Referat fra klubmøde 25. oktober 2014
Ejby-hallerne på Fyn
Velkomst ved Leif Esager, formand klubkomiteen I DI

Der var oprindelige tilmeldt repræsentanter fra 21 klubber, men to har meldt afbud. Klubkomiteen ærgrer
sig over, at der ikke er så mange tilmeldt. Klubkomiteen og klubmøderne er klubbernes indgang til DI.
Herefter gennemgik Leif dagens dagsorden.
Nyt fra uddannelsesudvalget DI v. Pil Martins

Udvalget har arbejdet med en model for nye ridemærker siden sidste møde den 15/2 2014, hvor der kom
mange fine input. Forfatterne bag de nuværende mærker og mulige nye forfattere er kontaktet. Desuden
har udvlaget haft kontakt til Tyskland, Island og Dansk Rideforbund (DRF), sidstnævnte er ikke
interesserede i at samarbejde omkring ridemærker. Der har været gode input fra Island og Tyskland.
Formål med ridemærkerne er at fremme omgang med hestene, sikkerhed, ridning, kendskab til pasning,
brug og pleje samt information om avl og sport.
De kommende, måske 5, ridemærker vil blive digitale og B instruktører kan efteruddannes, så de kan
undervise i ridemærkerne. De B-instruktører, der allerede er uddannet til ridemærkeundervisning, skal ikke
på nyt kurser. Krav om undervisning af dyrlæge/agronom bortfalder, så mærket bliver billigere af afvikle.
Mærkerne skulle gerne være klar til brug i starten af 2016.
Det overvejes om ridemærkerne skal være adgangsgivende til andre uddannelser i DI, konkurrencer,
kobling til rytterlicens mv.
Ridemærker kan stadig afvikles efter nuværende materiale, kontakt Rita Gertz på
uddannelse@islandshest.dk.
Forskellige input fra mødedeltagere:
 Hvorfor ikke nøjes med DRFs ridemærker ? : Svar: de har ikke noget specielt for islandske heste
 Forslag : krav om ridemærke, før der kan købes rytterlicens
 Arbejd på at mærket bliver godkendt af DRF, så det bliver adgangsgivende til konkurrencer i DRFregi.
 Vil man virkelig forlange at topprofessionelle rytter skal tage ridemærke for at få licens eller ride
stævne?
 Forslag: brug DRF mærker og lav et særligt tillægsmærker for islandske heste.
 Hvorfor har I arbejdet med ridemærket, når holdningen på sidste klubmøde var –drop dem og brug
DRF mærker ?
 Det kræver medlemskab af DRF at bruge deres ridemærker, men de kan bestilles gennem en
rideklub, der er medlem af DRF.
Uddannelsesudvalget har svaret på spørgsmål om antal heste til instruktøruddannelsen og 5 stk. heste
fastholdes for alle.
Pil takkede for input
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Den nye stævnestruktur v. Signe Bisgaard og Helle Brendstrup (formand), begge DI-sport

