
Kære Hjælper ved EM for pony 2016 
  
Vi vil gerne takke dig for din store indsats i forbindelse med EM for pony 2016 på Vilhelmsborg og har fået 
lavet denne collage, som vi sender til dig som tak for hjælpen.  
Den viser glimt fra en fantastisk uge som du forhåbentlig også tænker tilbage på med glæde  
  
Uden din hjælp var det ikke blevet så stor en succes og fra alle sider roses arrangementet til skyerne. 
  
Vores mål med EM var at Vilhelmsborg igen skulle sættes på det internationale landkort for store 
arrangementer. Derudover havde vi et behov for at bevise overfor Aarhus Kommune at Vilhelmsborg er et 
fantastisk sted til afholdelse af store internationale mesterskaber.  
  
Vi er utrolig stolte af arrangementet, og den måde dagene forløb på. Vi skylder alle en kæmpe tak og på 
forhåbentlig gensyn. 
  
Nogle eksempler af kommentarer under EM: 
På vegne af samtlige deltagende landes holdledere udtaler repræsentanten at i de 26 år hun har været med 
til EM for ponyer som holdleder, har man aldrig tidligere oplevet et så velgennemført og veltilrettelagt EM- 
det bedste EM nogensinde. 
  
Fra Eventing-holdledere kommer begejstrede tilbagemeldinger fra deltagerne, da de følte sig som en del af 
hele arrangementet da de ikke – som det er tilfældet de fleste steder – skulle køre og afvikle deres disciplin 
flere kilometer væk fra stævnepladsen 
  
En tysk official udtaler: Best EM ever! 
  
Fra DRF lyder der kæmpe roser, da forbundet får meget positive tilbagemeldinger fra de deltagende lande. 
  
Vi håber også at du har lyst til at være med igen, når der i fremtiden afholdes store arrangementer som 
arrangeres af Vilhelmsborg evt. i samarbejde med andre arrangører. 
  
Vi kunne ikke have gjort det uden Jer! 
  
Endnu engang TUSIND TAK for din indsats! 
  
NB: Denne mail sendes til dig på den mailadresse vi har fået. Skulle du kende nogle, som hjalp os i forbindelse med EM i august, men 
som ikke har modtaget en takkemail, så skyldes det, at vi ikke har deres mailadresse. Nogle  var kontaktpersoner og 
videreformidlede information fra os. Det vil være en stor hjælp hvis du i så fald vil videresende vores mail med tak til den/de 
pågældende. 
  
  

Med venlig hilsen 

 
Casper Cassøe                                                                                                              Heidi Gautschi 
Direktør                                                                                                       Arrangementskoordinator 
Mobil: 4029 3208                                                                                                     Mobil: 2013 6672 

Mail: cc@vilhelmsborg.dk                                                                               Mail: hag@vilhelmsborg.dk 
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