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Litla – Årets Klub i DI 2016 
 

 
 

Ved generalforsamling d. 26/11 2016 blev Litla præsenteret som Årets Klub 
2016. 

Litla blev udvalgt blandt flere gode kandidater, og udvælgelsen er sket på 
baggrund af DIS vision om at: Udbrede kendskabet til og anvendelsen af den 

renracede Islandske Hest. 
 

Litla er an atypisk klub i og med at de driver rideskole med Islandske heste og 

at over 80% af deres medlemmer er under 25 år, hvilket er helt unikt i DI. 
Litla er dermed en klub for kan være et forbillede for andre klubber under DI 

der måtte ønske at drive rideskole. 
 

Litla har flere gange gennem de seneste år støttet direkte op om DIs 
arrangementer, bla. Ved at stille med et hold heste i Herning Storcenter under 

optakten til VM2015. Senest har Litla lagt klublokale til et af de regionale 
klubmøder i DI. Vi takker mange gange for jeres store hjælpsomhed og 

gæstfrihed. 
 

Litla er for nyligt flyttet til en ny lokation, og er her ved at skaber gode 
rammer om rideskolen, som lever op til de nye lovkrav til opstaldning af heste. 

 
På klubbens Facebook side kan man blandt andet finde følgende meget sigende 

anbefalinger: 

-Altid god atmosfære i rideklubben, dygtige undervisere og hjælpsomme 
medlemmer. 

-Syntes de ældre rytter er godt til at hjælpe de nye og tone er generelt god 
der. 

 
Alt i alt er Litla en klub som til fulde lever op til DIs vision, og er dermed en 

oplagt vinder af årets Klub 2016. 
Prisen er en keramiksål fra Bente og Lars Thorsen, med lidt godt. Og ekstra 

ordinært følger der i 2016 en sponsorgave fra Dansk Heste forsikring på 5.000 
kr med titlen. 

 
Stort tillykke ønskes LITLA af Klubkomiteen i DI. 

 
Vi vil meget gerne have en beskrivelse ar hvordan i Anvender 

sponsorpræmien, meget gerne med billeder til Tølt og Klub-info. 

 


