
FÖRENINGEN TIH - FÖR EN HÄSTVÄNLIG SPORT

Reynir Adalsteinsson (d.ä.) uppfann 
Töltfimi och Trausti Thor 

Gudmundsson, Jens Einarsson med 
flera har sedan fortsatt Reynirs arbete. 

Tölt in Harmony är en vidareutveckling 
av Töltfimi. Syftet med Tölt in Harmony 
är att göra islandshästsporten hästvänlig 

och våra hästar mer ridbara. 

Det uppnås bland annat genom att 

bedömningen (och därmed träningen) 
följer Utbildningsskalan, där lösgjordhet 
premieras både högt och tidigt i hästens 

utbildning. 

Att hästen är lösgjord innebär att den är 
i psykisk och fysisk balans. Det finns 

idag tre olika svårighetsnivåer. Det ska 
vara roligt att rida TiH, därför kan man 
redan på den enklaste nivån komma upp 

i höga poäng om man lyckas bra med 
momenten. Den svåraste nivån kräver 

många års utbildning av ekipaget för att 
kunna utföras väl och den är i det 
närmaste en mästargren.

Tölt in Harmony



BLI MEDLEM!

Ett medlemskap i TiH är först och främst ett 
stöd för verksamheten att främja en hästvänlig 
sport. 

Föreningen arbetar ideellt för att vidareutbilda och 
examinera domare och instruktörer, samt att 
stödja tävlingsarrangörer som vill anordna TiH 
tävlingar. Vi arbetar också för att kontinuerligt 
utveckla TiH, bland annat genom internationella 

samarbeten. Självklart vill också erbjuda 
medlemmarna tillgång till utbildningar och clinics 
som vi anordnar och kanske ett nyhetsbrev med 
läsvärt innehåll, samt rabatter på utvalda 
produkter hos stödjande återförsäljare. 

SÅHÄR BLIR DU MEDLEMSÅHÄR BLIR DU MEDLEMSÅHÄR BLIR DU MEDLEM

MEDLEMSAVGIFT 2015

Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Vuxna:

Ungdomar till och med det år de fyller 18: 

Familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar skrivna på 
samma adress): 

SEK

200

100

400

BANKGIRO 465-7995 eller Swish 1233500618

Skriv namn, adress och mejladress på inbetalningen.

Om du bor du i annat land än Sverige:

IBAN: SE79 9020 0000 0902 3383 6936

BIC/SWIFT: ELLFSESS

Länsförsäkringar Södermanland
Box 134
641 22 Katrineholm

Mer information och senaste nytt hittar du på vår hemsida 

toltinharmony.wordpress.com
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