriftliga materialet som kommer från medlemmarna för att kunna
sprida det på hemsidan och Facebook

• Få hjälp med det praktiska kring aktiviteter och möten

• Skapa utbyte med ungdomar på Island för våra ungdomar



• Få hjälp med att uppdatera våra medlemskartor

• Få hjälp med att få en sammanställning av ridlederna i Sverige för att underlätta
för fritidsryttarna

• Öka ungdomsengagemanget inom förbundet och dess lokalföreningar

• På sikt marknadsföra Islandshästen som en guide till naturupplevelser för den
orutinerade ryttaren
Vi ansöker om ett organisationsstöd för en 30% tjänst inklusive overheadkostnader
enligt sökt belopp ovan.


