
AVLNyt fra DI Avl

NYHEDSBREV FRA AVLSKOMITEEN

Avlskomiteen ønsker alle en rigtig god jul og godt 2017!
Så er 2016 ved at være slut. Vi har fået 2 nye dygtige medlemmer i avlskomiteen så nu er den intakt igen. 

Avlskomiteen ser nu således ud:

Vi glæder os rigtig meget til, at komme igang med alle de spændende opgaver som ligger og venter. Vi vil præsentere jer 

for dem i næste nyhedsbrev. Vi har vedtaget, at vores kåringsudvalg vil fortsætte det gode arbejde så avlskomiteen kan 

koncentrere sig om avl af den islandske hest. Kåringsudvalget ser foreløbig sådan ud:

Peter Kristensen, Rasmus Bovbjerg Jensen, Tenna Salmonsen og Bjarne Poulsen. 

Den sidste deltager vil snart være på plads.

Kåringer i 2017:
Vi har fastlagt 2 kåringer i 2017 men hvis der er tilslutning til en mere i medio juli, vil vi selvfølgelig afholde en 3. kåring. De 2 

kåringer er fastlagt på følgende datoer:

11.-14. maj i Herning
9.-11. juni i Herning

Vi arbejder på, at få dommerkommissionerne på plads og vil annoncere dem hurtigst muligt.

Sidste udtagelse for VM hestene bliver den 20. juni og VM kravene bliver annonceret i løbet af januar måned. De valgte 

heste bliver annonceret den 22. juni.

Det årlige seminar for unge kåringsrytter finder sted i Sverige i april 2017. Mere om dette i januar på DI’s hjemmeside.

En af de helt store opgaver i 2017 er en grundig gennemgang af stambogsreglementet. Vi nedsætter et udvalg til, at arbejde 

med en revidering af stambogsreglementet i januar måned.

Har du noget på hjertet.....!!
.....hører vi gerne fra dig. Det kan være alt lige fra en rigtig god ide til en forespørgsel eller måske bare en snak om dine 

oplevelser. 

      

Hilsen Avlskomiteen!
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