
Beretning for 1. kvartal af året 
30.09.2020 – 15.01.2021 
 
Allerførst vil vi gerne ønske alle i foreningen et rigtig godt og glædeligt nytår og en stor tak for 
det år, der er gået!  

Vores forening har klaret COVID-19-skærene stille og roligt, og det skyldes alle vores 
entusiastiske og dedikerede klubber og medlemmer.  

Det kan virke paradoksalt at ønske alle et glædeligt nytår - COVID-19 taget i betragtning - lige 
nu, hvor vi er endnu voldsommere lukket ned end tidligere – men så meget desto vigtigere er 
det, at holde fast i, at 2021 bliver et andet år end 2020.  

Det skulle gerne blive et år, hvor alle bliver vaccineret og landet kan åbne stille og roligt op 
igen. Langsomt kan vi alle vende tilbage til et -næsten - almindeligt socialt liv – også et socialt 
hesteliv. Lad os håbe, at vi kan mødes -rigtigt - til de forskellige DM’er og et normalt VM i august! 

Vi glæder os alle til at se heste og ryttere, ride ture sammen, deltage i stævner og kåringer, men 
indtil da, kan vi opsummere, hvad det første kvartal af dette år er gået med i foreningen. 

Vi kan starte med at vores planlagte generalforsamling den 21. november 2020 måtte aflyses på 
grund af COVID-19 og Nordjyllands nedlukning på daværende tidspunkt. 

VIRTUEL GENERALFORSAMLING 
Da generalforsamlingen i november blev aflyst, var planen at flytte den fysiske 
generalforsamling til januar eller februar, eftersom vores vedtægter fordrer fysisk fremmøde. 
Som tiden gik, blev det mere og mere tydeligt, at selv en flytning af datoer næppe ville 
medvirke til, at det ville blive realistisk at gennemføre en generalforsamling med fysisk 
fremmøde.  

Bestyrelsen konsulterede, ligesom tidligere, juridisk bistand og det blev besluttet, at arrangere 
en virtuel generalforsamling – vedtægterne til trods. Dette for at sikre driften af foreningen 
fremadrettet, eftersom den siddende bestyrelse kun varetager foreningens drift, mens en 
nyvalgt bestyrelse også arbejder mere langsigtet og strategisk. 

Den 30. januar afholdes så den første virtuelle generalforsamling. I skrivende stund arbejder vi 
hårdt på at få alt på plads til den 30. januar kl 13. 



AVLENS PRISER 
Normalt uddeles avlens priser til årets generalforsamling og modtagerne hyldes her. Dette 
kunne desværre ikke lade sig gøre i år, og derfor blev alle priserne og deres modtagere 
offentliggjort på hjemmesiden og DIs Facebookside op til og hen over julen. Forhåbentlig har 
det givet modtagerne en endnu større hyldest end tidligere. 

 
CEM 

Et andet stykke arbejde, der har fyldt en del i dette kvartal er arbejdet omkring den smitsomme 
sygdom, CEM, som vores heste blev ramt af sidste sommer. DI arbejder fortsat sammen med 
Statens Serum Institut (SSI), Københavns Universitet (KU) - afdeling for reproduktion og med 
hestedyrlægerne omkring et projekt for at få afklaret udbredelsen og få opsporet smittekilder til 
CEM blandt de islandske heste i DK, ligesom Avlskomiteen har arbejdet med en strategi for 
bedækningssæsonen. Der vil komme meget mere om dette snarest. 

 
TÖLT 
Med et stort hjertesuk har vi måttet sige farvel til den kendte udgave af et af foreningens mest 
kendte flagskibe: det trykte magasin TÖLT. 

Heldigvis er de fleste ting i verden sådan, at et farvel til en ting ofte medfører et velkommen til 
noget andet. Dette er også tilfældet for TÖLT. Planen er, at omkring den 1. marts går vores nye 
TÖLT on-line site i luften.  

I skrivende stund arbejder vores TÖLT- og hjemmeside redaktør, Kristina Christensen sammen 
med ekstern journalist, Pernille Engsig Eskildsen på at skabe den nye platform, hvor man, som 
en del af sit medlemskab, kan få adgang til viden og information gennem inspirerende fag- og 
baggrundsartikler.  

De fortsætter redaktionelt, hvor de slap det trykte magasin TÖLT og vil fokusere endnu mere på 
hestefaglig viden af høj kvalitet, kort nyt, tendenser, baggrund, spændende hestefolk, 
spændende heste og ”news you can use.” 

TÖLT elsker stadig den islandske hest – alt det, vi samles om, og alt det, vi taler om. Det 
fællesskab skal hjemmesiden bidrage til og tale ind i som et dynamisk og nuanceret medie. 
TÖLT online bliver også stedet, hvor medlemmerne i fremtiden får adgang til fremtidige 
webinarer og e-learning-kurser i DI-uddannelses-regi. 

Glæd dig til: 
-Velskrevne artikler og kilder med høj hestefaglighed. 
-Viden om kultur, sundhed, pleje, sport, træning, avl, natur og fritid. 
-Spændende hestefolk, der fortæller om deres liv og erfaringer med islandske heste 

Vi glæder os til at se jer online.  
 
Ved hjælp af jeres medlemsnummer kan I komme på det nye site. 



UDDANNELSE 

Sidst på sommeren besluttede bestyrelsen, at man på den lange bane skal have lagt så meget 
som muligt af vores teoretiske undervisning over som e-learningskurser i stedet for kurser med 
fysisk fremmøde. Dette for at ”flest mulige, kan få mest mulig undervisning”.  

Vi ved godt, at vores fag er et ”håndværk”, og at kurser med fysisk fremmøde også ofte med 
heste er en nødvendighed. Der vil også fortsat være fysiske kurser, men vi håber, at muligheden 
for at tage teoretiske kurser via e-learning, vil give flere mere adgang til mere undervisning, 
hvilket er et klart ønske fra bestyrelsen. 

Foreningens mangeårige uddannelsesmedarbejder Rita Geertz, har ligesom vores 
uddannelseskonsulent, Astrid Skou Buhl, ønsket at stoppe, og derfor har vi pr. 1. januar 2021 
ansat en ny uddannelsesmedarbejder på 10 timer om ugen. Vores nye medarbejder Anne 
Soelberg er FEIF Level 3 instruktør, uddannet C-rideinstruktør med træneruddannelse fra 
universitetet Hólar og er der foruden læreruddannet. 

Vi glæder os meget til det fremadrettede arbejde sammen med Anne. 

En stor, stor tak til Rita for sit aldrig svigtende engagement gennem flere årtier og sin evne til at 
holde os alle fast i de trufne beslutninger, og for at få ført tingene ud i livet.  

Der skal også lyde en meget stor tak til Astrid, som har betrådt den nye sti i foreningen, der 
hedder e-learning. Astrid stoppede efter at have lavet de to første Ryttermærker som e-
learningsmoduler, og som allerede er blevet gennemført af over 100 ryttere ude i 
lokalklubberne og i privat regi. 

Kvartalsberetningen slutter her med ønsket om, at vi får et 2021 med afholdelse af både DM’er 
og VM. Forhåbentlig året, hvor vi alle kan mødes til hest og til fods – og tage hinanden i hånden 
og juble over igen at kunne mødes fysisk derude i vores alle sammens fælles hesteverden. 

Godt nytår til jer alle! 


