
Kære   Hekla-medlemmer  
Det   er   nu   5   måneder   siden   den   nuværende   bestyrelse   konstituerede   sig   efter  
generalforsamlingen   i   februar   måned.   Det   var   med   en   vis   ydmyghed,   at   vi   kom   i   gang,   for  
den   forrige   bestyrelse   havde   virkeligt   gjort   et   helt   fantastisk   arbejde   for   vores   klub.   De   havde  
med   stor   succes   haft   fokus   på   klubbens   faciliteter   og   aktiviteter,   så   vi   var   enige   om,   at   vi  
“bare”   skulle   fortsætte   det   gode   arbejde.   Her   kan   I   læse   lidt   om,   hvad   der   rører   sig   i   klubben  
lige   nu.  
 
Klubtøj  
Vi   har   valgt   at   bruge   Frekashop,   som   vi   kender   fra   DI   -Dansk   Islandshesteforening,   da  
kvaliteten   er   god,   prisen   rimelig,   men   også   fordi,   det   er   muligt   at   bestille   det   samme   tøj  
gennem   længere   tid.   Vi   håber,   I   synes   om   vores   valg,   og   at   vi   snart   ser   klubtøjet   i   brug.  
 
Undervisning  
Der   er   startet   faste   undervisere   i   klubben.   Der   er   Pernille   Mølgaard   Nielsen,   der   kommer  
hver   tirsdag   og   så   er   der   Emil   Fredsgaard,   der   indtil   videre   kommer   en   gang   om   måneden.  
Vi   får   megen   positiv   respons   fra   jer,   og   der   er   vist   ingen   tvivl   om,   at   det   er   en   succes,   som   vi  
vil   fortsætte.   
 
Stævner  
Stævneudvalget   er   glade   for   deres   nye   sekretariat,   der   nu   står   flot   på   bakken   og   venter   på   at  
blive   taget   i   brug.   Til   stor   glæde   for   stævnerytterne   har   de   lige   meldt   ud,   at   der   afholdes  
både   gædingakeppni-   og   sportsstævne   i   efteråret.   Desuden   har   Hekla   sagt   ja   til   at   være  
medarrangør   af   Eventstævnet   på   Gl.   Klitgaard.   Det   er   en   sag,   som   vi   kun   kunne   sige   ja   tak  
til.   Der   er   også   sat   kryds   i   kalenderen   den   4.   oktober,   hvor   vi   igen   i   år   inviterer   til   Miniput-   og  
Juniorstævne.   
 
Hygge-   og   arbejdsdage  
Nogle   gange   må   vi   bede   om   hjælp.   I   år   har   vi   fået   banen   gjort   klar   til   sæsonen   og   der   har  
været   afholdt   arbejdsdag   med   et   væld   af   alle   mulige   opgaver.   Alt   sammen,   så   vi   alle   kan  
have   gode   rammer   at   mødes   under.   Der   er   faktisk   altid   nogle   rigtig   hyggelige   dage,   hvor  
også   børn   og   bedre   halvdele   hjælper   til.   I   år   havde   vi   fint   fremmøde   og   der   blev   slidt   og  
hygget   undervejs.   Det   er   ofte   de   samme,   der   møder   op.   Tusind   tak   til   jer.   Vi   håber   dog,   at  
der   næste   gang   kommer   endnu   flere.  
 
Junior-   og   Ungeteamet   &   Miniputteamet  
Det   har   været   et   ønske   fra   bestyrelsens   side,   at   der   kunne   laves   plads   til   flere,   der   havde  
lyst   til   at   deltage   på   Heklas   Junior-   og   Ungeteam.   Holdlederne   har   vendt   og   drejet  
situationen,   udtænkt   en   plan   og   så   blev   der   åbnet   for   20   ryttere.   Pladserne   var   hurtigt   besat,  
og   det   er   vi   stolte   af.   
Miniput-holdet   er   der   også   rigtig   fin   søgning   til.   Det   er   en   stor   fornøjelse   at   se,   hvordan   de  
yngste   i   klubben   også   har   stor   glæde   af   samværet   med   både   hestene   og   hestevennerne.  
Det   er   dejligt   med   den   store   opbakning   fra   jer   forældre   til   børn   og   unge   på   begge   hold.   
 
 
 



Klubaftener  
Der   er   afholdt   nogle   gode   klubaftener   med   fin   tilslutning.   Til   efteråret   har   vi   fået   lavet   aftaler  
med   både   Amalie   Møller   San   Pedro   og   Julie   Christiansen.   Derudover   kan   vi   røbe,   at   der  
efter   sommer   vil   blive   inviteret   til   fælles   ridetur,   et   ponygames-arrangement   og   en  
“før-stævne”-aften   lig   klubaftenen   sidste   år.   Pladserne   til   sommerudflugten   til   Stutteri   Teland  
er   næsten   afsat.   
 
Klubaftalerne  
Der   er   pt.   fire   klubaftaler   for   medlemmerne:  
Horsepartner   -   Skriv   Hekla   på   bestillingen   og   du   får   10%.   Dog   ikke   på   køb   af   sadler.  
Land   &   Fritid   -   10   %   ved   køb   af   Equsana-produkter   og   Top   Reiter.   Klubkort   SKAL   benyttes  
og   de   kan   udleveres   ved   alle   arrangementer   i   Hekla.   Put   bonen   i   kassen   i   klubhuset,   da   der  
også   tilbageføres   penge   til   klubben   hvert   år.  
Nordjysk   Islænderudstyr   -   15   %   
Ok   Benzin   -   Få   Ok   Benzinkort   og   der   går   et   lille   beløb   til   Hekla   hvert   år.  
 
Bestyrelsesmøder  
Bestyrelsen   mødes   en   gang   om   måneden.   Der   er   masser   af   ideer   at   tage   fat   på.   Vi   søger  
løbende   fonde,   der   kan   bidrage   til   nye   tiltag   og   forbedringer,   da   klubkontingentet   ikke   helt  
rækker   til   alle   drømmene   og   samtidig   huslejen   til   Samvirke.    I   år   er   der   givet   tilskud   til  
sekretariatet   fra    Hjallerup   Samvirke/50.000   kr   +   Friluftsrådet/30.000   kr   +   Brønderslev  
Kommunes   Anlægspulje/20.000   kr.  
Vi   kan   afsløre,   at   der   i   bestyrelsen   bl.a.   arbejdes   med   følgende   områder:  
-Nyt   hegn   omkring   banen  
-Læbælte   langs   banen   -   på   østsiden   ud   mod   marken  
-Hvordan   laver   vi   gode   arrangementer,   der   tilgoder   endnu   flere   i   klubben.   Fx   turrytterne  
-Juletur   som   “i   gamle   dage”  
-Traditioner   som   Råbjerg   Mile-turen   og   følshow   er   vigtige   at   bevare  
Desuden   er   vi   meget   optaget   af,   hvordan   vi   får   endnu   flere   medlemmer,   så   der   kommer  
endnu   mere   tilslutning   til   arrangementerne   og   vores   fantastiske   faciliteter   vil   blive   udnyttet  
endnu   mere,   end   de   gør   i   dag.   
 
I   er   altid   meget   velkomne   til   at   tage   kontakt,   hvis   der   er   spørgsmål,   ideer   eller   noget   I   undrer  
jer   over.   Vi   arbejder   alle   for   den   fælles   sag;   nemlig   at   have   en   fantastisk   lokalklub   med   gode  
faciliteter   og   masser   af   aktiviteter.  
 
Rigtig   god   sommer   til   alle!  
De   bedste   hilsener   fra   Heklas   bestyrelse  
 
 


