Referat fra bestyrelsesmøde i Blossi d. 13.06.2018
Tilstede: Mette, Kirstine, Miriam, Tina, Susanne, Dorte, May, Nina
1. Evaluering af endags-stævnet herunder regnskab, samarbejde med Randver mm.
Evaluering af stævnet er vedlagt som bilag.
Susanne fremlagde regnskabet indtil videre. Vi mangler stadig et par bilag og betalinger,
inden vi kan dele overskuddet med Randver. Vi ender på et samlet overskud på omkring
10.000 kr.
2. Kommende arrangementer og ideer:
Rasmus Møller Jensen: Endagskurset d. 28.09. har kun en enkelt plads tilbage.
Tilmeldinger for andre end Blossi medlemmer åbner først til aug.
Der er også et weekendkursus 24.-25.nov. Begge kurser holdes på Tjenergaarden.
Fællestur til Nordisk Mesterskab: 7.-12. august Margaretehof islandshestcenter i
Everöd: Kirstine opretter en begivenhed på Facebook omkring turen.
Nye regler for opbevaring af hestepas: Dorte sørger for at Tina får de nye regler, som
lægges på Blossis hjemmeside.
Store Hestedag: 1.-2.sep. Der er mulighed for at deltage i Islænderens alsidighed. Miriam
laver en beskrivelse og invitation som lægges på Blossis facebookside. Arrangementet er
ikke kun for klubbens medlemmer. Det handler om at vise bredden og en så forskellig brug
af heste som muligt.
Kasper Brøndel foredrag: Mette og Dorte spørger ham om en dato igen i morgen!
Nye ideer:
- May kontakter Charlotte Cook ang et foredrag om konditionstræning.
- Vi har ide om et foredrag nr. 2 fra Nordic Horse i sensommmeren. Dorte kontakter dem
for en dato. Vi kan holde det hos Mette igen.
- Ture: Vi vil tager initiativ til flere fællesture. Dorte planlægger en høsttur i Holsteinsborg.
Dato kommer senere.
2. Skal vi bestå som klub?
Ja.... På trods af lidt sløvhed mht tilslutninger til arrangementer, fortsætter vi. I invitationen
til kommende generalforsamling vil vi nævne vigtigheden af medlemmernes fremmøde.
4. Generalforsamlingen:
Vi fastsatte en dato: Onsdag d. 14.11.18.
5. Evt: Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 14. august kl. 18:30 hos Miriam, Kvislemarkvej
41, Sandved.

Bilag:

Evaluerende tanker om Blossi og Randvers En-dags-stævne d. 26.05.
Deltagere:
Stævnet fik stor tilslutning, og der var venteliste på ca. 10 ryttere inden dagen, og ca.
halvdelen af disse fik en plads.
Det var en dejlig broget flok fra hele 14 forskellige klubber, og jeg synes det er værd at
liste dem op her: (alle de dejlige klub-navne :-) )
Dyrdilmyri (5)
Faxi (15)
Skinfaxi (3)
Pytla (2)
Teitur (3)
Skári (1)
Fákur (1)
Thor (3)
Randver (9)
Blossi (8)
Dagfari (1)
Villingur (2)
Pyttur (2)
DI (5)

Hvad gik godt?
At holde en-dagsstævne er en god ide. Flere af dommerne roste dette og efterlyste flere.
Folk kan overskue det tidsmæssigt.
Vi fornemmede en rigtig god stemning, en del ryttere var nye i stævnesammenhæng, og
vi fik rosende tilbagemeldinger fra både dommere og ryttere i forhold til at arrangementet
rettede sig mod en bredde samt at det var et meget hyggeligt stævne.
Hedeland er en god plads. Udstyret var meget tilgængeligt og nemt at pakke ud og ned
igen. Alt er lige i nærheden - og det letter en masse arbejde. (OBS: eneste problem på
pladsen var, at der er mange eng-brandbæger på foldene).
Hjælperne var gode til at passe deres tjanser, de var ansvarsbevidste.
Sine L. er en fantastisk speaker og sekretariatet fungerede godt.
Flotte præmier, Mette!
Der var rideudstyrs-shop på pladsen, det var fint. (Tack-shop v. Dorthe Tange)
Susanne, som sørgede for drikkevarer og frokost til dommerne. Det var en stor og vigtig
hjælp!

