
Referat møde i Islænderudvalget den 3. juni 2021. 

 

Deltagere:  Ole, Lotte, Vibeke, Britt, og Merete. 

Afbud: Mette og Marianne 

 

Championatpokaler for Islændere. 

Klubbens medlemmer kan melde resultater ind fra stævner og dyste om klubpokaler. 

Rangliste vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. 

Der vil være 4 pokaler, en i hver sværhedsgrad: Sport A, Sport B, Sport C og Sport D. 

Gedingekeppni og Femi/figures: Svær som Sport A, mellem som Sport B og let som sport C. 

Indberetning af resultater skal ske til Marianne Høgh senest en måned efter stævnet, for at tælle til 

ranglisten.  

Ole aftaler med Marianne hvordan, og de sørger for der kommer noget på klubbens hjemmeside og vil 

løbende opdatere. 

 

Skovture i Odsherreds natur. 

Vibeke tager over efter Rikke. 

Vibeke sørger for, det kommer på klubbens hjemmeside med mulighed for tilmelding. En tur hver måned 

på varigende månedsdag. (Ikke nødvendigvis den 1. lørdag i hver måned som hidtil) 

 

Ridehustid: 

Vi søger ridehus med ønske om hver 2. uge, på en ugedag som passer ind i klubbens øvrige ridehus- 

aktiviteter. Det er en mulighed for socialsamvær, fællestræning m.v. og det er op til deltagerne, hvad der 

skal laves. Det er ikke Islænderudvalget som står for denne planlægning, men en fælles opgave blandt 

deltagerne. 

 

Ovalbane: 

Den fungerer perfekt, og bliver rost af alle. 

Vi skal have lavet en vedligeholdelses plan, hvor den rives og tromles 2-3 gange ugentligt og vandes efter 

behov. Britt har navne på 2-3 som gerne vil hjælpe, og øvrige er meget velkomne til at byde ind. Britt tager 

kontakt til Lisbeth for at arrangere det praktiske. 

Der opsættes et lavt plastik hegn med snor på den indvendige side for at skåne banekanten. 



Arbejdsdagen den 17. juni fra kl. 17,00, hvor vi samler sten og sætter regnet op. Der sluttes af med social-

samvær og en pølse. 

Udvalget har et ønske om, der sås græs på den indvende del af banen til efteråret. Merete tager det med i 

bestyrelsen. 

Skråningen ønskes efter anbefaling fra en landskabsarkitekt sået til med vildengblanding bestående af 50% 

vilde blomster og 50% græs. Kan evt. slås en gang hvert efterår ellers skal der ikke gøres noget.  Øverst en 

række fjeldribs. Merete indhenter tilbud. 

Der skal arbejdes på en aktivitetskalender for banen, så alle kan se, når der er kursus/undervisning, stævner 

m.v. Merete tager kontakt til Lisbeth. 

 

Klubmesterskab og stævner. 

Klubmesterskab afholdt den 26.9.2021 sammen med øvrige klubmesterskaber i klubben– alternativ den 

3.10.2021. Afhængig af om der er højtalere eller de bruges andet sted. Merete tager kontakt til Marc. 

Vi vil fortsætte med Islændercup i efteråret/foråret og forsøger at lægge dem, så det kan blive på 

ovalbanen. (Selvfølgelig afhængig af vejret/frost) 

 

Aktiviteter på ovalbanen: 

Social aktivitet med hygge/samrid fra kl. 19,00 på følgende datoer: 

05. august 

16. august 

26. august 

06. september 

23. september 

04. oktober 

 

Næste møde: 

24. august 2021 hos Ole. 

 

 

Referent: Merete 

 


