Zapisnik 5. redne seje IO DRIKS, ki je bila v ponedeljek 13. oktobra na Vrhniki.
1. Prisotnost in sklepčnost
Prisotni člani: Jan Zakrajšek (predsedniki), Peter Vilhar, Zvone Pavšič, Barbara Šinkovec, Lise
Pavšič
Odsotni člani: Špela Suhač, Janez Robnik, Darinka Mojzer
Sklep: Ker je prisotnih več kot polovico članov IO, je IO sklepčen.
2. Članstvo DRIKS
Društvo ima na današnji dan 68 članov.
3. Poročilo s FEIF YOUTH CUP-a 2008 (FYCup 08)
Sklep: IO soglasno sprejme poročilo s FYCup 2008 predloženo s strani vodje ekipe, Zarje
Bohak.
Sklep: V zvezi s pripombami udeležencev FYCup-a 2008 glede neustrezne nastanitve se FEIFu pošlje vljudnostno obvestilo v katerem se jih obvesti glede nastanitve v prihodnje.
Vljudnostno pismo pripravi vodja področja za mladino do naslednje seje IO.
Sklep: V skladu z razpisnimi pogoji in glede na prijavljene skupne stroške, ki so jih imeli
udeleženci FYCup-a 08, IO soglasno sprejme sklep, da za delno povračilo dogovorjenih
skupnih stroškov odobri 400 EUR na celotno ekipo.
4. Poročilo s Srednje-evropskega prvenstva (MEM 08)
Sklep: IO soglasno sprejme poročilo z MEM 08 predloženo s strani vodje ekipe, Katje Remic.
Sklep: V skladu z razpisnimi pogoji in glede na prijavljene skupne stroške, ki so jih imeli
udeleženci ekipe za MEM 08, IO soglasno sprejme sklep, da za povračilo dogovorjenih
skupnih stroškov odobri vseh 75 EUR prijavljenih skupnih stroškov.
5. Analiza Državnega Prvenstva 2008 (DP 08)
Sklep: Člani IO so soglašali, da je DP 08 zelo lepo uspelo. Organizacija in kakovost jahanja
sta bila na visokem nivoju, prav tako tudi sojenje, protokol in tekmovalna infrastruktura.
Prireditev si je ogledalo veliko število ljudi, kar je zelo razveseljujoče. Udeležba tekmovalcev
je bila nekoliko pod pričakovanji (20 tekmovalcev in 25 konjev), kar je vsekakor vredno
premisleka o tem, kako športno jahanje islandskih konj še bolj približati članom in širši
javnosti. To bo točka dnevnega reda na eni izmed prihodnjih sej IO. Prediskutirali smo tudi
nekatere organizacijske ideje, ki jih moramo upoštevati pri izvedbah naslednjih tekem.
Sklep: Na OZ bomo razdelili tekmovalcem rozete, ki so zmanjkale na DP.
Sklep: Ker finančno poročilo do seje IO ni bilo v celoti pripravljeno, se bo obravnavalo na
naslednji seji IO.
Sklep: Iskrena zahvala gre prireditelju tekmovanja, družini Čas.

6. Analiza Alpe Adria Cup-a 2008 (A-A Cup 08)
Sklep: Tekmovanje je dobro uspelo, za kar gre pohvala organizatorju klubu Alpe-Adria
Krumperk.
Sklep: Ker je prvi dan tekmovanja komentiranje oziroma napovedovanje potekalo le v
nemškem jeziku, IO soglasno sprejme sklep, da se mora v prihodnje na vseh tekmovanjih in
prireditvah na ozemlju Slovenije zagotoviti napovedovanje tudi v slovenskem jeziku. To
pravilo se natančneje definira v Pravilniku o organizaciji tekmovanj z islandskimi konji.
Sklep: Zaradi neustrezne uporabe slovenskih zastav na tekmovanju, IO soglasno sprejme
sklep, da mora organizator tekmovanj z islandskimi konji v prihodnje zagotoviti ustrezno
uporabo slovenskih zastav. To se natančneje opredeli v Pravilniku o organizaciji tekmovanj z
islandskimi konji.
Sklep: Organizator mora DRIKS-u posredovati kopije sodniških map, ki se jih shrani v arhivu
društva.
Sklep: IO DRIKS pošlje klubu Alpe Adria Krumperk pismo z opažanji s tekmovanja in
priporočili za prihodnje organiziranje FEIF tekmovanj z islandskimi konji.
7. Priprave na drugo rejsko ocenjevanje
Jan Zakrajšek prisotne seznani s potekom priprav na drugo rejsko ocenjevanje. Drugo rejsko
ocenjevanje bo potekalo v soboto 25. oktobra v Lučah v Savinjski dolini. Ocenjevanje bo
enodnevno. Sodil bo priznani rejski sodnik iz Avstrije, g. Johannes Hoyos. Vsem članom in
tudi drugim ljubiteljem islandskih konj se pošlje vabilo na rejsko ocenjevanje.
Sklep: V kolikor bo manj kot 10 prijavljenih konj, bo tekmovanje odpadlo.
8. Izobraževanje
Sklep: Lise Pavšič in Jan Zakrajšek do naslednje seje IO pripravita osnutek pravilnika za
izobraževanje, ki ga nato potrdi tako DRIKS kakor tudi KZS.
9. Razno
Odpre se diskusija o izbiri ustrezne barve jahalne opreme (suknjiči), kot uradne barve
(barvne kombinacije) DRIKS-a.
Sklep: Diskusija se mora razširiti na vse člane DRIKS-a. Način izbire ustrezne barve bo
natančneje dogovorjen na naslednji seji IO.
Sklep: Naslednja seja bo 10. novembra 2008.
Vrhnika, 13. 10. 2008
Zapisala: Barbara Šinkovec

Predsednik društva: Jan Zakrajšek

