Referat fra klubmøde i Vissenbjerghallen lørdag den 21. marts 2015
Anne Sofie byder velkommen og efter en præsentationsrunde lægges der op til en snak om, hvordan der
samarbejdes mellem klubberne rund om i landet.
Klubkommitéen informerer - samarbejde mellem klubberne
Flere klubber har samarbejde omkring afholdelse af stævner og kurser, hvilket betyder en god deltagelse i
arrangementerne. Det kan dog være en udfordring at samle op efterfølgende.
Mange klubber åbner for deltagelse i stævner og kurser udefra mod en merbetaling for ikke medlemmer.
Nogle klubber samarbejder på junior-niveau med stort held. Ved en rundspørgen i salen viser det sig, at der
i mange klubber er meget få juniorer - i nogle få er der en flok på 20 - 25.
På Fyn fremhæves samarbejdet ved de vejledende kåringer, og en fælles alridtræning sidste år. Lige så er
der fællesskab omkring Bededagsstævne på Sjælland og i Jylland.

Der gives fra Mie og bestyrelsens side udtryk for bekymring for, hvordan vi får de sidste klubber i landet til
at deltage i klubmøderne, samt at der eksisterer "sorte klubber" udenfor vores fællesskab. Dette faktum,
samt det faktum, at der afholdes islandsheste-arrangementer udenfor DI-regi bekymrer bestyrelsen, da vi
betaler gebyr til Sporti, hvori arrangementerne ligger, og at DI har skrevet under på aftalen i Sporti, men
ikke kan sikre at reglerne overholdes.
Bestyrelsen opfordres til at give udtryk for problematikken i Tølt-bladet , ligesom en beskrivelse af, hvordan
det forholder sig med forsikring skal i bladet.
I forhold til Tølt-bladet stilles der ligeledes spørgsmål omkring artikler, som omhandler arrangementer ikke
afholdt af DI, idet mange læsere vil opfatte disse arrangementer, som den del af DI´s arbejde.
I forhold til følshow og dyrskuer benyttes der dommere fra DI. Disse arrangementer ligger ikke
nødvendigvis under DI .... Mon det også er en udfordring?
I en opsamling på ovenstående problemtikker gør John det klart, at det er vigtigt at passe på vores fælles
passion, og ikke gøre det til politik. Det er nok ikke muligt at bremse udviklingen i afholdes af
arrangementer udenfor DI, men det er vigtigt af arrangørerne er klar over, de merudgifter og ansvar det
kan medføre i forhold til forsikringer.
Der opfordres til at der udstikkes regler for brug af DI´s logo.
Der opfordres desuden til, at bestyrelsen gør fordelene ved medlemsskab tydelig, samt fordelene at lægge
arrangementer under DI tydeligere.

Mie giver under opsamlingen udtryk for, enighed i, at vi skal værne om vores fælles passion, og ikke dræbe
initiativerne, men at der skal skabes en synergi, så folk bliver mere klar over hvad DI står for - hvad der er
DI. Vedtægterne skal revideres, så de bliver mere tidssvarende.
Det forslås desuden, at der afholdes klubmøde i forbindelse med DI´s generalforsamling, for at få flere
deltagere.
VM 2015
Mette medbragte en VM-avis samt plakater, til uddeling og ophængning alle vegne, så folk, der ikke i dag
interesserer sig for islandsheste, kan blive nysgerrige.
Der blev desuden informeret om ridestaffetterne, som man kan tilmelde sig på via Sporti. Der udgår én fra
Padborg, én fra Ho og én fra Hirtshals.
Overordnet står DI for turene, og det er besluttet, at staffetten bæres ind i byen i et flot optog i stedet for
at ride ind på ovalbanen i Herning.
Rundt om i landet laves der små staffet ruter - vi opfordrer til at klubberne rundt om tager kontakt, hvis de
kan se, at der er en Staffet-tur i gennem deres område. Måske kunne man være vært ved en rasteplads
el.lign.
Tips til afholdelse af vejledende kåringer
Lonnie kom med et godt oplæg om, hvordan man kan gribe det an med vejledende kåringer.
DI informerer om udkast til den nye medlemsstruktur
DI er opdelt i Sport og Avl.
Både Sport og Avl er dækket af forsikringerne gennem Dansk Idrætsforbund og Tryg Forsikring.
Der arbejdes på at lave en ny aftale med Coda, da der ofte benyttes musik til arrangementerne. Den
tidligere aftale har Dansk Rideforbund annuleret.
Udvalget, som arbejder med den nye medlemsstruktur har indtil nu kortlagt udfordringerne. De personlige
medlemmer, som også er medlem af en eller flere klubber figurerer flere gange som medlem under DI.
Medlemsskabet lægges nu under Sporti, for at sikre, at man kun tælles én gang.
På generalforsamlingen 2015 vil udvalget lægge forslag om ny medlemsstruktur op. Her vil
familiemedlemsskab sikkert være fjernet, mens personlige medlemsskaber og klubberne som medlem er en
mulighed. Der arbejdes pt på, hvordan der kan stemmes, så det fremover bliver mere demokratisk.
Gædingakeppni
Gædingakeppniudvalget gav en flot introduktion til denne stævneart samt historien bag. Gædingakeppni
henvender sig til ryttere i alle aldre, som har en nogenlunde taktfast hest. Der opfordres til at sætte gang i
afholdelse rund om i landet.

Sportsudvalget informerer desuden om , at der er udarbejdet et nyt evalueringsskema, som dommerne til
stævnerne udfylder ved stævnets slut.
Juniorudvalget reklamerer for Junior Cup i efterårferien i Jylland samt FEIF-Camp, som er et internationalt
arrangement i Tyskland dette år.
Alder på juniorer er 12 - 17 år.
DI opfordres til, at lave en vejledning i, hvordan man i klubberne kan søge tilskud til juniorarbejdet.
Afslutning og løse beslutninger og opfordringer
De, der har meldt sig om hjælpere eller har købt stande til VM efterlyser videre information. Vi bringer det
videre til rette organ.
Det blev besluttet, at vi også fremover udstikker mødedatoer for klubmøder i god tid - næst mødedato
rykkes muligvis til generalforsamlingen.
Formen på mødet er god.
Der følges op på de klubber, som ikke deltog i dag, så vi fremover kan sikre en større deltagelse.
Der vil fortsat komme nyhedsbreve fra klubkommitéen - som igen opfordrer til at komme med materiale
som kunne interesserer rundt om i landet.
I år er Aktivitetsugen i Kompedal i uge 29 - der er fortsat ledige pladser
Der er nedsat en TREC arbejdsgruppe. Interesserede kan henvende sig til helenesaltoft@yahoo.dk
Der starter dommeruddannelse i næste måned og første TREC-stævne bliver til september
Sportsudvalget skal iøvrigt være opmærksomme på, at der mangler sportsdommere , hvorfor nogle
stævner må aflyses.

