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Beste NSIJP- leden,

Het coronavirus, het treft ons allemaal. Hopelijk lees je dit bericht in volle gezondheid en zijn ook jouw
naasten nog niet getroffen. Helaas moet de overheid strenge maatregelen nemen om het virus zo goed
mogelijk in te dammen. Dat heeft gevolgen voor activiteiten binnen de IJslanderwereld. Tot 1 juni gaan
vergunningsplichtige evenementen en bijeenkomsten niet door. Andere bijeenkomsten en wedstrijden
mogen voorlopig niet plaatsvinden, we houden de berichtgeving in de gaten. Dit betekent annulering van
veel mooie initiatieven.
Sommige zaken vragen nu extra aandacht. Wij lichten ze graag voor je toe in deze nieuwsbrief.

Natuurlijk wensen wij jou en je naasten ook veel kracht en gezondheid in deze bizarre tijd!

Het NSIJP-bestuur,
Bert, Jacob, Stella, Ada, Carla en Lieke

SELECTIE YOUTH CUP

Waarschijnlijk zijn er tot 1 juni geen selectiewedstrijden. De jeugdcommissie buigt zich nu
samen met de sportcommissie over alternatieve mogelijkheden. We wachten ook nog op
bericht van de FEIF of de Youth Cup in juli wel doorgaat. Zodra we daar iets over horen, delen
we dat. Wil je meedoen aan de Youth Cup dan blijft het belangrijk om je voor 1 april
aanstaande aan te melden.

FOKKERIJ ACTIVITEITEN
De jonge hengstenkeuring op 18 april komt te vervallen. We kijken of we het fokkerij-event
kunnen combineren met een jonge hengstenkeuring, als dat in het najaar tenminste
mogelijk is.
Veulens van jonge hengsten die al gedekt hebben en die aan de voorwaarden voor
goedkeuring voldoen, krijgen dan na de geboorte een zogeheten groen papier (opname in
hoofdstamboek)
Ook het NSIJP keuringstraject met Arni Björn Pallson vervalt.
Of er aan het eind van de zomer of in september nog een keuring onder het zadel
plaatsvindt, is nu nog niet te zeggen. De fokkerijcommissie bekijkt de mogelijkheden.

UIT- EN INSCHARING BEGRAZINGSGEBIEDEN

Vanwege de strikte maatregelen kan het
een probleem zijn om meerdere paarden
tegelijk in- en/of uit te scharen. Hou daar
rekening mee als paardeneigenaar. Voor
het Markiezaat hebben we als vereniging al
voorzorgsmaatregelen getroffen zodat de
uit- en inscharing na 1 juni plaats kan
vinden in plaats van eind april. Het
Brandants Landschap heeft toegezegd dat
de paarden langer in het natuurgebied
mogen blijven. Paarden eigenaren zijn
hierover geïnformeerd.

MEER INFO
Wil je meer weten over zaken waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld op
een pensionstal staat of nog graag wilt krijgen of geven? Lees dan de informatie van de
KNHS.
De algemene informatie is ook van toepassing op IJslandse paarden.

EN NU?
Voor alle paardeneigenaren, ruiters, voorbrengers, organisatoren en vrijwilligers is het erg
vervelend dat deze mooie evenementen afgelast worden. Helaas is de situatie nu zo.

ZORG-VOOR-ELKAAR
Als vereniging moeten wij elkaar steunen. In mooie, maar ook minder mooie tijden.
Daarom is het idee ontstaan om mensen die bijvoorbeeld in sociaal isolement raken en hun
paarden niet kunnen verzorgen, te helpen in het vinden van een oplossing. Zijn er
problemen waar je tegen aan loopt en weet je niet hoe je het moet oplossen? Vanwege de
privacywetgeving is het voor het NSIJP niet mogelijk om gegevens van elkaar uit te
wisselen, maar stuur ons een email (info@nsijp.nl) en we helpen je zoeken en verbinden.

VERSCHILLENDE INITIATIEVEN
Op de homepage van de FEIF worden verschillende initiatieven vermeld, waaronder een

Nederlands initiatief Virtual Icelandic Horse Championships. Op de website van het NSIJP
vind je hierover meer informatie.

Verder is er een facebook pagina gemaakt voor mensen met IJslandse paarden die elkaar
willen steunen. Ben je ziek en is er niemand om voor je paarden te zorgen? Vind elkaar op de
pagina Zorg voor elkaar IJslandse paarden.

Heb jij of ken jij een initiatief wat IJslander liefhebbers verbind, of helpt in deze bizarre
periode? Laat het ons weten via info@NSIJP.nl

