Klubmøde på Næsbylund Kro 25. marts 2012
Mia Kastberg, Klubkomitéen

Det var en god oplevelse at være med til!
Som helt ny i Klubkomitéen (og kun et par år gammel i islænderheste-verden) har jeg fået
lov til at formidle nogle indtryk fra dette mit første klubmøde.
Vi har i klubkomitéen haft planlægning omkring det længe, og jeg har hørt om diverse
aspekter fra tidligere møder: at der ikke kom mere end 25-30 stykker, at der efterspurgtes
deltagelse fra ’toppen’ af foreningen, at der er behov for udveksling i dialog… og at maden
er god!
Vi ændrede lidt på vores oprindelige program få uger før. Vi fik tilsendt et oplæg til
diskussion fra klubben Randver som vi syntes var så seriøst og vægtigt, at vi ville skaffe
plads til det. Vi udsendte materialet 13. marts. På det tidspunkt havde tilmeldingen i nogen
tid ligget på 35, men i dagene derefter meldte der sig yderligere 23.
22 klubber var repræsenteret, og både foreningens formand (Torben Søndergaard) og
næstformand (Birgitte Jensen) deltog fra først til sidst. Fra de øvrige komitéer deltog
Desirée Grandjean (junior), Karen Malene Andreasen og Vibeke Stuhr (avl), Bo Hansen
og Pia Hansen (sport). De var der også den udslagne dag og stod endvidere for oplæg og
workshops. Og så ’os selv’ – Klubkomitéen bestående af Rose Henriksen (formand), Inger
Frederiksen, Birgitte Schmidt og Mia Kastberg.
Det der først og fremmest slog mig, var: Sikke et engagement! Gode, klare, dedikerede
oplæg fra folk, der vidste hvad de talte om… spørgelyst og kommentarer i en konstruktiv
og ordentlig tone.
Vi startede med en kort gennemgang af spørgeskema-undersøgelsen med særligt blik på
klubbernes svar… rytternes er så glimrende beskrevet i Tølt. Der er overvejelser der skal
gøres omkring en så lav svarprocent, som vi har haft på begge fronter, men man har haft
en ’kyndig’ til at vurdere på det, og selv om vi må snakke tendenser mere end kendsgerninger, lod det til at der ikke var modstand mod Birgitte Jensens replik: ’Det står jo bøjet
i neon at vi skal tage bredden alvorligt!’.
Workshoppenes ledere kom med korte oplæg, der lige satte rammen for hvad snakken
skulle dreje sig om senere på dagen.
Sportskomitéens folk samlede sig om vaccinationsregler, ovalbaneregler, alrid, gæðingakeppni, dommere – og fra komitéens side: et ønske om tilbagemeldinger, så den kan
navigere i overensstemmelse med medlemmernes behov. Der gjordes opmærksom på at
vaccinationsreglerne er vanskelige at finde på islandshest.dk – men de bliver snarest lagt under fanebladet sport/
stævneridning i Danmark.

Juniorkomitéens Desirée fortalte levende om glade oplevelser, dejlige unge mennesker –
og også om vanskeligheder i arbejdet: internationale forskelle, hurtig udskiftning af mål-

gruppen (de bliver jo ældre!), vanskeligheder med at kommunikere info. Derfor er der nu lavet en
hjemmeside til formålet: www.juniorcup.dk – hvor man for tiden kan se en video fra Schweiz.

Hun opfordrede klubberne til at komme op af stolen, melde ønsker og behov tilbage, arbejde på tværs af klubgrænser, komme i gang. Juniorkomitéen har mulighed for at støtte,
også økonomisk.
Avlskomitéens udsendte var optaget af at understrege vigtigheden af at man gør sig nogle
grundige overvejelser ifm. avl. Ikke mindst om kort tid, når nye EU-regler fjerner en del af
de stramme vilkår, der i øjeblikket er til bedækningstilladelser osv. Det bliver betydeligt
mere ’ukontrolleret’ – og derved er muligheden for fatale fejltagelser øget.
Så var det Klubkomitéens tur: Der er kommet en ’søster’ til alrid – i Dansk Rideforbunds
regi. Det hedder TREC og beskrives kortfattet således: TREC er en test, hvor samarbejdet mellem hest
og rytter kommer på prøve i naturen i et varieret terræn med naturlige forhindringer og passager. TREC involverer evnerne og
udfordringerne enhver rytter kan komme ud for ved ridning i naturen.

Alle deltagere kunne tage en folder om fænomenet. Dyrdilmyri melder sig til at deltage i
kursus og være aktive på fronten.
I Klubkomitéen prøver vi at spare på de betroede midler. Når vi et par gange om året
mødes en lørdag, har vi brug for et lokale – vi kan selv sørge for resten. Kender I et gratis
sted på (Vest)Fyn - et klubhus, et mødelokale på jeres arbejdsplads, hjemme hos en af jer
– som vi kunne bruge til formålet? Mail rh@islandshest.dk
Der skal gerne opbygges et netværk omkring naturridning. Kan hver klub finde en person
der vil være kontakt? Mail rh@islandshest.dk
Aktivitetsuge på Kompedal uge 29, 2013. Kom meget gerne med gode forslag til aktiviteter! Mail rh@islandshest.dk
Vi vil meget gerne at I sender stof til vores kommende idé-bank: en dygtig oplægsholder,
et sjovt arrangement, som andre kan have glæde af at prøve. I seneste Klub-info er
’formularen’ til det. Mail rh@islandshest.dk
Klubstafetten ligger lidt død hen i øjeblikket – er der nogen, der vi tage den op og skrive
om deres klub? Mail rh@islandshest.dk
Klubmøde næste gang 28. oktober.
Formanden for bestyrelsen fik ordet. Han kunne bl.a. fortælle at det er betydeligt nemmere
at holde fanen højt, når medlemmerne strømmer til, når annoncørerne står i kø, når
pengene rækker… Der skal desværre trimmes og skabes forståelse for lavere serviceniveau fra sekretariatet.
Formand og næstformand vil deltage i de forskellige komitéers møder for at orientere sig
om arbejdet.
Foreningens mission, vision og værdigrundlag blev vist.
Efter frokost (knageme god!) var der workshops – hver deltager kunne vælge to ud af fire
mulige. Der var debat-iver, og man kunne sikkert være blevet ved længe. For mit eget
vedkommende gik jeg begge steder derfra klogere end da jeg kom – og med en god

følelse af at have mødt foreningens mission ret konkret: Vi samler mennesker med interesse og passion for den islandske hest.
Herefter var Randver på banen med deres firepunktsoplæg, som blev uddybet, debatteret
og kommenteret. Der var klubber, som havde nået at snakke punkterne igennem hjemmefra, og andre kommenterede på egne vegne. Mit hovedindtryk var, at ingen skød noget
bort som ligegyldigt eller irrelevant – faktisk sad jeg undervejs med ekko’et af dem der
siger: ’Vi er snart ikke én forening – vi har ikke så meget at være fælles om!’ og kunne
konstatere, at vi der sad i den sal, i hvert fald følte os med i den samme forening… ellers
havde vi ikke gidet gå ind i debatten.
Det fjerde og sidste punkt omkring Hedeland foresloges taget op på næste klubmøde, da
vi ikke nåede det.
Kl. 16.00 sagde vi tak for i dag – en herlig forårsdag med sol og blå himmel og sikkert et
par suk i retning af den ridetur, man kunne ha’ fået. Så meget mere rosværdigt er det at 58
mennesker har valgt at komme til Odense og give deres besyv med i en fælles interesses
tjeneste.
Mia Kastberg, mk@islandshest.dk

