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Verksamhetsberättelse 2019 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 tillfång till en 

ovalbana på Ensta, Vårsta. 

 

Styrelsen under 2019 

Ordföreande  Lars af Klintberg 

Kassör  Anki Österlund 

Sekreterare  Sara Ewerth  

Ledamot Anne-Jeanette Ljungberg, ansvarig medlemmar samt 

kurser/aktiviteter 

Ledamot  Inger Sjödin, ansvarig kurser/aktiviteter 

Ledamot  Anita Foresll, ansvarig hemsidan 

Ledamot   Beatrixe Evertson, ansvarig ungdomar 

Suppleant  Michaeln Löfberg  

Suppleant   Annika Florén Granfalk 

 

Årsmötet hölls den 17 februari 2019. Under året har 6 protokollfördamöten 

hållts, varav ett konstituerande.  

 

Medlemmar under 2019  

Totala antalet medlemmar var 31/12 2019 var 127 medlemmar fördelat 

varav 31  är familjemedlemmar.   

 

Information  

Information i år har förmeldats genom hemsidan, mail och Facebook.  

 

Kurser/aktiviteter 

Med anledning av smittorisk i stockholms län under våren avvaktades arbete 

med aktiviteter under berörd period.  

 

18 maj genomfördes har en vårritt med efterföljande lunchgrillning 

genomförts, vilken också var uppskattad av deltagarna.  
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Dis genomförde även ett höstmöte 17 oktober med föredrag från veterinär 

Marienna Lindsjöö om vanliga sjukdomar hos hästar och ur an som ägare 

kan identifiera symptom. Under höstmötet genomfördes en workshop med 

medlemmarna, i syfte att ge en yta för dialog kring planering och 

genomförande av aktiviteter.  

 

Tävlingar 

Under året har en Nivå 3 tävling och tillika klubbmästerskap genomförts i 

samarbete med lokalklubben MÖRS. Klubbarna kom överens om att fördela 

platserna 50/50 och Dis fyllde sin kvot av anmälda deltagare. I och med att 

tävlingen genomfördes tillsammans med MÖRS delades kostnader och vinst 

jämt mellan klubbarna.  

 

Klasser: T7, T3, T4, V3, F2 

Tävlingsledare: Malin Gustavsson 

Domare: Marie-Louise Persson, Annie Mainela, Kristina Pettersson 

 

Klubben har också medverkat till att planera och genomföra 

distriktsmästerskapen för StIF:s räkning.  

 

Ambitionen var att också genomföra en Nivå 2 tävling, men sviktande 

anmälningsunderlag gjorde att tävlingen ställdes in.  

 

Ungdomsverksamheten 

Under våren arrangerades Lag-SM uttganing i StIFs regi där ungdomar från 

Dis deltog.  

Arrangemanget var uppskattat.  

 

Sponsring av medlemmar 

Dis har under året sponsrat Albin af Klintberg för deltagande i SM. Klubben 

har också sponsrat Beatrixe Evertson för deltagande i SM samt GKSM.  

 

StIF-medverkan  

Lars af Klintberg och Annika Florén Granfalk är representanter i StIFs 

styrelse.  

 

SIF-medverkan 

Sara Ewerth och Beatrixe Evertson medverkade vid SIF årsmöte 30 mars.  

Lars af Klintberg medverkade vid Ordförandekonferens 5 juli och 10 

november. 


