TAR DIG NÄRMARE NATUREN

Historien om islandshästen är tätt
sammanvävd med den isländska
nationen. Under århundraden var
islandshästen ”den mest oumbärliga
tjänaren” och firades i de isländska
sagorna.

Hästarna på Island är de ursprungliga vikingahästarna
och en av de renaste hästraserna i världen. Rasen har
varit isolerad på den karga ön i Nordatlanten sedan över
1000 år tillbaka, utan någon genetisk inblandning från
andra raser. De första nybyggarna som kom till Island
kunde bara få ett begränsat antal djur med sig, och
valde då förmodligen ut sina bästa djur. Därför har
islandshästen sitt ursprung i en grupp avelsdjur med
hög användbarhet och som dessutom uppenbart var
härdiga eftersom de var tvungna att klara en tuff resa
på långskepp över Atlanten. Detta ledde till att de fick
sin roll som den mest oumbärliga tjänaren i detta stora,
karga och helt okända land.

Källor berättar att det vid den tidpunkten fanns en ras i
norra Europa som kallades ”Equus Scandinavicus” och
vissa hävdar att den isländska hästen är en ättling till
denna ras. Andra säger dock att den isländska hästen har
sitt ursprung ända från stäpperna i Mongoliet.
Genom århundradena, var hästen det enda
transportmedlet på Island och var en riktig arbetshäst.
Med ankomsten av den första bilen på Island i 1904, och
ett vägsystem som blev allt bättre, skulle rollen för hästen
komma att förändras dramatiskt. Det första
hästavelsförbundet på Island grundades 1904. På
1950-talet hade hästens uppgift som arbetsdjur och
transportmedel minskat markant. Användningen av
islandshästen för rekreation blev i stället allt mer utbredd.
I över 1 000 år har islandshästen och dess herre anpassat
sig till den hårda och många gånger karga miljön, och den
överlevde naturkatastrofer och klimatförändringar.
Hästen har också tvingats leva med bristande tillgång på
bete och begränsat med foder på vintern. Ur dessa
förhållanden uppstod en härdig, intelligent och unik
hästras som har få jämlikar.
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Islandshästen är vänlig,
villig, tuff och mångsidig.

Dessa starka, intelligenta och smidiga hästar är
framgångsrika i kapplöpning och samtidigt mycket väl
lämpade för terapeutisk ridning. Vissa kan utveckla
hoppning och andra är utbildade för en ganska hög nivå
inom klassisk dressyr. Inom körning, polo,
westernridning och kapplöpning gör islandshästarna
också bra ifrån sig. Idag är dock den vanligaste
användningen av islandshästen som vanlig ridhäst. En
häst som hela familjen kan njuta av som en pålitlig och
älskad följeslagare, på långa eller korta turer genom
skog, längs stränder eller i ällandskap.

De flesta islandshästar hålls utomhus eller i öppna stall
hela sitt liv, året runt, och de vistas inte i stall mer än
nödvändigt. Så snart det finns tillräckligt med gräs i
markerna på våren släpps hästarna ut på bete där de
sedan går hela sommaren och hösten. Det är denna
naturliga uppfödning som gör hästarna både genuina
och kraftfulla. Den naturliga miljön utvecklar fantastiska
egenskaper som mod, nyfikenhet, självförtroende och lugn.
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Avel

Det officiella avelsmålet för islandshästar är att producera
en frisk, fertil och hållbar ridhäst, som är robust men ändå
elegant. En mångsidig häst med fem utmärkta gångarter.
Den skall visa fullständigt naturlig balans, och rörelserna
ska vara smidiga och vägvinnande i alla gångarter, och ge
ett vackert och uttrycksfullt helhetsintryck.
Storleken på islandshästar kan variera avsevärt, från bara

cirka 130 cm i mankhöjd till över 150 cm. Den
genomsnittliga storleken på hästar som visas i
avelsvärderingar numera är knappt 140 cm, vilket är
betydligt högre än för 30 år sedan. De främsta
anledningarna till detta är naturligtvis både avelsurvalet
och förbättrade foder- och levnadsförhållanden.

ISOLERING

På grund av den geografiska isoleringen av Island, är
det mycket få hästsjukdomar som förekommer där,
och inga vaccinationer behövs. Detta innebär dock
också att ingen häst får komma in i landet
överhuvudtaget. När en häst lämnat Island får den
aldrig återvända. Vid resor till Island får vi människor
heller inte medföra någon som helst använd
ridutrustning i skinn, så som handskar, chaps och
stövlar. Annan utrustning, så som hjälmar, ska vara
ordentligt rengjorda och desinficerade.
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Islandshästen är exceptionell
med sina fem gångarter, inklusive
flygande pass och den unika tölten.

