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Referat Regionale klubmøder 

sensommer  2016  

 

 
 

Ved møderne deltag i alt 22 klubber fra hele landet. Flere klubber havde mere 
end en deltager med hvilket er en af styrkerne ved regionale møder. Følgende 

klubber var repræsenterede 

Dagfari 
Hedeland 

Thor 
Eldur 

SKinfaxi 
Tølta 

Villingur 
Faxi 

Skeifa 
Frami 

Dreki 
Litla 

Katla 
Landi- Askja 

Nøkkvi 

Ægir 
Hekla 

Hrimfaxa 
Isafold 

Tvistur 
Gletta 

 
Nedeunder findes et sammendrag at emnerne som blev diskuteret på 

møderne. 
 

 
Samarbejde mellem klubberne: 

Islandshestens dag arrangement i Bernsdorf parken: 
Et sådant arrangement kræver en styregruppe som er arme og ben. Der er en 

del klubber som ikke magter pga. store stævner, andre melder fra pga. egne 

arrangementer. 
Samarbejde om stævner?  

Udveksling af muligheder for rideweekender. Lokale guider. 
Erfaringsudveksling. Hvordan får vi det i gang?? Evt. udvalg under 

klubkomiteen. Indbydelse til møde om fællesture.  
Hvordan får man arrangementer offentliggjort mellem klubberne. Venskabs 

klubber eller fælleskalender? Facebookgruppe? 
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Kalender fra klubkomiteen sammen med Klubnyt? Samt på hjemmesiden. 

Fællesrideture og arrangementer som er åbne. 
Samarbejde kører generelt godt, flere klubber arbejder fast sammen om 

arrangementer. 
 

Juniorarbejde: 
Antallet svinger, men klubberne bakker op og gennemfører selv med få 

deltager for at skubbe gang i noget. 

Ønske om junior ridemærke. Kan det gøres mere simpelt? 
Juniorudvalg samarbejde ml. flere regionale klubber (Skeifa, Gandur, Dreki) 

om f.eks Juniorstævne / Punktamot. 
DIS juniorudvalg som drivere for et møde for juniorudvalgene landet over, evt. 

samtidigt med  klubmøde. 
Tilskud til samkørsel, så juniorlejr ikke bliver for dyr for deltagerne 

Ægir: Overskud fra cafeteria går direkte til juniorarbejde (motiverer 
forældrene) 

 
Frivillighedsstrategi  

Et vigtigt emne som alle klubber kan drage nytte af 
Svært at for hjælpere til stævner. Folk løber fra deres tjanser. Nogle betaler 

sig fra det, der er opstået en krævementalitet. 
 

Svært at besætte bestyrelsesposter, de frivillige bliver trætte. Bestyrelsen 

trækker hele læsset. 
Anderledes stævner trækker deltagere 

Kvadrille giver god reklame værdi da den viser alsidighed og aldersspredning. 
Finde hjælpere via Nyhedsbrev og Facebook. 

Hvordan belønner vi medhjælpere? Fest og forplejning er ofte anvendt, men 
hvor går grænsen? Skal man have hjulpet en halv dag f.eks. 

Vigtigt at have styr på hjælperlister, så alle får invitation/madbillet og den 
rette ros 

”Hjælpermor” så nye og gamle føler sig velkomne.  
Tordenskjolds soldater. OK at få hjælp til mindre opgaver, men mange vil ikke 

tage ansvar. 
Nogle gange er det nemmere at lave enkelt arrangementer , men ikke i 

udvalg. 
Tvistur. Info og folder om det praktiske til nye initiativtagere. Sendes rundt. 

 

Rideruter: 
Camønoen: der bliver rideruter til op til 6 dages ridning 

Skjoldungernes land: Der arbejdes på rideruter 
Vestskoven: Naturstyrelsens rideruter bliver lukket af indhegninger og færiste. 

Almindingen Bornholm: Aktivitetsskov med støtte fra naturstyrelsen 
Forsøg med Bisoner, adgang skal vedligeholdes 

Sti fra Roskilde til Køge bugt, med delvis ridning 
Kongernes Nordsjælland: ridesti på tværs af nordsjælland 

Generelt mange tiltag i gang, så sjælland bliver bundet sammen af rideruter 
Bindeballe købmandsgård – Frederikshåb plantage 

Camp West- Oksbøl 
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Rømø- bed and breakfast 

Horsemap, APP for Nordjylland 
Mange private skove med ridekort på Fyn 

”Transportruter” ved vejen fra et riderute til et andet, kunne der være en 
mulighed? 

Rold skov begrænsninger pga. af flere mountainbikere.  
Facebookgruppe vedr. Rold Skov (heste-info) 

Hestens Dag i Rold skov, d. 16. oktober. 

Katrinedal belastet af ryttere, man skal nu søge om adgang 
Bedre skiltning ved jagt i statsskove, er det muligt.  

Husk booking af statsskove ved arrangementer i klubberne. 
Rideture. Lokale guider i de forskellige områder i Hekla 

Takt og tone for ryttere skal udbredes for at sikre at vi er velsete. En vigtig 
opgave for klubberne. 

 
Andre forslag til Klubkomiteen /DI: 

2018: Flyvepas på motorvejen indvielse af Holstedbro/Herning motorvejen 
Aktivitetsweekend/Møde på Bornholm?  Mulighed for rabat på færgen/transport 

Dagfari: det kommer til debat på GF i klubben. Hvad er argumenterne for at 
blive? 

- Naturarbejdet 
- Forsikringer til arrangementer 

- Stambog og avl 

- Rabat på tølt og arrangementer i DI 
Flyer/powerpoint til alle klubber. 

 
 

 
Hilsener fra DI-Klubkomiteen 

Mette, Jørn, Ulla, Lonni og Anne Sofie 


