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Mit navn er Janni, og jeg har efterhånden været en del af Heklas stævneudvalg i en del år. Til
dagligt arbejder jeg som skolelærer, mens fritiden går med hestene. Jeg startede i sin tid i Heklas
stævneudvalg for at udvide mit netværk indenfor islænderverden, og det
har lykkes med stor succes. I dag elsker jeg stadig at møde nye
bekendtskaber, men jeg sidder også i udvalget, da jeg finder det vigtigt at
bakke op om de lokale klubber, så vi alle hjælper med at bevare
muligheden for at mødes om vores hobby i nærmiljøet. Jeg glæder mig til
at se Jer til arrangementer i vores skønne klub, hvor vi bestræber os på at
møde alle med et smil.

Mit navn er Dorthe Normann Andersen, jeg er 51 år, og til dagligt arbejder jeg som
folkeskolelærer. Min vej ind i islænderverdenen og dermed også til
Heklas stævneudvalg skyldes hovedsageligt mine to døtre, der begge
rider på Heklas junior- og ungeteam. Det at tage del i et
udvalgsarbejde i én klub falder mig helt naturligt, fordi jeg altid har
været særdeles aktiv i diverse bestyrelser og foreninger.
Personligt betyder det at være medlem af stævneudvalget, at jeg hele
tiden lærer noget nyt og er en del af et stærkt fællesskab, der samles
om én fælles interesse - ligesom det for mig også er et absolut must at
tage del i et sådant arbejde, da en velfungerende klub kræver, at der
løftes i flok.

Jeg hedder Sanne Blirup er 41 år og bor i Biersted sammen med min mand og vores to
børn. Jeg arbejder på en socialøkonomisk virksomhed med udsatte
borgere.
Jeg har haft islænder i mange år og min datter og jeg nyder både
en skøn ridetur, god undervisning og hyggelige stævner. Mest af
alt nyder vi at være sammen med andre omkring vores fælles
interesse. Min datter er med på Heklas Junior- og Ungeteam på
andet år, jeg er medlem af stævneudvalget og sidder som
stævneudvalgsrepræsentant i bestyrelsen. Arbejdet i de to udvalg
er spændende og meget lærerigt for mig. Det er en stor fornøjelse
at være en del af Heklas meget dygtige stævneTEAM, bestyrelsen
og klubliv - sikken man får udvidet sit netværk.

