
Statusreferat fra møde Islænderudvalget 11. oktober 2022. 

 

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

 

1. Evaluering af møde d. 27.9. 2022 med øvrige klubber i DI omkring planlægning af stævner for 

2023. 

Formålet med mødet: at forsøge at skabe de bedste rammer for stævnesæsonen 2023, både for 

sporten, ryttere og stævnearrangørerne under DI, så vi undgår for mange stævner samme dag, 

samt fælles rammer for tilmeldingens åbning på Sporti.  På mødet blev vi enige om, at bruge den 

fælles planlægningskalender som findes på DI hjemmeside, så der er et overblik over stævnerne. 

Samtidig opfordres klubberne til, at gå samme om nogle af stævnerne, så de mange frivillige ikke 

slides op. 

 

2. Teamsmøde omkring et større Bededagsstævne med ”klubberne” omkring Hedeland. 

Der var stemning for stævnet skal være for bredden over 2 dage.  Islænderudvalget har fravalgt at 

deltage i planlægningen, men Maria har budt ind og er med i Stævneledelsen og hvis nogle af Sól´s 

medlemmer har lys til at hjælpe under stævnet, så kontakt Maria på tlf. 26243905. 

 

3. Ovalbanen – budgetønsker 

Strøm og internet fungerer nu       

 

Omkring øvrige budgetønske har udvalget endnu ikke fået skriftligt svar fra bestyrelsen. 

 

Islænderudvalget har været i dialog med kørefolket og vi har følgende fælles ønsker: 

• Skaller på den indvendige del af ovalbanen (kørefolket søger fonde) 

• Hegn indvendig på ovalbanen: fælles ønske om indkøb af dressurregn i plast som er 

flyttebart og også kan bruges som dressurbane.  

• Såning af flerårige blomsterfrø og sikring af skrænten mod erosion arbejder 

Islænderudvalget på. 

• Sekretariat – Tina Kasper er kommet med forslag og lovet at medbringe det til 

bestyrelsesmøde – vi afventer. 

• Roundpen med placering i hjørnet på parkeringspladsen foran ridehuset synes begge 

udvalg er en rigtig god ide. 

 

4. Træningsstævne den 8. oktober 

Var en stor succes, og vi vil på et senere tidspunkt forsøge at afholde noget lignende. 

 

5. Kommende aktiviteter 

Nytårskeppni den 29. december med forventet start kl. 12,00 

Marianne udsender indbydelse på Sporti. 

Elin har hentet mange rigtige flotte ærespræmier. 

Britt sørger for dommer. 



Vi er startet onsdagstræning i lige uger kl. 19,30. Der er stort fremmøde, men plads til mange flere 

     .  Det aftales fra gang til gang, hvilke aktiviteter der laves. 

 

Marianne laver udkast til nyhedsbrev til alle Sól medlemmer, som vi fremover vil forsøge at sende 

3-4 gange om året. 

 

6. Næste møde 

Den 6. december 2022 kl. 19,00 hos Lone. 

 

 

Ref.: Merete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   