Kontoret er bagud med fakturering, så det er næppe alle klubber der pt er opkrævet for dommerafgift for
FEIF og A-dommere for stævnerne i 2014.
Hvad gør vi med rytterlicensen ?
Er der forslag til hvad der kan gøres anderledes i forhold til arbejdet med kontrol af licenser, ABCD licens,
snyd med licens, medlemmer – ikke medlemmer mv!
Forskellige input fra mødedeltagere:
 Man skal kunne bruge DI-dommere uden det udløser licenskrav
 Engangslicens bør være billigere, det er mange penge for fx et årligt hyggestævne – fx 50 kr/stævne
 Urimelige kompliceret i år – lav det helt enkelt med A licens, B-C licens og meget billigt for
personlige medlemmer af DI
 Det er administrativt tungt for klubberne, hvis der evt. skal betale pr arrangement
 D- stævner bør være gratis i forhold til licens /dommer afgørelse
 Man kunne overveje en kobling med sporti-profilen, så det aut. tilføjes hvilken licens man har
aktuelt har
 Et stævne afregning med DI efter hvert stævne i stedet for den enkelte rytter (fri for kontrol)
 Det kan fx opkræves via klubbernes kontingent til DI (urimeligt for klubber, der ikke har stævner)
 Sport tiltag bør forelægges/besluttes på DIs generalforsamling – ændringer har store konsekvenser
for klubberne
Hoveddommerrapport
Det overvejes, at opdele den i flere elementer, så der bliver særskilt tilbagemelding til klubberne i forhold
til stævneafviklingen. Måske bliver det stævnet der skal indsende hoveddommerrapporterne, fordi
dommerne ikke får det gjort
Forskellige input fra mødedeltagere:
 Dommere bør booke ind i en samlet kalender, så man nemt kan se, hvem der kan hvornår.
Klubberne bruger meget tid på at kontakte dommere
 DI bør ikke lægge flere opgaver ud til klubberne i forhold til dommernes manglende indberetninger.
Evaluering af den nye stævnestruktur
Formålet med evaluering var at høre om erfaringerne og indhente ideer og synspunkter. Der er udsendt til
alle der har haft stævneinvitationer på sporti i år – og det er også sendt til alle klubberne med klubinfo.
8 klubber har svaret.
Svar mv.
 Overvej andre krav til A-klasserne, det har medført meget små klasser (og finaler)
 D-stævner med krav om færre dommere OK, men øv med rytterlicens for D-stævner.
 Det er administrativt tung for stævnet med flere kombinationer af samme klasser i et stævne –
men fint for rytterne
 Kald det A, B, C, D dommere, så man nemt kan se hvad dommerne må dømme
 Kommer C og D dommere nok til fadet?
 Krav om FEIF dommere i A-klasserne gør det dyrt for jyske klubber
Nye tiltag fra DI-sport
Der bliver ikke krav om FEIF-dommere ved A-klasser
En rytter skal informere om man vil rykke op eller ej til stævnet
Der laves en bedre beskrivelse om skift fra B til A-klasse
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Forskellige input fra mødedeltagere:
 Fint med ændringen om at de ryttere der rykker op må starte sidste i klasserne
 Fint at der ændres på dommerkrav til A-klasserne
 Forslag om at finalister fra A- og B-klasser i fx en T2, kan ride i en samlet finale, der er vist nogen
der har fået dispensation til sådan afvikling i årets løb
 Det bør sikres at en ekvipage, der gentagne gange vinder samme klasse – ikke igen må stille op i
den klasse.
 Problem at man skal have adgangskrav for at ride en A-klasse
 Dommerne kunne godt udtale sig fx med en kommentar på dommersedlen, når en hest er klar til
en klasse højere.
Andre oplysninger fra DI-S:
 Man altid honorerer dommeren i forhold til dommerens rang, også selvom en A dommer dømmer
en D klasse/stævne
 Man ikke kan ride med hackamore i alle alrid-klasser, da det har stangvirkning, som der kun er
tilladt i den sværeste klasse.
 Alridudvalget vil kigge nærmere på henvendelse om barfodsheste (plastikboot om hoven) kan få lov
til at ride alrid, men det hænger umiddelbart sammen med FIPO-reglerne hvor sådanne boots ikke
er tilladt.
 Datoerne for kvalifikationsstævnerne i 2015 måske ændres – af hensyn til ønske fra arrangørerne.
Hjælpere til VM 2015 v. Christina Wonsild

Christina Wonsild er koordinator for hjælpere til VM 2015 – og der mangler stadig folk. Der skal bruges
omkring 340 hjælpere og der er nu tilsagn fra 160.
Der er solgt 1000 billetter og der forventes deltagere fra 19 lande og 10.000 gæster.
Man kan melde sig som hjælper i disse perioder (ikke færre dage pt):
31/7 – 9/8
5/8 – 12/8
For indsatsen får man en uforglemmelig oplevelse, crew-beklædning, fuld forplejning, gratis plads til
telt/campingvogn(som man selv sørger for og betaler) samt partoutkort.
Man vil kunne bo sammen med sine klubvenner – men det skal oplyses.
Kontaktoplysninger til Christina: 27246464 , volunteer@vm2015.com
Fælles lokalklub-kalender ved Leif Esager

