Klubinfo Januar 2014
Nye ansigter i DI
Så er der valgt en ny klubkomite, som tegnes af formand Leif Esager, samt
medlemmerne Kisse Leth, Jørn Hartvig og Anne Sofie Jepsen. Vi glæder os til
at varetage lokalklubbernes interesser i DI, samt sørge for informationen
mellem DI og lokalklubberne.
På DIs udsatte generalforsamling d. 14. december 2013 blev der valgt nye
ansigter på mange af bestyrelses- og komiteposterne. Vi har fået en ny
forkvinde Mie Trolle fra Hjørring, du kan se hvem der er blevet valgt ind på de
forskellige poster på www.islandshest.dk
I Klubkomiteen ser vi frem til et godt samarbejde på tværs af bestyrelse og
komiteer.
Møder i Klubkomiteen
Klubkomiteen har afholdt sit første møde, hvor vi fik talt om hvordan vi vil
angribe de opgaver der hører under klubkomiteen. Vi glæder os til at tage fat
på de mange spændende opgaver der ligger forude.
I 2014 afholder Klubkomiteen fast møder d. 1. tirsdag i måneden, samt
yderligere møder efter behov. Hvis en lokalklub har emner som ønskes
behandlet på et klubkomitemøde skal disse være fremsendt til komiteen senest
en uge før mødet pr. mail.
Der vil være møde følgende datoer: 7/1, 4/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6, 5/8, 2/9,
2/10, 4/1 og 2/12.
Indberetning til DIF
DIF har i november/december sendt meddelelse til de enkelte lokalklubber
omkring indberetning af medlemstal.
Der sendes meddelelse til de klubber som har indberettet året før.
Hvis jeres klub ikke har modtaget mail fra DIF, så kontakt DIs sekretariat.
Sidste frist for indberetning er d. 20. januar 2014.
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Klubmøder 2014
Der afholdes to klubmøder i 2014. Det første afholdes d. 15. marts, indkaldelse
og dagsorden kommer snarest. Der afholdes desuden klubmøde d. 25.
oktober. Begge klubmøder er landsdækkende.
Aktivitetsuge 2015
Kompedallejren er booket til endnu en fantastisk aktivitetsuge i uge 29, 2015.
Et udvalg under klubkomiteen er allerede i gang med forberedelserne, og
modtager gerne forslag til spændende aktiviteter. Ideer sendes til
asj@islandshest.dk.
Deltagelse i DRF og DIF kurser
Der har fra en lokalklub været forespørgsel om hvorvidt man som medlem af
DI/eller som lokalklub under DI har mulighed for at deltage i kurser under DRF
og DIF.
Der er kommet svar tilbage at DRF kurser kun er for direkte medlemmer af
DRF, og DI medlemmer kan derfor ikke deltage.
DIF kurser er frit tilgængelige for medlemmer af DI og lokalklubber under DI,
så benyt jeg endeligt at de muligheder der tilbydes.
Hestekongress 2014
Videnscenter Landbrug/Heste afholder Hestekongres i Fredericia d. 25. januar
2014, alle heste interesserede kan deltage. For mere information se
www.islandshest.dk
Stafet fra Viborg til Herning i forbindelse med NM 2014
Lokal klubben Landi-Askja arrangerer en staffet på hesteryg fra domkirken i
Viborg til Herning fra d. 27/7-31/-2014.
For mere info se www.landiaskja.dk
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Ny lokalklub i Sydjylland
Lokal klubben Gúllfaxi som er hjemmehørende i Åbenrå Kommune er blevet
godkendt.
Foreningen har følgende formål:
At udbrede kendskabet til den islandske hest gennem
-

Formidling af naturoplevelser til hest i Syddanmark
Afholdelse af kurser og foredrag med fokus på harmoni mellem hest og rytter
Afholdelse af stævner og arrangementer primært i Syddanmark
Aktiviteter med venskabsklubber i Slesvig og Nordtyskland

Velkommen til 
KLUBinfo i 2014
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
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