
Statusreferat fra møde Islænderudvalget 23. august 2022. 

Tilstede:  Marianne, Vibeke, Gitte, Maria, Lone og Merete 

Fraværende:  Britt 

1. Evaluering voksenridelejr den 12.-14. august 2022. 

Meget stor ros fra alle 23 deltagere omring weekenden, hvor der både var plads til social samvær, 

masser af aktiviteter på tværs, og rigtig god forplejning. 

Deltagernes evaluering: 

• Stor ros for god mad 

• Super nogle står for indkøb 

• Tidligere planlægningsmøde. 

• Tovholder på de enkelte aktiviteter 

• Synlig arbejdsfordeling  

• Ide til pokal ved øl ridning 

• Bedre styr på strøm til folde 

• Hurtig udmelding på dato for næste års lejr. 

 

 

 

2. Kommende aktiviteter:  

 

Klubmesterskab: Søndag den 25. september 2022 – invitation er udsendt og drejebog 

opdateret. 

 

Træningsstævne: Den 8.10.2022 på ovalbanen og ved dårligt vejr i ridehuset. 

Under stævnet vil deltagerne få speaket feedback af dommer og evt. senere 

på dagen, mulighed for at ride det samme program.  

Britt har booket dommer, og Marianne laver invitation. 

Ovalbanen og ridehus er booket. 

 

Foredragsaften: Den 30.8.2022 aflyst, da det ikke har været muligt at få den ønskede 

foredragsholder. 

  Lone arbejder på foredrag med  Ditte Young. 

 

Ridehustider: Udvalgets 3. prioritet er efterkommet. Så vi har fået tildelt hver anden onsdag 

fra kl. 19,30 i lige uger. Første gang onsdag den 5. oktober kl. 19,30. 

 Vi har foreløbig planer om Bom/spring træning, kvadrilleridning, miljøtræning 

og dressur. 

 

Voksenridelejr: 18.-20. august 2023 

 

Nytårskeppni: Torsdag en 29. december fra kl. 12,00 

 

  

   



   

 

3. Udvalgsmøde: Bestyrelsen har inviteret til udvalgsmøde. Vi har ud fra udsendt  

  dagsorden forberedt følgende: 

   

Ønske om at andre udvalg lægger referater ud på hjemmesiden. 

Når vi sender mails/tlf. henvendelse til bestyrelsen, har vi et ønske om at få et 

svar tilbage. 

Ønske om mere økonomisk medbestemmelse til udvalgene ? 

Er der en fordelingsnøgle til økonomien til udvalgene? 

På arbejdsdag: Når der laves arbejdsplan af bestyrelsen, ønskes også opgaver 

ved ovalbanen medtaget. 

 

Budgetønsker: 

Opsætning af skibstov på indersiden af langsiden på ovalbanen. 

5 stk Kvalitetspavilloner til dommerne 

At få rettet skrænten, på langsiden af ovalbanen til, få sikret mod erosion, og 

få sået flerårige blomsterfrø. 

Studsning af træer mod nabo, -en del grene hænger ind over banen. 

Påfyldning med stenmel på tilskuerpladsen. 

  Indkøb af køkkenvægt til udstyrskontrol. 

Et stævnesekretariat/hus. 

Flagstænger 

Indkøb af 5 tablets til dommersekretær. 

Rydning af buske på skrænt mod containerplads 

Opsætning af bænke på skrænt mod containerplads. 

Et stort kvalitetstelt, til tilskuere. Til stævner er alle deltagere til stævnet hele 

dagen. 

Internet. 

Strøm 

Til brug for alle… En roundpen med tag, placeres evt i hjørnet af 

parkeringspladsen. 

 



Årshjul: 

Træningsstævne 8. Oktober 2022 

Nytårskeppni torsdag d. 29/12 2022 

Foredrag om Gædingafimi og Figures 24. Januar 2023 

Gædingafimi og Figures 25. Februar 2023 kl 9 

Gædingakeppni DRL Lørdag d. 10. Juni 2023 

Tanker om evt at holde et 3 dags stævne inden D4  

      

      

      

      

  

Evt: Opnåede resultater uden for OHR/Sól: Husk at indberette resultaterne til 

Marianne Høgh.  

 

4. Næste møde: den tirsdag den 27. september 2022 kl.19,00 

 

 

Ref.: Merete 


