Klubinfo Marts 2018
Hermed årets første klubinfo. Vedhæftet findes info om DIs 50 års jubilæum.
Hvem er klubkomiteen
Efter den sidste generalforsamling ser klubkomiteen således ud:
Formand: Anne Sofie Huusmann Jepsen, Oksbøl, asj@islandshest.dk
Næstformand: Rikke Oppermann, Møldrup, ro@islandshest.dk
Medlem: Jørn Hartvig, Mørkøv, jh@islandshest.dk
Medlem: Ulla Stephansen, Bjerringbro, us@islandshest.dk
Suppleant: Jeanette Stoffer Jernholm, Bjerringbro, jj@islandshest.dk
Regionale Klubmøder i april/maj 2018
De regionale klubmøder vil have fokus på arbejdet i DIs nye Natur strategispor
som er støttet af DIF.
Hvordan får I som klubber mest muligt ud af det arbejde som er under dette 4
årige projekt. Og hvordan kan I bidrage med viden om adgangsmæssige
udfordringer/fordele lokalt.
Desuden vil vi tale om de regionale tiltag i forbindelse med Dis 50 års
jubilæum, og sidst men ikke mindst er der selvfølgeligt sat tid af til at vende
det problemstillinger som rører sig klubberne lige nu.
Møderne afholdes tre steder i landet, på følgende datoer:
Sjælland: Hedeland, 11.april
Midt og- Nordjylland: Havredal (Viborg) 2. Maj
Sydjylland og Fyn: Trekantsområdet 3. Maj
Alle møder er på hverdage fra kl 18-21.
Tilmelding til møderne åbner snarest på sporti.
Første deltager fra hver klub er gratis, efterfølgende deltager koster 50 kr. pr.
person.
Efterårets klubmøde
Det landsdækkende klubmøde vil blive afholdt i Vissenbjerg d. 16. september
2018.
Vi tager meget gerne imod ønsker til dagens indhold.
Invitation kommer i løbet af sommeren.
Opdatering af kontakt informationer for lokalklubberne
Husk at sende ændringer i jeres klubs data, som f.eks formand mv. til
sekretariat@islandshest.dk, så I også fremadrettet kan modtage informationer
fra DI.
Vi vil desuden bede jer bekræfte modtagelse af denne mail, så vi kan tage
kontakt til de klubber hvor der pt. ikke er ”hul igennem”.
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Dansk Islandshesteforenings 50 års jubilæum
I det vedhæftede kan I se info om hvordan I som lokalklub kan bidrage til at
gøre DIs 50 års jubilæum i år ekstra festligt.
Vi håber at der bliver rigtigt mange små og store arrangementer rundt om i
det ganske land 

Hilsener fra DI-Klubkomiteen
Rikke, Jørn, Ulla, Jeanette og Anne Sofie
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