Hvad gik knap så godt?
Planlægningsfasen:
Efter det første møde, hvor Kirstine, Nina, May, Julie og Mette deltog, var vi optimistiske,
men undervejs (ret sent) gik det op for os, at de to Randver-medlemmer mere så deres
rolle som hjælpere, end som arrangører, hvilket betød, at vi var en meget lille gruppe, som
skulle have et stort overblik. Dette kneb det med, og da stævne-datoen nærmede sig, var
det sent at bede om hjælp. Og når man ikke selv har det fulde overblik, tror man fejlagtigt,
at det er lettere bare at køre på alene og tage tingene, som de kommer. Det tager tid at
lære nye folk at kende og set i bakspejlets klare lys, skulle vi have nedsat et større
stævneudvalg og fordelt opgaverne tydeligere tidligt i fasen. "Vi plejer" er død, når man er
et nyt sted og især sammen med nye folk.
Mad: Julie havde en kontakt til en vogn Kaffeklubben, som solgte kaffe, vand og sandwich.
Ideen var fin. Men pga. dårlig kommunikation mellem Julie - kaffedamen og os fra Blossi,
var der ikke styr på, hvad hun sørgede for, f.eks, morgenmad til dommere.
Alle ryttere og heldagshjælpere fik en madkupon, så de kunne få gratis frokost, hvilket var
en udmærket ide. Men mht hvem der lavede dem skete der også misforståelse (de blev
lavet i dobbelt eksemplarer). Madvognen havde ikke boller nok og flere på pladsen var
sultne.
Indsyning:
Desværre havde Iben fejlfortolket vaccinationsreglerne i forhold til hvilken slags stævne vi
afholdt, hvilket betød at tre ryttere blev afvist. Fejlen blev dog opklaret under indsyningen,
men der var - forståeligt nok - stor utilfredshed hos rytterne. De blev kontaktet og fik en
uforbeholden undskyldning og startgebyret er tilbagebetalt.
Vejret
i form af skybrud og lyn og torden, som var så kraftigt, at vi måtte aflyse en enkelt
udtagelse og finalerne, men det er vi jo ikke herre over.
Rytterne blev rangeret efter deres udt.karakter og fik præmier og rosetter i huset, godt
stuvet sammen.
Og så var der selvfølgelig en række småting, men dem klarede vi undervejs. (tidsplanen,
justering af startlister efter afbud mm.)

Konklusion og lidt nye tanker:
Selvom vi er trætte efter dette stævne og hellere vil satse på vores egen ridning et stykke
tid, sidder vi stadig tilbage med nye erfaringer og ideer, som er værd at huske:
At arrangere et stævne kræver erfarne folk, og der skal være et stævneudvalg af min. 5
personer, som har nøje fastlagte ansvarsområder. Det lyder som en selvfølge, men ikke
desto mindre er det nødvendigt at holde flere planlægningsmøder, hvor de enkelte
fremlægger deres status, og hvor alle led gennemtænkes. Muligvis kræves der også en
stævneleder i dette udvalg? Vigtige hjælpere, som ikke er en del af udvalget skal inviteres
og orienteres i god tid og deltage ved det sidste planlægningsmøde.
I forhold til den brede deltagelse fra så mange forskellige klubber kunne det måske være
en ide at nytænke stævner på den måde, at man ikke lavede deciderede klub-stævner,
hvor det kun er en enkelt klub, der nedsætter et stævneudvalg, men i stedet kunne man
fiske folk fra alle mulige andre klubber og lave et "Hedelands-stævne".

/Nina Frost

