
Klubmøde mellem DI og Faxi. 18. marts 2021. 

Til stede fra Faxi: Mie Møller Jakobsen. Ann Bruse Busch. Karin Engkvist. Pernille Kirchheiner (formand). 

Fra DI: Klubkomite: Julie Duedahl Sørensen og Jørn Hartman, Formand: Sus Ulbæk. 

Referant: Julie Duedahl Sørensen. 

Hvad står klubben for? 

Pt. 129 medlemmer (normalt ca. 200 medlemmer).  

Coronapause, som er en udfordring. 

Skovture og kvadrillie. 

Fællesture, vintertølt, føltur, kaffetølt. 

Arbejder på genetablering af juniorarbejdet. (Ann)  

Hvad bruger i DI til? 

Rådgivning i forbindelse med håndtering af kværke. 

Klubkomitémøde? Hvordan får vi bredden med – definition af ”bredden”. Mange ryttere med anatomisk og 

akademisk ridning.  

Idéer fra Faxi – og idéudveksling. 

Hvad skal breddearbejdet gå ud på? –Diskussioner om måder at ride og træne på. Fokus på uddannelse af 

hest og rytter. Invitere forskellige perspektiver.  

Aktivitetskatalog: hvad kan vi lave med vores heste? 

Frivillighedsarbejdet? Hvordan gør man og hvordan får vi frivilligheden med? Hvad er den bedste strategi. 

Kommunikationsstrategier. (Er det hjemmeside/ facebook?) (DI: Dette er på tegnebrættet til arrangement/ 

fyraftensmøde i klubkomiteen) 

Hvad ligger der af fondsmidler, hvordan understøtter det klubberne. 

Ridning i naturen – på forskellige måder. Trec, kratlusker, orienteringsridt..  

Åbne for at lave stævnerne mere fleksible. Inklusion for alle. Åbenhed omkring diversiteten.  

Dommerudfordring: Der bliver informeret om hvad klubben må og ikke må for at lave hyggestævner. DI skal 

være OBS på kommunikationen! Så DI understøtter klubberne. 

Medlemskontingentet er en udfordring.  

Klub-møde-potentiale: Junior-sparring og samarbejde på tværs mellem klubberne. 

Juniorarbejdet: Helt lavpraktisk: Brug og indhentning af børnetests. DI bør lave opsamling om praktiske 

informationer til juniorarbejdet, og fx lægge det på hjemmesiden. 

Fra DI til Faxi. 

Bruge online Tølt som ”bibliotek”/ fælles referenceramme.  



Vi vil gerne have input til hvad vi sitet skal indeholde. Fx akademisk ridning, anatomisk ridning, 

grundridning. 

Gangartslærekurser bliver lanceret gennem DIF’s læringsportal/ online Tølt. 

Juniorudvalget er under opbygning, men ligger nu organiseret under klubkomitéen, så evt. spørgsmål kan i 

første omgang rettes til klubkomitéen. 

Klubkomitéen vil afholde 3 virtuelle fyraftensmøder/arrangementer i foråret: Forberedelse af de gode ture 

med fokus på netværksdeling, hyggestævner med fokus på sparring og hjælp på tværs af klubber samt om 

ryttermærker.  

Klubkomitéen planlægger regionale fysiske møder til efteråret.   

  

 

 

Tak for et godt og konstruktivt møde 

I er velkommen til at tage kontakt til os i DI hvis I har spørgsmål, ønsker eller input. 

Julie Duedahl Sørensen/ Klubkomitéen. 

 