Hästarna på Island är avlade för sina gångarter. Det
innebär att de flesta islandshästar har två extra gångarter
att erbjuda förutom skritt, trav och galopp. Alla hästraser
har de tre grundgångarterna naturligt och kan utföra
dem utan utbildning. De extra gångarterna som skiljer
islandshästen från andra raser kallas tölt och pass.

SKRITT är en fyrtaktig gångart. I en
korrekt skritt är hästen avslappnad och
varje ben träffar marken individuellt. De
flesta övningar utförs till en början i skritt
för successiv övergång till de andra
gångarterna.

TÖLT

Tölt är islandshästens specialitet. En bra tölthäst är
taktsäker och smidig med höga frambensrörelser, är bärig
och välrest och med en stolt och stilig uppsyn. Liknande
gångarter är kända i andra gångartsraser, som ”running
walk”, men det är utan tvekan bara islandshästen som kan
hantera denna gångart så naturligt och balanserat och
med så många variationer i tempo.
TRAV är en tvåtaktig gångart där hästen flyttar sina
diagonala ben samtidigt. Trav är en av de
grundläggande gångarterna och används ofta i de
tidiga stadierna av utbildning och fram till hästen
är mogen nog att börja ridas i tölt. Trav bidrar
också till att utveckla hästens balans.

TÖLT

Töltens smidighet är vad som gör den så populär. Vid
uppvisningar visas ofta hästarna upp med en ryttare som
håller ett välfyllt glas i ena handen och tyglarna i den
andra, och inte en droppe spills.
Tölten kan ridas i alla hastigheter, från en mjuk, lugn och
samlad tölt upp till en hastighet där den kan hålla jämna
steg med en galopperande häst.

FLYGANDE PASS

Flygande pass är den ”femte växeln”, en tvåtaktig gång
med svävmoment, där samma sidas fram och bakben
flyttas samtidigt. Denna gångart rids mycket snabbt, och
används ibland för kapplöpning på kortare sträckor om
100–200 meter. Det är inte alla islandshästar som klarar
passgång, men de som hanterar alla fem gångarterna väl,
anses vara de bästa av rasen.

GALOPP är en tretaktig gångart och kan
varieras i olika tempon. Hästen kan gå i
antingen höger eller vänster galopp.
Galopp är stärkande för hästen och kan
uppmuntra till ökad framåtbjudning och
större samarbetsvilja.
FLYGANDE
PASS
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Islandshästen är känd för sin varma, genuina karaktär.
Hästarna är vänliga, smarta och lättlärda. De är oftast
mycket lätthanterade, och samarbetar gärna både från
marken och med ryttare på ryggen. De är energiska
och samarbetsvilliga och är en utmärkt partner i livets
alla äventyr.
På Island har man traditionellt uppskattat hästar med
stor personlighet, styrka och uthållighet. Det är heller
inte så konstigt när man betänker vilken terräng och
vilka avstånd de har haft att arbeta i. De har behövt
vara pålitliga följeslagare med vilja att ta sig fram
mycket fort när så behövts, men i nästa stund kunna
stå stilla och vänta i flera timmar, kanske för att skydda
människor från snöstorm och oväder. Det finns många
historier om hur hästar räddat sina ryttares liv genom
att hitta hem när ryttaren tappat orienteringen.

EN VÄN FÖR LIVET

Ofta kan samma häst användas både för tävlingar på
högsta nivå samt på ett säkert sätt bära den yngsta
familjemedlemmen på en trygg åktur. Islandshästarna
verkar ofta anpassa sig till varje given uppgift och
tycks veta när de skall ge allt eller när de skall vara
mycket försiktiga. Detta är en fantastisk egenskap
när en nybörjare eller ett barn första gången skall
sitta upp. Mångsidigheten är mycket uppskattad bland
isländska hästvänner, och är en högt värderad
egenskap i avelsarbetet. Islandshästen belönar
ömsesidig respekt och rättvis hantering genom
en livslång lojalitet och vänskap.

Rasens färger är bland de mest variationsrika i världen och detta är ytterligare en av dess
unika egenskaper. Rasen har över 40 färger, med upp till 100 varianter. Den mest
sällsynta färgen är konstantskimmel. De vanligaste är fux (röd) och svart. I avelsarbetet
uppmuntras denna variation av färger.
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Gemenskap

Att vara ryttare är ett sätt att leva. Professionalism, kunskap
och utbildning präglar idag aktiviteterna och arbetet med
islandshästen. Vi får möjlighet att njuta av vistelsen utomhus
på ett unikt sätt genom islandshästen. Genom ridningen får
vi uppleva magin i naturen och vildmarken på ett direkt och
påtagligt sätt. Vi upplever lugn och frihet.

