Info-nyt til DI-klubberne Januar 2012.
Klubkomiteen holdt møde i Fredericia d. 7. januar.
Et af emnerne var arbejdsopgaver og ansvarsområder for Klubkomiteen.
Vi arbejder bl.a. med at opdatere vores område på hjemmesiden.
Aktivitetsugeudvalg bliver Helle Pultz, Mia Kastberg, Birgitte Schmidt og
Rose Henriksen, som udvider planlægningsgruppen, når vi skal i gang med detailplanlægning.
Aktivitetsugen 2013 bliver i Kompedal Plantage fra d. 13. til d. 20. juli. Sæt
allerede nu X i kalenderen.
Der bliver ikke alrid på denne uge, men vi ser på alternative muligheder på
klubmødet i marts.
Heste-event 2012. Der arbejdes med forskellige muligheder for at afholde et
event sommeren 2012. Vi arbejder med Oksbøl Hede, Ribe og Vadehavet og
Historisk Islændertræf i Sagnlandet i Lejre. Sker der noget i jeres område, der
fortjener opmærksomhed, så kontakt os, måske kunne det være en hesteevent.
Vi har Klubmøde på Næsbylund Kro søndag d. 25. marts. Der er sendt invitation ud, og den ligger på DIs hjemmeside.
Her finder I også referat af vores klubkomitémøde.
Vi vil gerne foreslå, at vores nyhedsbrev bliver lagt på jeres Klubs hjemmeside, så nyhederne når ud til flest mulig.
I dette info-nyt har vi nyt fra de øvrige komitéer: Avl, Sport og Fælles.
Info fra Sportskomiteen
DM kvalifikationskrav
Kvalifikationspoint skal fremgå af enten DRL eller WRL
DM Sport, Gæd. og Alrid 2012

Nyt fra Junior-udvalget
Vi ser i juniorudvalget frem til et travlt og inspirerende år.
Vi har allerede nu udvalgt de otte heldige piger, der skal repræsentere Danmark i Verden, Tyskland, til årets Youth Cup, hvor de skal af sted med en
countryleader, Kristine Pagh, og en teamleader, Kira Lange. Youth cup ligger
7.-15. juli 2012.
I juniorudvalget har vi et stort ønske om at arbejde sammen med klubberne
om de arrangementer, som vi har planlagt, samt modtage inspiration fra
klubberne om, hvilke arrangementer de ønsker.
I år er der stort fokus på juniorridemærket. Vi har i udvalget besluttet at øremærke de 10.000 kr. vi plejer at uddele til støtte til det lokale juniorarbejde,
til juniorridemærke kurser. Vi vil meget gerne arrangere disse kurser i samarbejde med en eller flere klubber.
Vi prøver igen i år at få arrangeret en juniorcamp i samarbejde med Store
Hestedag. Det bliver fra fredag til søndag i den første weekend i september.
Der er samtidig nyt fra FEIF i forbindelse med de årlige juniorarrangementer.
Her i sommer vil der blive lavet en tur til Island, hvor der vil være fokus på
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både ridning og kulturelle oplevelser. Der bliver også arrangeret en 3-4 dages
fællesridetur i Sverige for juniorer.
Jeg glæder mig til at mødes med jer til klubmødet i marts, hvor jeg håber at
vide mere konkret om FEIF arrangementerne. Jeg vil samtidig fortælle lidt om
juniorcup disciplinerne.
Mvh Desiree Grandjean, formand for juniorudvalget.
Revision af Stambogsreglementet
Den nye avlskomité har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der i løbet af
året skal lave en grundig revision af Stambogsreglementet.
Der har længe været behov for en revision og ikke mindst en tilpasning til
gældende EU-lovgivning, så Stambogsreglementet afspejler de nationale ambitioner og kriterier for at fremme avlen og forbedre den islandske hest og den
internationale lovgivning. Endvidere at det danske Stambogsreglement i højere grad læner sig op ad Fizo’en, den islandske moderstambog og de øvrige
nordiske lande.
Arbejdsgruppen vil blive ledet af DI’s tidligere formand Susie Mielby og desuden bestå af Anette Knudsen og fra avlskomitéen Vibeke Stuhr, Michael Hembo, Kristian Skammelsen og Karen Malene Andreasen. Der vil være plads til
yderligere én eller to eksterne med interesse for denne vigtige arbejdsproces.
Arbejdsgruppen vil påbegynde sit arbejde i slutningen af februar måned, og vi
vil opfordre medlemmer med konstruktive og relevante synspunkter til at henvende sig til avlskomitéens medlemmer skriftligt, så de fremsendte synspunkter kan blive inddraget i arbejdet.
Revisionen af Stambogsreglementet vil blive et af hovedpunkterne på avlermødet, der vil blive afholdt i foråret.
Lokale FEIF-kåringer i 2012
DI-avl opfordrer hermed interesserede stutterier eller klubber til at afvikle en
International FEIF kåring i 2012.
I bestræbelserne på at forsøge nye veje til at gøre kåringer mere interessante
og tiltrække flere mennesker til DI’s kåringer, vil vi i 2012 gennemføre en forsøgsordning med at afholde Internationale FEIF-kåringer lokalt. Det kunne
være et enkelt stutteri, en klub eller flere klubber sammen, der kunne have
lyst til at prøve kræfter med en kåring.
Hvis nogen måtte have interesse, vil DI-Avl meget gerne have en ansøgning
senest med udgangen af februar måned 2012. Vi vil bede om, at kåringen
lægges i perioden 15. maj til 15. juni 2012 og i perioden 31. august til 15.
september 2012.
Krav til gennemførelse af en International FEIF-kåring:
• Baneanlægget skal kunne godkendes iht. Fizo’ens krav til en kåringsbane.
• DI-avl sørger for dommerkommission
• DI-avl sørger for registrering i Worldfengur
• DI-avl sørger for dopingkontrol
• DI-avl sørger for sko- og udstyrskontrol

Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet

•
•
•
•

Der skal minimum garanteres 25 heste til fuldkåring
Stald- og forberedelsesfaciliteter skal godkendes
Mulighed for indendørs bygningsbedømmelse med fast underlag
Kåringsleder

Arrangøren står for:
• Opstaldning
• Forplejning af dommere
• Dommervogn/telt
• IT-adgang
• Speakeranlæg
• Cafeteria
• Camping
Ansøgningen:
I ansøgningen skal ovennævnte punkter beskrives og dokumenteres. Endvidere skal tidspunktet for kåringen anføres.
Prisen:
Arrangøren skal betale DI kr. 6.000,- for arrangementet.
Offentliggørelse:
Når ansøgningen er godkendt og alle krav er opfyldt, kan kåringen annonceres.
Avlskomitéen
Kalender 2012
25. marts Klubmøde på Næsbylund Kro
Kvalifikationsstævner/Elitestævner 2012
På følgende stævner vil udtagelseskomiteen være til stede.
(28 Pas)-29 april 2012 Herning, Team NO Adgangskrav: DM krav – 0,5
19-20 maj, Birkegården, Kjarni/Isicup. Adgangskrav: Se stævnets hjemmeside
26-28 maj, Helsinge, Dyrdilmyri mfl. Adgangskrav: DM krav – 0,5
16-17 juni Hundested, Nattfari. Adgangskrav: DM krav - 0,5
DM Sport
5-8 juli på Hedeland. Arrangør og ansvarlig: Klubberne Thor, Dyrdilmyri og
Hedelandsudvalget.
7-15.juli 2012 Youth cup
20-22 juli DM GK i Hundested. Arrangør og ansvarlig: Nattfari
15-16 sept DM Alrid. Arrangør og ansvarlig: Nøkvi
28. oktober Klubmøde
Mange hilsener
Klubkomitéen
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