Landi Islandshästförening
Nyhetsbrev nummer 4 2018
Hej Landi-medlem!

Nyhetsbrevet skickas från Landis styrelse till medlemmarnas mailadresser i IdrottOnline. Behöver du hjälp
med hur du gör eller uppdatering, kontakta Landi via mail landi@landi.se.

Landi behöver dig!
Skall Landi kunna vara en aktiv islandshästförening med något för många behövs medlemmar som
engagerar sig.
Landis styrelse
Det behövs nya drivande krafter till styrelsen för 2019. Kontakta valberedningens sammankallande Nina
Söderberg 0702-925602, någon i styrelsen eller landi@landi.se eller du vill vara med.
Landis tävlingskommitté
För att Landi skall kunna ordna tävlingar behövs en tävlingskommitté som planerar och förverkligar
dem. Vare sig du tävlar, eller inte, kan du vara med i kommittén, vilken bör bestå av minst sex stycken
personer. Kontakta tavling@landi.se om du vill vara med eller har frågor.
Tävlingsfunktionärer
Många vill tävla med få vill vara med och hjälpa till. Och tyvärr är det svårt att kombinera båda på
samma tävling. Icke-tävlande funktionärer behövs alltid till Landis tävlingar. Funktionärsschema finns
inför varje tävling på hemsidan.
Hemsidesadministratör
Landis hemsida www.landi.se behöver hållas uppdaterad kontinuerligt, därför behövs det någon med
intresse för information, design och data för att hjälpa till hemsidan. Kontakta Åsa Wängdahl 0727266822 eller någon i Landis styrelse om du är intresserad.
Aktivitetsordnare
Vill du ordna en föreläsning, en kurs, en uteritt eller någon annan aktivitet för Landi? Föreningen kan
ställa upp med stöttning både administrativt och ekonomiskt. Kontakta någon styrelsen om du har en
bra idé som du vill förverkliga.
För att bidra behöver man inte ha erfarenhet sedan förut, bara en positiv inställning till att arbeta
tillsammans för att göra Landi till en aktiv islandshästförening. För ditt ideella engagemang får du
oftast reseersättning och/eller annan ”bonus” som tack.

Ridkurs 19-20/1 2019
Den 19 - 20 januari 2019 anordnar Landi en helgridkurs för en isländsk tränare som heter Hallfríður
(Haffi) och driver Daelis hestar på Island. Vi kommer att hålla till på stall Råsseröd i Uddevalla, i stort fint
ridhus.
För Landimedlemmar kostar kursen 1500 kr för tre lektioner över en helg och motsvarande pris för icke
Landimedlemmar är då 1700 kr. Undervisningen sker på engelska.
Anmäl er till Cecilia Trolin via PM på Facebook eller till Landis mail (landi@landi.se) senast den 17
december. Läs fullständig inbjudan på Landis hemsida.

Landis årsmöte 2019
Landis årsmöte 2019 blir 3/2 klockan 15 i Rimnershallen i
Uddevalla. Förutom årsmöte blir det också foderföreläsning
med St. Hippolyt. Separat kallelse kommer i din mail, se till att
din mailadress är uppdaterad i IdrottOnline.
Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på Landis hemsida.
Välkommen!

