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Så nærmere sommeren sig, forhåbentligt byder den på et utal af sjove og
spændende oplevelser med vores islandske heste ude i det ganske danske
land.
Næste klubmøde
Næste klubmøde bliver flyttet til d. 24. oktober og holdes dermed dagen før
årets islandsheste kongres.
Program og sted kommer snarest.
Vi har selv nogle spændende ideer til Klubmødet, men hører også meget gerne
fra klubber eller andre som har emner de godt kunne tænke sig at høre mere
om.
Associationsaftale med DRF
Som I nok har set har DRF opsagt Associationsaftalen med DI.
Da DIs bestyrelse har kommunikeret løbende om situationen, har vi ikke
vurderet at det har været nødvendigt at sende yderligere information ud.
Lokalklubberne vil med sikkerhed være dækket af en ulykkes- og
ansvarsforsikring efter d. 1/7. Enten via DIF eller direkte via DI.
Der arbejdes pt. på flere muligheder afhængigt af hvordan samarbejdet med
DRF udvikler sig.
Ligeledes arbejdes der på en aftale med KODA/Gramex.
I DIs Bestyrelse arbejdes der på højtryk med at finde en samarbejdsform med
DRF som vil være gunstig for både dem og os. Her tænkes der både på TREC,
men også flere andre aktiviteter hvor samarbejde er relevant.
Der vil ikke umiddelbart være kontingent ændringer i forbindelse med
opsigelsen af associationsaftalen. Dog vil der muligvis komme kontingent
ændringer som følge af den strukturændring, som kommer til afstemning på
DIs generalforsamling.
Formidling af Nyheder fra DI
Vi har fået en forespørgsel fra et par klubber om vi vil videresende
kommunikation/nyhedsbreve fra DIs bestyrelse og andre komiteer.
Det vil vi selvfølgeligt gerne hvis der er et udbredt ønske om det i klubberne.
Derfor vil vi gerne have en tilbagemelding på hvorvidt jeres klub ønsker at
modtage alle nyhedsbreve mv. fra DI direkte på jeres klubmail, eller om i selv
ønsker at tilmelde jer de nyhedsbreve som er relevante for jeres klub. Eller
blot følge med via hjemmesiden.
Desuden overvejer vi at udsende Klub-info oftere, det kræver dog at vi
modtager input fra klubberne så klb-info bliver bredere, og ikke kun et talerør
fra komiteen og DIs bestyrelse.
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Aktivitetsugen i Kompedal
Årets store bredde begivenhed i DI, Aktivitetsugen i Kompedal, er en af
Klubkomiteens store opgaver. Vi har i år ca. 150 deltagere fra heler landet og i
alle aldre.
Deltagerne skal blandt andet stifte bekendt skab med TREC, ride tur i og
omkring Plantagen, modtage undervisning, smage på øl og meget andet.
Husk at vi er her for klubbernes skyld, så hold jer endeligt ikke tilbage. Vi
hører meget gerne fra jer med input, ris og ros.
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