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NYHEDS- OG INFORMATIONSBREV FRA KLUBKOMITEEN I DI  
 

Kære klubber! 

 

Så fik vi endelig afholdt vores generalforsamling, og arbejdet kan gå videre i foreningen og i 

klubberne. 

Klubkomiteen består nu af Jørn Hartvig – formand, Ulla Stephansen – næstformand, Anne Sofie 

Huusmann Jepsen og Julie Duedahl Sørensen. 

 

Som I nok er klar over, blev der valgt en ny formand for DI på generalforsamlingen – nemlig Sus 

Ulbæk. Sus er meget interesseret i at få kontakt til klubberne rundt om i landet, for at høre lidt om, 

hvad der rør sig. Derfor vil der i den kommende tid blive taget kontakt til en del af Jer, med henblik 

på et kort on-line møde sammen med nogle af os i klubkomiteen. Vi forventer i øvrigt, at få kontakt 

til alle klubber i landet i løbet af året, i håb om, at der igen kan komme en dialog i gang med 

klubkomiteen. 

 

Klub- og regional møder 

Vi har tidligere dels afholdt landsdækkende klubmøde og dels de regionale møder, hvor vi har 

mødtes for at drøfte forskellige ting, samt fået en del information fra DI og input til klubarbejde. 

Udfordringen med disse mødeformer er dels, at det tager tid, og dels at mange af deltagerne skal 

køre langt for at være med. Derfor vil vi i det kommende efterår afholde det årlige klubmøde i 

virtuel form.  

De regionale klubmøder, som typisk ligger en hverdags aften ønsker vi at bibeholde som fysiske 

møder, således at det er lettere at danne netværk og samarbejde med naboklubberne. Disse vil også 

ligge i efteråret, hvor vi tænker, at restriktioner ikke styrer helt så meget. 

 

Tema-møder 

Affødt af de første samtaler vi og Sus har haft med klubber, har vi besluttet at indbyde til en række 

tema-møder i løbet af foråret. Emnerne vil denne gang spænde sig over dannelse af netværk i 

forhold til at arrangere gode ture, afholdelse af amatør/hyggestævner og information om, hvordan 

man kan afholde et ryttermærke-kursus. 

 

VM-stafet 

I stærk forventning om, at det planlagte VM skal afholdes i Herning i uge 28  31, arbejdes der på at 

arrangere det traditionsride VM-ridt, hvor VM-stafetten skal overdrages til os fra Tyskland og 

bringes til Herning ved åbningsdagen. 

I år vil turen vare ca 3x3 dage i løbet af juli. Man kan melde sig til etaperne enkeltvis via sporti.dk 

Der vil komme mere information om dette på DI´s hjemme- og Facebook side. 

 

Aktivitetsugen i Kompedal 

I år er det igen tid til muligheden for at holde sommerferie med sin familie og sin hest i Kompedal. 

Der er fuld gang i planlægningen af forskellige aktiviteter – og selvom temaet denne gang er 

vikinger, så er der også de mere gængse kurser så som rideundervisning, longekursus og 

kratluskerstæven i støbeskeen. 

Aktivitetsugen foregår som sædvanligt i uge 29, og tilmeldingen åbner 1. april 

Se mere herom på DI´s hjemme- og Facebook side samt FB siden Aktivitetsuge i Kompedal. 
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Ansøgning af fonde 

Hvis der ude i klubberne skulle være et ønske om, at afholde camp for piger i 12 – 15 års alderen, er 

der i perioden 1. marts til 1.maj mulighed for at søge økonomisk støtte hertil. 

En sådan camp kan være med- eller uden overnatning, og har som formål, at støtte det sociale og 

sportslige arbejde efter coronanedlukning og isolation. 

Læs mere om #LigeAGirl Camp på DI´s hjemmeside 

 

Ligeledes vil vi gøre opmærksom på muligheden for at søge Friluftsrådets Lokalforeningspulje, 

hvor man inden den 17. maj kan søge om støtte til at styrke foreningens friluftsliv. 

 

Juniorudvalg i DI 

Der har i flere åre været et juniorudvalg i DI, som har gjort forskellige tiltage for de unge, som er en 

vigtig del af fremtiden i vores klubber og i DI. 

Der er brug for nye kræfter i juniorudvalget, og vi opfordrer Jer til at undersøge, om I skulle have 

kendskab til én eller flere, som ville være interesserede. 

 

Juniorudvalget har typisk arrangeret samlinger i form at kurser og hygge, de har organiseret Junior 

Camp, som fx har ligget 4 dage i Påsken med undervisning, ture, leg og hygge. 

Endvidere har der været arrangeret Junior Cup og Youth Cup, som er en samlings/stævne aktivitet 

under FEIF, og som indbefatter møde med unge fra andre lande.  

 

Juniorudvalget, som ligger under Klubkomiteen, bestemmer selv sit aktivitetsniveau. Der er rig 

mulighed for at finde på andre end de nævnte aktiviteter, ligesom det heller ikke er påkrævet at man 

vil organisere alt det, som er nævnt ovenfor. 

 

Med ønsker om, at vi med foråret får god gang i klubberne igen 

 

Klubkomiteen under Dansk Islandshesteforening  

Marts 2021 
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