Kunne det være en ide, så alle kan lægge stævner mv ind, så vi kan undgå så mange overlap?
Flere: Sporti fungerer allerede som en samlet kalender
Afslutning: Klubkomiteen opfordrer klubberne til at sætte en aktivitet på sporti i god til – altså før
invitationen egentlig er klar – og til at bruge DIs kalender på www.islandshest.dk
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Bordet rundt – hvad var godt i 2014 , hvad bliver godt i 2015
DI facebook fungerer fint, brug den.
Informationsniveau fra klubkomiteen til klubberne skal fortsætte. Der har været markante forbedringer i
2014
Skeifa har afholdt flere punktamót , stævne uden licens- og dommerkrav. Gentages.
Forskellige input fra mødedeltagere i forhold til klubmøde og flere deltagere:
 Inviter alle til temamøder om evaluering af stævneregler
 Det er en lang dagsorden , for meget på en dag
 Husk at sende ideer/input til klubkomiteen
 Uhensigtsmæssigt, at der også er islandshestekongres samme weekend som klubmødet
 Nogle er imod flere regionsmøder som alternativ til klubmødet, der vil være risiko for at
informationer og viden ikke deles
 Forårets klubmøde med en tema eftermiddag var godt – der kom flere forskellige fra klubberne
 Godt med dagens lange dagsorden, man får en masse informationer med hjem til klubben
 De regionale møder er næppe fremtiden

Trec- ny aktivitet i DI v. Jan Kretzchemer, formand for Fælleskomiteen i DI

Trec er en international succes og kan være et godt alternativ for de ryttere der fx ikke rider alrid og ikke er
på ovalbanerne. Det afvikles i forskellige sværhedsgrader og klasser for aldergrupper.
DRF har deres eget Trec, som mange islandshesteryttere allerede deltager i.
Sverige har indført Trec, deres regler kan ses på www.trecsverige.se
Der er international organisation FITE, som DI er blevet en del af – kun en forening kan være med pr land,
så DI er med internationalt. Det giver lidt udfordringer i forhold til DRF. Se evt. mere på www.fite-net.org
DI skal have nedsat et Trec-udvalg og vores arbejde med Trec og arrangementer med Trec, skal gøres åbne
for alle hesteracer.
Interesserede fra klubberne bedes kontakt Jan på jk@islandshest.dk

DI generalforsamling den 22. november i Korsør v. Leif Esager

Kisse Leth og Leif Esager stopper i klubkomiteen, så der skal vælges en ny formand og et nyt medlem til
komiteen til generalforsamlingen.
Klubberne opfordres til at sende forslag om kandidater til le@islandshest.dk – ingen blev foreslået under
mødet. Flere beklagede at Leif har valgt at stoppe nu, hvor den nye klubkomiteen er kommet godt fra start.
Formanden har brugt ca. 10 timer ugentligt på arbejdet, formanden er en del af DIs bestyrelse. De andre i
klubkomiteen har brugt væsentlig mindre tid på arbejdet.
Husk at svare DI om klubben delegerede til generalforsamlingen.
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Nyt fra DI formand Mie Trolle

Det har været et stort arbejde at komme i gang med arbejdet og alt det nye, da der næsten ikke var
gengangere fra tidligere bestyrelse mv.
Arbejdet omkring medlemsstrukturen er i gang, og det giver nye ringe i vandet. Der er meget at tænke på
og overveje.
NM2014/VM2015 har også taget en del tid. Der kommer mere information om NM til generalforsamlingen.
Der er udarbejdet forretningsorden for bestyrelsen og en foreningshåndbog for DI, der indeholde mange
praktiske og gode informationer. Den bliver udsendt til klubberne. Den er lavet, så den kan redigeres og
udskiftes efter behov, når ting ændre sig eller der kommer nyt til. Det vil være i den, at en klub, et medlem
og officials kan søge oplysninger.
Der arbejdes med frivillighedspolitikken og DI er med i udviklingsarbejdet. Det kunne måske være et aktuelt
emne til et tema på et kommende klubmøde.
Bestyrelsen bruger desværre meget tid på klager. Bestyrelsen opfordrer alle til at anvende en sober og god
tone bl.a. på facebook. Det er stævnet, der har ansvaret for et arrangement –ikke DI. Derfor er det uheldigt,
hvis konflikter ikke bliver afklaret under et stævne. DI er, og skal, ikke være dømmende eller udøvende.
Bestyrelsen kommenterer ikke indlæg på facebook, siden er til informationer.
Der arbejdes på at DI - medlemsregistrering og betaling kan ske via sporti, og at det vil kunne køre via
betalingsservice.
Hestekongressen er et nyt tiltag, bestyrelsen håber det bliver en årlig begivenhed.
Generalforsamlingen afvikles på ny måde i år, hvor der bliver afsat til at medlemmerne kan snakke med
bestyrelse, komiteer mv. Det kan forhåbentlig give en kortere afvikling af selve generalforsamlingen
VM stafetten koordineres pt af Mie, Jens Iversen og Lone Høgsholt – sammen med Rose Henriksen m.fl.
Klubberne får til opgave at tænke over ride ruterne og der bliver brug for praktisk hjælp på samlingsplads
mv. Deltagelse i stafetten udløser ikke partoutkort eller billet til VM.

