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Kære Klubber under Dansk Islandshesteforening 

 

Hermed en sommerhilsen fra Klubkomiteen, samt en teaser til klubmødet som afholdes den 6. 

september i Vissenbjerg kultur- og idrætscenter. 

 

Er I ved at vågne efter corona-dvale ? Det har været et mærkeligt forår/sommer, hvor al den gode 

aktivitet med vores heste, som vi ser frem til igennem vinteren skulle aflyses. Vi savner det nok alle 

sammen. 

 

Vi i klubkomitéen var glade for igen at kunne mødes fysisk, b.la. for at få planlagt efterårets 

klubmøde. 

Vi arbejder på at få lavet en dagsorden, men kan allerede røbe, at det kommer til at handle lidt om 

avl i forhold til de nye kåringsregler og blub. Vi vil på tværs af klubberne dele erfaringer med, 

hvordan coronatiden er gået. Nye tiltag og måder at mødes på med vores heste osv. . 

Der udover vil vi have fokus på de udfordringer der er rundt om i landet med, at statsejede områder 

og skove skal hegnes ind og afgræsses at større dyr, for at udvikle vilde naturområder, således at 

planter og insekter får bedre vilkår, end de har i dag. Mange steder giver det frustration, fordi det 

netop er disse steder vi som ryttere træner, og har de gode oplevelser med vores heste.  

Denne udfordring vil vi gerne have op til debat – gode ideer til, hvordan man håndterer det de 

forskellige steder i landet. Nogle steder etablerer man rytterlaug, andre steder har man en stemme i 

Friluftsrådet.  

Ingen tvivl om, at vi her har en opgave i, at kunne bibeholde vores muligheder for rideterræn, og på 

at blive hørt i almensamfundet mange steder, så det er et vigtigt emne at få belyst. 

 

DI har søgt, og fået midler fra Friluftsrådet til et projekt, som giver inspiration til at optimere 

biodiversiteten på egen (heste)ejendom. Formidling af den lokale vilde natur. Fokus på betydningen 

af heste og andre store græssende dyr i landskabet. Skabe nysgerrighed, interesse og forståelse for 

den lokale vilde natur.  

Der vil på klubmødet blive mulighed for at få yderligere info om dette, og hvilke muligheder det 

giver os som hesteholdere, både i forhold til biodiversitet, men i høj grad også med det mål, at 

skabe bedre forståelse i samfundet for, hvad vi kan bidrage med. Og måske i sidste ende kan få 

større forståelse for, hvorfor vi skal have lov til at ride i naturen. 

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt den 6. september. 

Indtil da ønsker vi en god sen-sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


