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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. Facebookgruppen ”Landi Islandshästförening” används också för information, diskussion och inlägg från både
medlemmar och andra.

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

Tävling
•

Klubbmästerskap 7-8/10 på Göteborg Horse Park i Säve. Lördagen är det senior-dagen och söndagen är
för ungdom och barn-klasser. Tävlingen ligger ute för anmälan på Icesale, inbjudan och annan
tävlingsinformation kommer snart på hemsidan.
OBS! Det behövs funktionärer till tävlingen, kan du ställa upp och hjälpa till är det kanon! Du får fika,
lunch (för de som ställer upp hel dag) och reseersättning. Du som tävlar en dag kan vara funktionär
den andra dagen.

Fritid
•
•
•

Uteritt 3/9, Rämmedalen, Orust. Anmälan till Yvonne Berg-Carlsson per SMS på 0703586986.
Strandritt 16/9, Stråvalla strand, Frillesås. Anmälan till Landis mail, kontaktperson Åsa Wängdahl
0727266822.
Höstritt eller glöggritt finns det planer för senare i år. Håll ögonen öppna efter inbjudan.

Utbildning
•

Tävlingsteori (f.d. Domarsekreterare steg 1) 4-5/11 i Uddevalla. SIFs domarsekreterarutbildning (steg 1)
är nu omdöpt till Tävlingsteori, och passar många; de som vill lära sig mer om islandshästtävlingars
domarsekreterarfunktion, sekretariatsfunktionärer, tävlingsledare, tävlingsarrangörer, blivande domare
och även tävlande.
Landi erbjuder denna kurs till ett mycket förmånligt pris, både till Landi-medlemmar och icke Landimedlemmar. Läs hela inbjudan på Landis hemsida.
Anmälan via Landis mail, kontaktperson Nina Södergren 0702925602.

Övrigt
Kommunikation
•
•

Hemsidesadministratör sökes. Vill du hjälpa till med administration av hemsidan? Kontakta Åsa
Wängdahl 0727266822.
Föreningskläder. Du kan beställa genom klisterdekaler.se. Länk finns från Landis hemsida.
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•
•

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.
Landi-prylar. Nu finns det vattenflaskor och nyckelband med Landi-logga att köpa.

Du behövs
Tävlingskommittén behöver förstärkning!
Landis tävlingar brukar vara uppskattade och populära, men om vi ska kunna anordna några
tävlingar under 2018 behöver tävlingskommittén förstärkning. De i kommittén planerar
tillsammans årets tävlingar och samordnar allt som behöver göras kring varje tävling. Exempel
på saker man gör är att svara på frågor, göra startlistor, boka domare, leta sponsorer och
ansvara för funktionärer. Det finns inga krav på att närvara vid varje tävling. Alla bidrar med så
mycket man känner att man har tid för. Det är ett roligt jobb att tillsammans planera tävlingar
och det behövs fler som är engagerade för att Landi ska kunna fortsätta ha tävlingar!
Hör av dig till kontakta-landi@live.se om du tycker att det låter som något för dig, eller om du
har några frågor kring tävlingskommittén.
Nuvarande tävlingskommitté: Martina 0703186802, Sandra 0737771837, Linda 0735267723, Ann
0734177326 eller Anna 0702475884

•

•

•
•

Funktionärer. Risk för att tävlingen blir inställd om det inte finns funktionärer! Gå in på Landis hemsida
under Tävling/Funktionär och läs mer om att vara funktionär (under sektion Tävling). Där når du också
funktionärsschemat, för ifyllnad för varje tävling.
Fler aktiviteter. Du kan själv ordna en aktivitet för Landi, efter kontakt med styrelsen, eller få hjälp med
att ordna något du är intresserad av. Det finns möjlighet till ekonomiskt bidrag om det är en aktivitet av
allmänt intresse. 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 0703186802.

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/områden:
Tävling:
Linda Moskajärvi; linda@novazon.se, 0735267723
Fritid:
Anna Steffenburg; anna.steffenburg@bahnhof.se, 0702475884
Utbildning: Nina Södergren; 0702925602, Yvonne Berg-Carlsson; 0703586986
Avel:
Ann Kruse; ann@dammensgard.se, 0734177326
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Ungdom:
Sandra Nilsson; sandra@badjulie.se 0737771837
Kommunikation och hemsida: Åsa Wängdahl; asa.wangdahl@hotmail.com, 0727266822
Ha en bra islandshäst-höst!
Landis styrelse
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