Tävling
De vanligaste typerna av tävlingsgrenar för islandshästar är
Sport och den isländska ”Gæðingakeppni”. Kvalitén på
gångarterna bedöms i alla tävlingar, men i sporttävlingar
ligger tyngdpunkten på horsemanship och samspelet
mellan häst och ryttare. I Gæðingakeppni är det
utstrålning, rörelser, personlighet och hästens
samarbetsvilja som bedöms. Det finns olika tävlingsgrenar
som exempelvis tölt, fyrgång, femgång, speedpass och
stilpass, liksom flera andra evenemang som till exempel att
tävla på is. Säsongen för tävlingar sträcker sig vanligtvis
från februari till oktober, men allt fler tävlingsformer bidrar
till att förlänga tävlingssäsongen.

13

EN OFÖRGLÖMLIG UPPLEVELSE

Att åka på ridresor på Island under sommarhalvåret
är mycket populärt, både för islänningarna själva
och för besökare i landet. Island har en stor
vildmark och en terräng som lämpar sig väl för
långa turer på hästryggen. Organiserade resor
erbjuds runt om på Island och man kan välja mellan
allt från kortare dagsturer till veckolånga äventyr.
Att vara med på någon av dessa turer genom det
isländska landskapet är ett perfekt tillfälle för
ryttare och häst att lära känna varandra och
ridturen blir en upplevelse för livet.
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Runt

MEDLEMSLÄNDER I FEIF
ISLAND
AUSTRALIEN
BELGIEN
DANMARK
FINLAND

FRANKRIKE
FÄRÖARNA
HOLLAND
ITALIEN
K ANADA

LUXEMBURG
NORGE
NYA ZEELAND
SCHWEIZ
SLOVENIEN

STORBRITANNIEN
SVERIGE
T YSKLAND
USA
ÖSTERRIKE

Numera hittas islandshästen över hela
världen. Över 250 000 hästar är registrerade
i över 20 länder, varav cirka 40% på Island.
Hästen har en fantastisk anpassningsförmåga
och klarar det iskalla klimatet på Grönland och
Alaska, likväl som värmen på andra sidan
jordklotet i Australien och på Nya Zeeland.
Rasen finns till och med representerad på
Hawaii.
Islandshästarna reser över hela världen och
drygt 1 000 hästar exporteras från Island
årligen. Man kan verkligen påstå att hästarna
är de bästa ambassadörerna för den lilla ön i
norr. De representerar landet och dess kultur
med bravur och får sina mänskliga vänner från
hela världen att besöka Island minst en gång,
men många kommer tillbaka regelbundet.
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Det finns flera alternativ
för yrkesutbildning inom den
isländska hästvärlden.
Många länder har sina egna
utbildningssystem, som
oftast drivs av den nationella
islandshästorganisationen.
I Sverige bedrivs utbildningar
såväl inom SIF, som på några
gymnasieutbildningar inom
naturbruk och YH-utbildning och
hippologprogrammet på SLU.

Uildning
och träning
UTBILDNING FÖR YRKESVERKSAMMA INOM HÄSTNÄRINGEN

Island erbjuder en högskoleutbildning i Equine Science, en
unik och högt värderad kandidatexamen, som innehåller en
hel del praktisk ridning och undervisningserfarenhet.
Hólaskóli, Equine University of Iceland, tar emot studenter
från flera länder varje år, som i sin tur återvänder till sina
hemländer där de arbetar med undervisning och utbildning
av hästar. Hólaskóli har varit den drivande kraften i
utbildning inom islandshästvärlden i flera decennier,
tillsammans med den isländska tränarföreningen, FT.

POPULÄRA HÄSTUTBILDNINGAR

Under de senaste åren har flera skolor erbjudit
islandshästinriktade kurser som en del av läroplanen, vilket
gör denna underbara sport och livsstil ännu mer tillgänglig
för alla. Olika kortare kurser och seminarier erbjuds också
under hela året, några organiserade av islandshästföreningar, andra av privatpersoner. Generellt är
islandsryttare ganska angelägna om att bredda sina
kunskaper och färdigheter och många fritidsryttare deltar i
olika kurser och seminarier varje år. Allt med ambitionen
att bli en bättre ryttare och kunna utbilda sin häst. Utöver
detta, tillbringar tusentals barn sina somrar på ridläger eller
på ridkurser med islandshästar runt om i världen.
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Global
organisatiо

INTERNATIONELLA
ISLANDSHÄSTFÖRBUNDET

FEIF, International Federation of Icelandic Horse
Associations, är ett gemensamt samarbetsorgan för
nationella islandshästföreningar och finns i över 20 länder
i Europa, Amerika, Australien och Nya Zealand. FEIF
ansvarar för VM som arrangeras vartannat år där 19
länder deltar med ett landslag.
Uppdraget är att föra samman människor som brinner för
islandshästen och den kultur, ridning och livsstil som följer

islandshästen. Huvudfokus ligger på hästens välfärd och
att bibehålla rasens renhet och kvalitet.
FEIF är värd för möten där viktiga frågor i
islandshästvärlden diskuteras och beslutas. Detta
innefattar bland annat regler för tävlingar, riktlinjer för
domare, utbyte av synpunkter på avelsmål,
utbildningsfrågor, ungdomsarbete och mycket mer. Inom
FEIF länderna finns det en gemensam regelbok för avel
och tävling, vilken är ganska unik i hästvärlden