Aktivitetsugen 2015, uge 29 v. Anne Sofie Jepsen, klubkomiteen

Afholdes 12/7 til 18/7 – tilmelding fra 15/3 2015 kl. 20.00 for personlige medlemmer af DI. Max 200
deltagere. Hvis der ikke er booket den 22/3 åbnes for tilmelding for lokalklubmedlemmer.
Planlægningen er godt i gang og hjælpere er på plads. Ansvarlige er Anne Sofie Jepsen og Mette Heiberg.
Der bliver mange forskellige aktiviteter både for ryttere og for dem uden hest.
Junior FEIF-Youth Cup 2014 , Line Mai(arrangør/mor) og Stine Randers Præstholm (deltager)

8 piger deltog på Island, hvor Holár dannede flotte rammer for en fantastisk uge. Pigerne har udviklet
netværk indbyrdes og med deltagere fra andre lande.
Der er mange praktiske ting i sådan et forløb og Max Adelhardt fra sekretariatet har været en stor hjælp,
fro arrangørerne, der overtog en opgave med mange løse ende fra DIs juniorudvalg, der stoppede med
arbejdet tidligere på året.
Pigerne har ved egen indsats modtaget sponsorater for 120.000 kr., så flot !
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Fremadrettet: Man skal tænke på kriterier for udvælgelse af deltagere – udover dansk Youth Cup
Vælg holdledelsen – det er vigtigt
Der bør være mere fokus på Youth Cups mv
I 2015 er der Youth Cup i Tyskland 28/6 til 5/7, i 2016 i Østrig.
Lokalklubberne kunne overveje at afholde mini-junior cups som forarbejde til DI cups mv.
Årets klub, indstillinger v. Leif Esager

Igen i år er det muligt at indstille klubber til årets klub, man kan indstille sig selv eller andre.
I en pause forslog Carlos Pedro San Møller, Dyrdilmyri : Skeifa ( skeifa-svendborgs mange stævner) og Susan
Christensen fra Thor foreslog Nóri (afvikling af DM)
Emner skal sendes til Leif på le@islandshest.dk
Tilbagemelding på arbejdet med medlemsstruktur, John V. Hansen, DI - næstformand

Udvalget blev nedsat i foråret 2014. i de første møde havde man fokus på de problemstillinger, der er i
forhold til medlemskab af DI (personlige medlemmer, medlemmer via lokalklub).
DI ved ikke hvem der er medlem af både DI og lokalklubber – det er ikke alle klubber, der anvender sporti til
medlemsregistrering.
DI er stiftet som en personlig forening og senere optog man lokalklubber og ændrede vedtægterne. Det er
en usædvanlig kobling at en forening både har personlig medlemmer og familiekontingenter og
klubmedlemmer.
Der arbejdes mod at afskaffe familiemedlemskab, som mange klubber allerede har gjort. Derved får man
navne på DI medlemmer.
Udvalget drøfter klubbernes repræsentantskab, medlemskab og stemmeret og det drøftes også, hvad der
evt. kunne blive klubmedlemmernes rettigheder.
Der kigges også på kontingentstruktur, skal det deles mere op i fx sport og avl eller andet.
Da det er et stort arbejde og griber ind i mange ting vil det være forhastet at fremsætte et forslag til den
kommende generalforsamling. En ændring kan få store konsekvenser og derfor skal det tænkes godt
igennem, ligesom klubber og andre skal orienteres om ideerne/retningen.
Tak for i dag , Leif Esager

Leif lavede en kort opsamling på dagen og ønskede alle en god tur hjem.
Benny Larsen , Fjödur bad om oplysninger om kandidaterne til årets Naturpris. Der blev tildelt Hedeland,
for deres 40-50 km ridestier.
Jan Kretzchemer har sendt oplysning om disse kandidater efter mødet:
1. Anne Marie Glistrup. Primær person i.f.m. oprettelsen af Rideruter Vendsyssel
2. Kent Alex Larsen. Tilsagn til 5000m lydighedsbane i Skive Plantage
3. Rideruten Thy
4. Hedeland. 40 - 50 km ridestier.
Kim Bugge fra Nóri kan kontaktes om flere af de smarte refleksveste med DI-logo, som deltagere kunne
købe under mødet – godt initiativ.
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