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Nye ansigter i Klubkomiteen
Så er der valgt en ny klubkomite, som tegnes af formand Anne Sofie Jepsen (Dreki),
samt medlemmerne Mette Helberg (Nøkkvi), Jørn Hartvig (Faxi)og Ulla Stephensen
(Nøkkvi)samt suppleant Lonni Vandborg (Ægir). Vi glæder os til at varetage
lokalklubbernes interesser i DI, samt sørge for informationen mellem DI og
lokalklubberne.
Se lidt mere om Klubkomiteens medlemmer i den vedhæftede præsentation.
Møder i Klubkomiteen.
Klubkomiteen har afholdt sine første møder, hvor vi fik talt om hvordan vi vil angribe
de opgaver der hører under klubkomiteen.
I 2015 afholder Klubkomiteen møder ca en gan om måneden afhængigt at behov.
Hvis en lokalklub/lokalklubber har emner som ønskes behandlet på et
klubkomitemøde skal disse fremsendes til asj@islandshest, og vil blive behandlet på
førstkommende møde.
Referater fra klubkomiteens møder vil være at finde på www.islandshest.dk
Klubmøder 2015
Der afholdes to klubmøder i 2015. Det første afholdes d. 21. marts, se indkaldelse i
februar udgaven af Tølt. Dagsorden kommer snarest. Der afholdes desuden
klubmøde d. 17. oktober. Begge klubmøder er landsdækkende.
Indberetning til DIF
Husk indberetning af medlemstal til DIF. Enkelte klubber har ikke indberettet endnu.
Dette kan gøres på www.medlemstal.dk
VM Stafet 2015
Der er nedsat en arbejdsgruppe i DI/FEIF som arbejder på at koordinere et stafetridt
til VM i Herning. Mere info vil blive fremsendt så snart det forelægger.
Hvis jeres klub har lyst at bidrage kan i kontakte Mie Trolle på mt@islandshest.dk
Virtuelt ridt: From here to Herning
I forbindelse med VM2015 i Herning er lavet et virtuelt ridt, hvor ryttere fra hele
verden kan deltage.
Se meget mere på hjemmesiden www.here-to-herning.weebly.com eller på Facebook
siden ”From here to Herning”.
Vi vil gerne opfordre lokalklubberne og alle andre til en intern konkurrence om
hvilken klub der kan ride længst inden VM, og håber I er friske på en lille
venskabelig dyst!
Måske vi ses derude i landet et sted, i friskt tempo, på ryggen af en skøn Islandsk
Hest.
Hjælpere til VM 2015
Der er stadigt plads til flere hjælpere til VM. Hvis I som klub eller som privat
personer har lyst til at få en fantastisk oplevelse ved at være en del af hjælper
teamet til årets store begivenhed i Islandsheste Verden så er chancen her endnu.
Få mere info på www.vm2015.dk.
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TREC
Nu introducerer vi TREC, en ny aktivitet for naturryttere. Men, vi har brug for mange
initiativrige, glade, arbejdssomme, sjove, dygtige, engagerede, sociale naturryttere,
som har lyst til at yde en større eller mindre indsats som:
•
TREC udvalgsmedlem
•
TREC dommer
•
TREC banelægger
•
TREC arrangør
•
TREC instruktør
Vi kan tilbyde dig oplevelser, netværk, venskaber, kurser og fordele.
Lad dig inspirere på www.trecsverige.se
Intromøder både i Jylland og på Sjælland.
Kontakt formanden for Fælleskomiteen Jan Kretzschmer på tlf.: 59 59 01 99 eller
mail: jk@islandshest.dk
KLUB info i 2015
Klubinfo vil blive udsendt pr. mail til lokalklubberne under DI, når der er relevant
nyt. Hvis jeres klub har info til de andre lokalklubber, om f.eks stævner, fællesture
eller andre arrangementer medtages det gerne. Send blot info pr. mail til
asj@islandshest.dk
Mvh Klubkomiteen i DI
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