WORLDFENGUR – EN UNIK
AVELSDATABAS
WorldFengur innehåller det ursprungliga
avelsregistret och är den officiella stamboken för
islandshästen. Man samlar in information om
islandshästar i medlemsländerna i FEIF och gör den
tillgänglig på nätet.
WorldFengur innehåller information om alla
registrerade islandshästar i världen. I WorldFengur,
kan man finna allt ifrån en lista på avkommor och
deras ägare, till tävlingsresultat, bilder och
individernas skattade avelsvärde (BLUP) för en
enskild häst. Där kan virtuella betäckningar göras,
där man kan stämma av sannolikheten för olika
färger, och avelsvärdet i olika egenskaper etc.

Endast renrasiga islandshästar
kan registreras i WorldFengur
och för närvarande innehåller
databasen information om över
400 000 hästar.
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Svenska

islandshästförbundet – SIF
SIF är en sammanslutning av 65 lokala
islandshästföreningar runt om i Sverige, från Tomelilla i
söder till Kiruna i norr. Du finner lokalföreningarna på vår
karta, eller genom att gå in på www.icelandichorse.se
I dag ingår omkring 6 700 medlemmar i förbundets
islandshästgemenskap. Vår verksamhetsidé är att samla
alla vänner av islandshästen. Vi ska verka för ökad
kännedom och kunskap om islandshästen och dess
unika egenskaper. SIF ska också främja den sportsliga
verksamheten i Sverige.
Förbundet jobbar aktivt för att stärka gemenskapen
mellan alla typer av islandshästryttare och bredda
kunskapen hos såväl ryttare och allmänhet om den
isländska hästens förutsättningar att erbjuda ett
livslångt fritids- och friluftsintresse åt alla intresserade.
Du kommer alltid att finna något för dig.
Islandshästen – en häst för alla!
SIF avel är den ansvariga avelsorganisationen för
islandshästar i Sverige. Varje år föds det runt 1 000
islandshästföl i Sverige efter ungefär 200 olika
hingstar. Hästarna rids in vid fyra års ålder för att bli
familjehästar, verksamhetshästar eller tävlingshästar.
Ston och hingstar som skall användas i avel
avelsvärderas med fördel innan de sätts in i avel.
Information om alla dessa hästar finns tillgänglig i den
internationella databasen WorldFengur där det finns,
förutom stamtavlan, även resultat från tävlingar och
avelsbedömningar. BLUP avelsindex räknas för alla
världens islandshästar och publiceras i WorldFengur.

DISTRIKT OCH
LOKALFÖRENINGAR
INOM SIF
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Austur
Bifrost
Bjarg
Bliðfari
Dís
Frami
Draugur
Dyggur
Edda
Eidfaxi
Eir
Eldir
Eyvinur
Fákur
Falki
Fengur
Framtid
Freyfaxi
Frigg
Frosti
Gandur
Garpur
Gauti
Gerstorps
Geysir
Gladur
Glaumur
Gneisti
Gnyfari
Gyda
Hrimfaxi
Idja
Idunn
Jór
Jarnhestur
Kraftur
Kongur
Landi
Loftfari
Meistari
Midur
Munin

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Mökkur
Nattfari
Norður
Oda-Raudka
Oddur
Odinn
Ofeigur
Sigur
Skeid
Sleipnir
Stigandi
Stormur
Strokkur
Taktur
Trausti
Vakur
Vallfari
Vallholt
Vatnalilja
Vilja
Vindur
Vinir
Örlingur

MITTNORRLAND

42

GÄVLE-

46
48
27
VÄRMLAND
ÖREBRO

32

31

VÄSTSVENSKA
HALLAND

38
50

19

58
23
64
37

VÄSTERGÖTLAND

53
14

3

34
15

SMÅLAND
BLEKINGE

49

33
21

SKÅNE

12

65

45
2
7
41
NORRBOT TE N
VÄ STE RBOT TE N

60
20

28

63

62

MIT TNORRL AND

36

29

-DALA

30
UPPLAND

26
51
4
44
18
9
56
54
11
STOCKHOLM
35
10 13
52 61 39 5 59
VÄSTMANLAND
SÖDERMANLAND

24 17
40

43

8

ÖSTERGÖTLAND

16

22

GOTLAND

1
6

55
47

57
25

47
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TAR DIG NÄRMARE NATUREN

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
#horsesoficeland

facebook.com/horsesoficeland

www.horsesoficeland.is

