Janni Jensen
Jeg bor i Frederikshavn og er uddannet lærer. Jeg har haft hest siden 2009, og blev
medlem af Hekla, da jeg i 2010 kom hjem efter at have arbejdet på Island. Her havde jeg
købt min første ridehest, og der gik ikke længe før jeg blev overtalt til at være medlem af
Heklas Stævneudvalg, hvilket er en beslutning, jeg har været rigtig glad for! Som ny i
islænderverdenen har det givet mig mulighed for at møde en masse mennesker, og jeg
har fået fantastiske bekendtskaber via Heklas Stævneudvalg. Jeg har efterhånden 3-4
heste, som alle er hjemmeavlede. Det er jo sådan med islandske heste, at man ikke bare
kan nøjes med en. Og jeg kan med erfaring sige, at selvom man køber en vallak, kan det
godt blive til tre vallakker. Med hestene nyder jeg især processen med at udvikle og
træne dem. Det at få et nyt projekt, og se hvad det kan blive til, er for mig altid en stor
glæde. Og nu begynder det at blive ekstra sjovt, fordi jeg det er hjemmeavl.
I Heklas Stævneudvalg har jeg for mål at lave stævner for alle. Der skal både være for de
nystartende, de ambitiøse og de erfarne ryttere. Jeg ønsker, at Hekla er en klub, hvor
man kan komme med sin hest uanset, hvilket niveau hest og rytter er på, og stadig få
samme modtagelse. Nemlig et smil og velkommen! Og jeg glæder mig til at se Jer alle
sammen til arrangementer i Hekla.

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.

Mit navn er Lene Hedegaard Christensen og jeg er 42 år.
Jeg har haft hest de sidste 33 år. Jeg fik min første islænder for 10 år
siden og nu er bestanden på 7 stk. Mit indblik i stævneverden
startede, da mine børn ville ride stævner.
Det har givet mange gode oplevelser og nye bekendtskaber.
Jeg er forholdsvis ny i Heklas stævneudvalg, men glæder mig meget til
det fremtidige samarbejde.
Jeg hedder Amalie Juul Hansen og er 19 år gammel, jeg er
oprindeligt fra Dronninglund, men er flyttet til Nr. Lyngby ved
Løkken. Jeg er til dagligt ved at læse til frisør og er i lære i en salon
i Sæby. Derhjemme har jeg 4 heste jeg bruger til stævner og avl.
Jeg er kommet med i stævneudvalget fordi jeg syntes det kunne

være meget spændene at lære hvordan man afholder stævner, jeg syntes processen op
til og under et stævne er virkelig spændene.
Jeg hedder Maja Kallmayer og er en del af stævneudvalget, som
jeg er meget begejstret for, da jeg selv går meget op i stævner.
Jeg synes det er en spændende og lærerig proces at afholde et
stævne, både med alt forberedelsen og under selve stævnet.
Jeg deltager selv til en masse stævner og lægger stor vægt på
et godt stævne, hvor det hele fungerer, og hvor der er masser af
hygge! Derudover synes jeg det er fedt at stable sådan nogle
arrangementer på benene og være bag et fedt team!
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.

