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Klubinfo Oktober 2016  
 
 
 
Så er efteråret over os efter en skøn lang sensommer. Hestene er ved at få en 
god varm pels, og skovene står i smukke efterårsfarver.  
I klubkomiteen ser vi frem til et efterår og vinter som kommer til at stå på 
planlægning af de to store arrangementer i 2017, VM stafetten og 
Aktivitetsugen. 
 
Klubmøde 1. Oktober i Vissenbjerg 
Vi måtte desværre aflyse klubmødet d. 1. oktober pga. for få tilmeldte.  
Der er siden udsendt information om Uddannelser i DI fra sekretariatet, håber 
I vil kigge på det og melde tilbage til DI vedrørende jeres ønsker og tanker og 
uddannelse fremadrettet. 
 
I forhold til Frivillighedsstrategi vil der som annonceret være et oplæg om 
dette før generalforsamlingen. Desuden vil vi i klubkomiteen arbejde for at få 
stablet et forløb på benene hvor klubberne får et bedre kendskab til at arbejde 
med frivillighedsstrategier i fremtiden. Formen er ikke på plads endnu. 
 
DIs Generalforsamling 26. november 2016 
Generalforsamlingen afholdes i Dronning Margrethe hallerne i Fredericia. 
Husk At melde delegerede som bærer klubbens stemmer senest d. 1. 
november til sekretariatet. 
Vi håber at mange klubber møder op og gør deres stemmer gældende. 
 
Regionale klubmøder i sensommeren 
Vi afholdte i august/september 4 regionale klubmøder rundt om i landet. 
De var set med klubkomiteens øjne en succes. Vi fik bla. Set nogle af de 
klubber som sjældent deltager i landsdækkende møder, og der var i alt 22 
klubber som deltog, landet over. 
På alle møder var der en god og livlig debat og erfaringsudvekling til alles 
fornøjelse. Et samlet referat af møderne findes vedhæftet dette klubinfo. 
 
Klubmøder i 2017 
Vi planlægger at afholde regionale klubmøder i foråret og et stort 
landsdækkende klubmøde i September. Endelige datoer kommer i løbet at 
vinteren. 
 
Kalender for Klubarrangementer i 2017 
Som en udløber af de regionale klubmøder er vi i Klubkomiteen i gang med at 
arbejde på en fælles kalender hvor klubberne kan lægge deres arrangementer 
ind og dermed invitere andre klubber og deres medlemmer til at deltage. Mere 
information om dette kommer snarest. 
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Fordel for lokalklubbernes medlemmer – køb TØLT til rabatpris 
Tølt lanceres i november som et nyt fagblad om Islandske heste med flere 
sider, og flere faglige artikler. Tølt udkommer fremadrettet 6 gang årligt. 
Lokalklubbernes medlemmer kan købe Abonnement på Tølt med rabat til 425 
kr. (normalpris 600 kr.) 
Abonnementet købes via DIs sekretariat. 
 
Den gode historie 
Den gode historie kommer denne gang fra lokalklubben Skari i det vestjyske, 
håber den giver inspiration til andre i en lignende situation. Se vedhæftet fil. 
 
Kom meget gerne med ideer til det den næste ”gode historie” 
 
 
Hilsener fra DI-Klubkomiteen 
Mette, Jørn, Ulla, Lonni og Anne Sofie 


