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Hej Landi‐medlem!
Landi nyhetsbrevs syfte är att upplysa om vilka aktiviteter som är på gång i Landi i skrivande stund,
och fungera som en extra kommunikationskanal för föreningen. Landis hemsida www.landi.se är
huvudkanal för information till medlemmarna, så håll dig uppdaterad genom att besöka denna
regelbundet. Facebook‐gruppen ”Landi Islandshästförening” används också för information och
diskussion.

Aktuella Landi-aktiviteter
Observera att uppgifterna här i nyhetsbrevet gäller i skrivande stund, kontrollera alltid på hemsidan
om ändringar eller tillkommande aktiviteter, även detaljer om aktiviteterna hittar du där. Varje
aktivitet skall ha en kontaktperson, du kan alltid ta kontakt direkt med denna för ytterligare
information och frågor.

Tävling




Gæðingakeppni SM kval tävling, 14/5, Säve. Tävlingen ligger ute på Icesale samt att inbjudan
finns på hemsidan. Kontakt: Linda Moskajärvi 0735267723.
Tävling, nivå 2, i samarbete med islandshästföreningen Sigur, 27‐28/5,GHP Säve. Tävlingen ligger
ute på Icesale. Kontakt: Martina Andreasson 0739941110.
Sommartävling på Skansen utanför Uddevalla, på planeringsstadiet. Blir troligen i augusti

Fritid




Uteritt 7/5, inställd pga kvarka i området.
Uteritt 4/6, Bredfjället (Ljungskile). Inbjudan kommer på hemsidan inom kort.
Uteritt 2/7, Spekeröd (Stenungsund). Inbjudan kommer på hemsidan.

Kontakt för uteritterna: Anna Steffenburg 0702475884.

Ungdom




Ungdomsgruppen. För ungdomar upp till 21 år, återkommande träningar och andra aktiviteter
efter önskemål. Kontakt: Sandra Nilsson 0737771837.
Ungdomsläger. 9/6‐11/6 på Björnäs Islandshästar i Tanumshede. Inbjudan finns på hemsidan.
Kontakt: Kina Larsson‐Ström 0705 08 18 77.
Lag‐SM för ungdomar hålls i år i Riddarhyttan, Dalarna. Kval till dessa tävlingar kommer att hållas
regionalt. Intresserad av att vara med? Kontakta Sandra Nilsson 0737771837.

Utbildning


Domersekretererarutbildning. Är du intresserad utav att utbilda dig till domarsekreterare?
Kontakta Nina Södergren 0702925602 eller Landis mail kontakta‐landi@live.se.
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Övrigt







Ny hemsida. Landis nya hemsida har utvecklas i IdrottOnline, där vi också har vår
medlemsadministration och Svenska Islandshästförbundet numera har sin officiella hemsida.
Adressen www.landi.se gäller fortfarande.
Hemsidesadministratör sökes. Vill du hjälpa till med administration av hemsidan? Kontakta Åsa
Wängdahl 0727266822.
Landi föreningskläder. Låt Landi synas, klä dig i något med Landis logga på! Du kan beställa
genom klisterdekaler.se. Länk finns från Landis hemsida.
Landi‐flaggor. Nu finns det behändiga och snygga Landi‐flaggor att låna. Använd vid
representation av Landi, skyltning av Landi‐arrangemang m.m. Kontakt: Åsa Wängdahl
0727266822.

Du behövs







Funktionärer sökes till Gæðingakeppni SM kval tävlingen 14/5. Risk för att tävlingen blir inställd
om det inte blir fler funktionärer! Gå in på Landis hemsida under Tävling/Funktionär och läs mer
om att vara funktionär (under sektion Tävling) och fyll i funktionärschemat som finns där också.
Fler aktiviteter. Du kan själv ordna en aktivitet i Landis namn efter kontakt med styrelsen, eller få
hjälp med att ordna något du är intresserad av. Hör av dig!
Värva nya medlemmar. Ju fler vi är desto mer underlag har vi till roliga och intressanta
aktiviteter. Hjälp oss att bli fler! Man kan läsa på hemsidan under menyval Landi/Medlem i Landi
hur man blir medlem.
Håll dina personuppgifter i medlemsregistret i IdrottOnline uppdaterade, de används både av
Landi och av Svenska Islandshästförbundet. Har du missat ditt IdrottOnline‐ID (du skall ha fått ett
mail om det) kan du skicka ett mail till Landi kontakta‐landi@live.se eller kontakta
medlemsregisteransvariga kassören Martina Andreasson 0739941110.

Kontakt
Landis hemsida: www.landi.se
Landi på Facebook: ”Landi Islandshästförening” och ”Landi ungdomsgrupp 2017”
Landis mail: kontakta‐landi@live.se
Kontaktpersoner för olika sektioner:
Tävling:
Linda Moskajärvi; linda@novazon.se, 0735267723
Fritid:
Anna Steffenburg; anna.steffenburg@bahnhof.se, 0702475884
Utbildning: Nina Södergren; 0702925602
Avel:
Ann Kruse; ann@dammensgard.se, 0734177326
Ungdom:
Sandra Nilsson; sandra@badjulie.se 0737771837
Kommunikation och hemsida: Åsa Wängdahl; asa.wangdahl@hotmail.com, 0727266822
Ha en bra islandshäst‐vår och sommar!
Tack och hej!
Landis styrelse
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