Klubinfo August 2014
Sommeren er ved at være forbi. Vi håber at I alle har haft en fantastisk sommer
og nydt vejret, selvom det har været varmt for både heste og mennesker.
Her får I lidt forskellige informationer, som I kan give videre til jeres klubber eller
reagere på.
Alt dette er fra os til jer, da ingen klubber har bedt os om at videregive
informationer til andre lokalklubber.
Husk at det stadig er en mulighed.
Vi håber at se mange lokalklubrepræsentanter til næste klubmøde.
Venlig hilsener Klubkomiteen

Klubmøde 25. oktober 2014 i Ejby-hallen på Fyn
Vi vil gerne høre hvad der rører sig hos jer i klubberne.
Derfor bedes I sende emner/forslag/oplæg til vores fælles klubmøde, fristen er 10.
september 2014.
I skal sende til formanden for klubkomiteen Leif Esager på le@islandshest.dk.
Vi vil opfordre lokalklubberne om at tænke på kandidater til DI – klubkomiteen,
for vi ved allerede nu, at der skal opstilles nye kandidater.
Invitation til klubmødet udsendes senere og tilmeldingen vil ske via sporti.
Husk at første deltager fra klubben sker gratis.
Husk stadig at sende ændring vedr. lokalklub og klubformænd
Derfor er det vigtigt at alle lokalklubber checker op på at de informationer om Se
på www.islandshest.dk om vi har de korrekte oplysninger om din lokalklub.
Send rettelser til sekretariat@islandshest.dk.
Arbejdet med medlemsstrukturen i DI
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på modeller for
medlemsstrukturen og kontingent i DI – også i forhold til lokalklubber.
Arbejdsgruppen vil gå i dybden med arbejdet og når derfor ikke at fremsætte
forslag til ny medlemsstruktur til DIs generalforsamling i år.
Det giver til gengæld bedre tid, til at klubberne m.fl. kan blive
informeret/inddraget i de forslag arbejdsgruppen når frem til.
Derfor har klubkomiteen ikke taget initiativ til regionale ”august-møder” for fælles
klubdrøftelse om forslag til DI-s generalforsamling
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Arbejdsgruppen består af Maria Ammitzbøll, Niels Jacobsen, Siri Labertz-Nilssen,
Line Mai, Lone Høgsholt, Asser Olsen, Carlos Møller samt John V. Hansen
(nærformand I DI). DIs sekretariatschef Max. Adelbøll er sekretær for gruppen.
Møde om Hedeland den 16. september 2014
DI har inviteret lokalklubberne øst for Storebælt til møde om baneanlægget på
Hedeland.
Formålet med mødet er at undersøge mulighederne for en ny driftsstruktur med
henblik på at sikre anlægget for fremtiden.
DI-s hjemmeside-lokalklub , www.islandshest.dk
Klubkomiteen har gennemgået teksterne på hjemmesiden og håber at de nye
tekster kan lægges ud i løbet af efteråret.
Aktivitetsugen 2015 er under planlægning
DI store aktivitetsuge afholdes fra 12-18. juli 2015.
Stedet bliver igen i Kompedal lejren/Kompedal Plantage mellem Silkeborg og
Viborg.
Mette Helberg og Anne Sofie Jepsen står igen i spidsen for lejren, og det praktiske
arbejde er gået i gang og mange af de frivillige hjælpere er allerede på plads.
Det tegner godt!
Aktivitetsugen er for personlige medlemmer af DI, men vi synes alligevel det er
relevant at informere om til lokalklubberne.
Hovedtemaet for ugen er selvfølgelig den Islandske hest, og for mange er det en
mulighed for at prøve kræfter med forskellige aktiviteter både for dem med og
uden heste.
Lokalklubberne er delvist forsikret via DI
Når man er lokalklub under DI, så er officials mv. omfattet af de kollektive
forsikringer, der er i Dansk Idrætsforbund.
www.idraettensforsikringer.dk/F%c3%a6lles-forsikringer
Det betyder, at jeres officials er dækket ind mht. ansvar og arbejdsskade. For at
være officials så skal man blot være blevet bedt om at udføre et stykke arbejde –
lønnet eller ulønnet og stort som småt. Hvis en officials kommer til at påføre en
skade på fx en tilskuer, bil eller en hest er man også dækket ind.
De kollektive forsikringer dækker ikke skader på løsøre, tyveri eller brand,
Det er selvfølgelig konkrete afgørelse i de enkelte sager, men dette er de
overordnede regler.
Hvis I får brug for assistance, så kontakt DI kontoret.
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DIs generalforsamling 22. november 2013
Afholdes på Comwell i Korsør.
Deadline for forslag er 15. september 2014, se mere om fremsendelse af forslag i
Tölt eller på www.islandshest.dk.
Klubberne får som altid stemmesedler efter medlemsantal og klubberne skal
tilmelde deres deltagere. Nærmere herom senere.
Lidt om Hedelandsweekend 13-15 . juni 2014

Foto: Jan Holmegaard Christensen

18 deltager var samlet til guidede ture i den store område med masser af ridespor
i høj kvalitet. Arrangørerne sørgede for god mad til alle og der var masser af
fælles hygge, hestesnak og god stemning.
Tak til arrangørerne, det var en dejlig weekend med gode oplevelser. Hedeland er
et skønt sted med godt potential for islandshestefolket, også set i det brede
perspektiv.
I klubkomiteen kunne vi godt have ønsket flere deltager, når alle lokalklubbers
medlemmer var inviteret, men måske har det budskab ikke været tydeligt nok.
Hvad tænker I mon om det i klubberne ?
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Den nye stævnestruktur – bl.a. evaluering
Nu er første halvdel af stævnesæsonen 2014 gået og den nye stævnestruktur har
været i luften siden april. Vi er naturligvis interesserede i at vide hvad
arrangørerne ser som fordele og ulemper ved strukturen, så der kan ske en bred
evaluering. Her halvvejs er vi interesserede i en slags delevaluering, og der er
blevet sendt mails med spørgeskema ud til de klubber, der har udbudt stævner via
Sporti. Hvis I i klubberne ikke har afholdt stævne, men alligevel vil give jeres
besyv med, udsendes spørgeskemaet her sammen med klubinfo. Skemaet sendes
til sb@islandshest.dk.
Tidtagningsanlæg
DI har investeret i eget tidtagningsanlæg til brug til pasløb og hurtighed (Alrid),
som klubberne kan låne. Mere detaljeret information om dette kommer, når
lånevilkår er endeligt fastlagt af bestyrelsen.
Kvalifikationsstævner i Gædingakeppni
Husk at vi søger klubber til at arrangere kvalifikationsstævnerne i Gædingakeppni
d. 25.-26. april, 30.-31. maj og 20.-21. juni. Frist for ansøgning om afholdelse af
kvalifikationsstævne sættes til d. 1. oktober.
DM 2015 - sport og gædingakeppni
DM2015 er fastsat til d. 9.-12. juli 2015 og bliver igen i år sport og gædingakeppni
samlet på banerne i Herning. Og så har holdet bag DM2014, Kim Bugge & Co.,
meldt sig under fanerne igen i 2015, hvilket vi selvfølgelig er meget taknemmelige
for. Hvis der er nogen derude, som ønsker at hjælpe til, så kan Kim Bugge
kontaktes på kb@creinhardt.dk.
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