Klubinfo Februar 2017
Så er 2017 i fuld sving, og i Klubkomiteen knokler vi løs med planlægning af
Aktivitetsuge og VM Stafet. Men vi har selvfølgeligt også alle jer skønne
lokalklubber i tankerne og forårets regionale klubmøder er også i støbeskeen.
Regionale Klubmøder i marts/april 2017
De regionale klubmøder vil have fokus på arbejdet med frivillighedsstrategi
ude hos jer i lokalklubberne. Derfor anbefaler vi at flere bestyrelses/udvalgsmedlemmer fra hver klub deltager.
Møderne afholdes tre steder i landet, ved Roskilde, Viborg og Fredericia slut
marts og start april. Alle møder er på hverdage fra kl 18-21.
Invitationen til møderne er lige på trapperne og bliver sendt til jer snarest.
Invitationen til DIs Aktivitetsuge 2017 er nu ude!
Da Lokalklubmedlemmer under DI kan deltager i DIs Aktivitetsuge håber vi at I
vil være behjælpelige med at lægge invitationen ud på jeres hjemmeside eller
lignende. Invitationen er vedhæftet dette klub-Info. Tilmeldingen starter på
www.sporti.dk d. 15 marts 2017.
VM stafet fra Herning til grænsen
VM Stafetten arrangeres i samarbejde mellem Klubkomiteen og lokale klubber
langs ruten.
Den første del af ruten fra Herning til Esbjerg, rides nord om Ringkøbing fjord,
og langs vestkysten. En smukt og virkeligt oplevelsesværdig tur. Ruten rides i
påske ugen fra søndag d. 9/4 til torsdag d. 13/4. Alle rytter på renracede
islandske heste er velkomne. Invitation og tilmelding til denne del af ruten er
klar på sporti snarest.
Den sidste del af ruten fra Esbjerg til grænsen rides i uge 26. Invitationen
hertil kommer i løbet af foråret.
Kalender for Klubarrangementer i 2017
Vi arbejder på højtryk for at få en fælles kalender hvor klubberne kan lægge
deres arrangementer ind og dermed invitere andre klubber og deres
medlemmer til at deltage. Kalenderen vil fungere via DIs hjemmeside og vil
blive tilgængelig snarest muligt her i foråret.
Naturens Dag 2017
På vegne af Friluftsrådet fremsender vi information on Naturens Dag 2017 som
afholdes d. 10. september.
Der er fokus på mangfoldigheden med fri fortolkning ... og mulighed for at
søge penge fra Friluftsrådet til aktiviteter!
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En mulighed for at synliggøre foreningen, naturen og måske hverve nye
medlemmer!
Se info i separat mail.
Vi glæder os til at se jer til diverse arrangementer rundt om i landet!
Hilsener fra DI-Klubkomiteen
Mette, Jørn, Ulla, Julie og Anne Sofie
********************************************************
Den gode historie – ASKA om at være en nystartet klub under DI.
Islænderklubben Aska blev stiftet i februar 2015 som en klub, der især skal
tiltrække islænderelskere i området syd for Århus. Selvom ideerne var mange i
Askas nye bestyrelse, var vi alle meget “grønne”, når det kom til at føre vores
idéer ud i livet. Med et kæmpe gå på mod startede vi i bestyrelsen med at
planlægge alt lige fra skovture, stævner, boder, til vikingeslåskampe, café og
rytterfest, alt sammen til samme arrangement.
På dagen for vores første arrangement - den 9. maj 2015, silede regnen ned,
og ALLE var plaskvåde. Rytterne trak hestene ind i den store løsdrift på Stald
Førster, hvor vi stod som sild i en tønde. Lyden i højtaleren var ikke
tilstrækkelig, og der var heller ikke lyd på den mudrede opvarmningsbane.
Kagen i cafeen var alt for hurtigt udsolgt, og der var slet ikke folk nok til at
tage sig af opgaverne. Vi manglede koordinering og folk - vi var jo kun os i
bestyrelsen + de hjælpere som spontant sprang til hvor der var behov for det.
Der var 75 deltagende ekvipager, der hver i sær deltog i op til 2-3
discipliner/klasser. Vi havde slet ikke regnet med, at stævnet blev så populært,
ej heller vidste vi, hvor meget det krævede af os, før vi stod midt i det.
Jeg tror godt, at jeg kan sige på egne og de andre frivilliges vegne, at det var
en hård ilddåb, vi fik der
Men på trods af for få folk og for lidt koordinering, var arrangementet den. 9
maj en succes – ganske enkelt. Alle de fejl, vi lavede, opdagede kun de
færreste. Med et smil på læben og en vilje, som kun den islandske hest og
dens ejer kan have, blev dagen gennemført på bedste vis. Problemer er til for
at blive løst kunne være vores motto, og vi prøver at tænke i muligheder i
stedet for begrænsninger. Vores nye medlemmer var glade og begejstrede for
denne nye klub, som rummede så meget så hurtigt.
Vi fandt dog hurtigt ud af, at de selvstændige udvalg er en nødvendighed, for
ellers kommer bestyrelsen til at arbejde dag og nat. I starten af 2016
etablerede ASKA en række udvalg, som arbejder med meget lidt indblanden
fra bestyrelsen – det er skønt at kunne give plads til endnu flere ildsjæle!
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Siden starten har ASKA allerede holdt en del arrangementer. Vi er en klub, der
formår at tiltrække mange forskellige slags medlemmer, fordi vi afholder alt fra
stævner, undervisning, kurser til foredrag og ture. Da vi var til det første møde
med klubkomiteen, diskuterede vi i grupper, om det var nødvendigt med så
mange aktiviteter og udvalg. I dag kan jeg svare ganske enkelt: så længe der
er tilmeldinger nok til vores arrangementer, er de nødvendige. Jeg er stolt over
at være en del af noget, som havde en så uerfaren men vellykket opstart, som
ASKA havde tilbage i 2015. Vi havde ingen rutiner, dokumenter, logo,
arbejdsgange, guidelines, alt det som man skal have, når man er en
islænderklub. Men det har vi sammen udviklet hen ad vejen.
Hvor skal ASKA så hen? Hvordan adskiller vi os fra de andre klubber?
I 2016 begyndte ASKA at afholde gæðingakeppni. Det er en populær
stævneform, som er i stor udvikling. Når man kigger rundt om ASKA
geografisk, har vi nogle store klubber i nærheden, som beskæftiger sig især
med alrid og sport. Vi kan sagtens afholde et sportsstævne, men der er ingen
grund til at lave to klubber i Østjylland med vægt på WRL stævner. Derfor faldt
valget på gæðingakeppni – det er der endnu ingen, der har taget til sig. I år
indbyder ASKA alle ryttere til træningsstævne i gæðingakeppni i Malling, og et
gæðingakeppnikursus med gæðingadommer Amalie Møller-San Pedro. Vi
håber, drømmen om et ranglistestævne i gæðingakeppni en dag bliver en
realitet – det må tiden vise, men vi arbejder derhen imod.
Foruden gæðingakeppni fortsætter Askas arbejde i de andre udvalg for fuld
kraft ligsom i 2016. Det vigtigste for ASKAs bestyrelse og de frivillige i
udvalgene er at skabe muligheden og de rette rammer for, at mennesker med
islandske heste, kan mødes og nyde hinandens selskab og idéer.
Mange hilsner
Regitze, ASKA
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