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Verksamhetsberättelse 2020 för 

Dis Islandshästförening 
En lokalförening inom svenska islandshästförbundet 

 

Dis lokalföreninge bildades 2005 för medlemmar i 

Nykvarn/Tumba/Södertälje med syfte att få intressenter att bygga en 

ovalbana för islandshästtävlingar i närliggande område. Lokalföreningen har 

sedan dess mer än dubblerat antalet medlemmar och fått tillgång till en 

ovalbana på Ensta, Vårsta. 

 

Styrelsen under 2020 

Ordföreande  Anna-Lena Berg 

Kassör  Anki Österlund 

Sekreterare  Sara Ewerth  

Ledamot Anne-Jeanette Ljungberg, ansvarig medlemmar samt 

kurser/aktiviteter 

Ledamot  Inger Sjödin, ansvarig kurser/aktiviteter 

Ledamot  Åsa Ygeland, ansvarig kommunikation 

Ledamot   Lars af Klintberg, fritidsansvarig 

Ungdomsledamot  Beatrixe Evertson, ansvarig ungdomar  

Suppleant  Michael Löfberg  

Suppleant  Kamilla Gaude, ansvarig tävlingar 

 

Årsmötet hölls den 19 februari 2020. Under året har 8 protokollfördamöten 

hållts, varav ett konstituerande.  

2020 har präglats av anpassningar med anledning av covid-19. Bland annat 

har majoriteten av styrelsemötena hållts i digitalt format och planering av 

aktiviteter och tävlingar påverkats.    

 

Medlemmar under 2020  

Totala antalet medlemmar 31/12 2020 var 119 medlemmar varav 31  är 

familjemedlemmar.   

 

Information  

Information har under 2020 förmeldats genom hemsidan, mail och 

Facebook.  

Aktiva kanaler på Facebook är Dis Facebooksida, facebook-gruppen Dis-

vänner samt facebokkgruppen Dis-ungdomar.  
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Styrelsen har skickat 3 medlemsnytt via mail under 2020. 

Kommunikationsansvarig har tagit ett omtag om hemsidan med löpande 

uppdateringar.  

 

Kurser/aktiviteter 

Med anledning av smittorisk i stockholms län under året har arbetet med 

aktiviteter påverkats.  

 

4 oktober genomfördes en sadelprovarkurs med Bett och Sadlar med nöjda 

deltagare.  

 

Dis genomförde även ett höstmöte 18 oktober med föredrag från Erlingur 

Erlingson, Träna för hållbar häst. Medlemmarna erbjöds möjlighet att delta 

både digitalt och fysiskt (med begränsning av platser enligt vid tiden rådande 

restriktioner). 

 

Tävlingar 

Planen var att genomföra en vårtävling och en hösttävling. Vårtävlingen 

ställdes in med anledning av SIF:s beslut att alla lokaltävlingar skulle ställas 

in under en period under våren. SIF:s beslut lutade mot nationella 

restriktioner kopplat till smittspridningen av Covid-19.  

 

Hösttävling/KM genomfördes med vissa justeringar för att följa vid tiden 

gällande restriktioner.  

Tävlingsgruppen gjorde justeringar i antalet funktionärer på plats, 

begränsade antalet platser för ekipage och hade ingen cafeteria. Detta för att 

följa restriktionerna. Tävlingen gjorde en mindre vinst än förväntat iom det 

begränsade antalet ekipage och att tävlingen inte hade intäkter från 

cafeterian. 

 

Ungdomsverksamheten 

Inga aktiviteter genomfördes pga av rådande situation.   

 

Sponsring av medlemmar 

Dis har under året inte sponsrat ryttare då större mästerskap inte 

genomförts och ansökningar inte gjorts.   

 

StIF-medverkan  

Lars af Klintberg och Sara Ewerth är representanter i StIFs styrelse.  
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StIF har i år inte genomfört distriktsmästerskap. 

 

SIF-medverkan 

Victoria Evertson och Beatrixe Evertson medverkade vid SIF årsmöte 28 

mars.  

Anna-Lena Berg medverkade vid höstkonferens 15 novemer.  

 


