
 

Skeifa-Nyt Oktober 2015

Skeifa-nyt

Nr. 3 
Oktober 

2015

Fyns Islandshesteklub Skeifa
www.skeifa.dk



  

2 Skeifa-Nyt Oktober 2015

Skeifa Nyt
Bladet læses af ca 475 
læsere 4 gange i året. Bladet 
udkommer i 2015: Primo 
marts, juni, oktober og 
december. 

Indlæg & annoncer: 
Send venligst jeres materiale 
på mail. Tekst i word i A4-
format og billeder sendes i 
hver sin fil. (ikke sat ind i word 
dokumentet). Skriv til os hvis 
du har en video du gerne vil 
dele i bladet. Videoer skal 
optages i landscape.

Redaktion: 
Mail: skeifanyt@skeifa.dk
Karen Malene Andreasen og 
Kisse Leth

Deadline næste blad:
1. December 2015

Skeifas hjemmeside:
www.skeifa.dk
www.skeifa-svendborg.dk

Forside billede: 
Fra Tybrid turen taget af 
Charlotte Pehüle

Hvis du flytter, får ny email 
eller tlf.nr...
Skeifa Fyns Islandshesteklub 
og Skeifa Svendborg
Vi får ikke automatisk besked 
fra PostDanmark hvis du 
flytter. Selvom du er oprettet i 
SPORTI, skal du give besked til 
Kisse Leth på e-mail kl@skeifa.
dk evt. tlf. 24456113
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Har du selv en god ide, så skriv til bestyrelse på be-
styrelsen@skeifa.dk - så kan det være at vi støtter. 
Hold øje med Nyhedsbrevet, som vil indeholde de 
forskellige arrangementer i efteråret - vi har spæn-
dende ting på vej: med og uden hest.

skeifanyt@skeifa.dk, så kommer det med.
2016 er jubilæumsår for klubben. Det skal kunne 
mærkes at vi bliver rundt.
D. 11. maj fylder Skeifa 40 år, og det skal fejres. 
Bestyrelsen arbejder på en række arrangementer 
for alle medlemmer - for det er jo ikke hver dag en 
lokalklub bliver 40 år. Sæt kryds i kalenderen d. 11. 
maj, hvor vi planlægger en fejring på selve dagen. 
Kan du ikke den dato, så fortvivl ikke for der vil kom-
me andre spændende tilbud i løbet af året.

Nyt fra bestyrelsen

Du sidder nu med det første elektroniske medlems-
blad fra Skeifa. Siden generalforsamlingen har be-
styrelsen og redaktøren arbejdet på at ændre papir-
bladet til online, og det er nu sket.
Vi håber at du tager godt i mod dette nye tiltag, og 
at du har lyst til at komme med bidrage selv.
Der er mange fordele ved at ændre format til on-
line: alle billeder kan vises i farver og vi kan lægge 
video-klip på, så der bliver mere flere muligheder 
for ”artikler” og indlæg. Du skal stadigvæk sende til 
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Weekend-tur i Tybrind 
d. 29.-30. august 2015

Af Jytte Brejnholdt (tekst&fotos). Fotos: Charlotte Pehüle) 

Skeifa havde annonceret en fælles sensommer 
weekend-tur. Stedet blev besluttet på forårets 
skønne tur ved Filsøgård, hvor Elsebeth Poulsen 
var hurtig til at sige, at hun gerne ville lægge hus og 
omgivelser til ved Skeifas næste weekend tur.
Deltagerantal på 20 blev overskredet i juli og flere 
kom på venteliste. Heldigvis kom alle disse også 
med, så vi nåede op på 23 ryttere. En del mødte op 
på Kællingbjerget fredag aften for at anlægge små 
folde på en fin kuperet græsmark tæt ved Elsebeth 
og Jens Christians flotte bindingsværksgård, hvor 
festlighederne skulle foregå. Lørdag fra 9-10 blev de 
sidste indhegninger sat op og vi samledes derefter 

på gårdspladsen, hvor Elsebeth bød os alle velkom-
men med lidt historiske og praktiske oplysninger. 
Alle fik en lille opgave, så alt kunne afvikles i bedste 
team-building ånd.
Derefter blev alle heste sadlet op og vi red afsted og 
blev efter en lille prøverundtur på 10 min enige om 
at ride i samlet flok. Det klaredes til alles tilfredshed, 
og vi kom igennem det smukkeste terræn i skov, 
langs marker og til stranden ved Føns. Et ridt på ca 
2 timer, inden vi sadlede af på en flot og luftig plads. 
Inden havde en del lige været ude og mærke på 
Lillebælts kolde vand - de fleste nøjedes dog med 
at lade hestene mærke det - lige bortset fra vores 
værtinde. Hun syntes nok, hun skulle afprøve tem-
peraturen før os andre, for hendes hest snublede 
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over en sten og Elsebeth landede med hovedet un-
der vand. Hun grinede heldigvis og sagde at nu kun-
ne vi godt hoppe i. Det var dog kun Jan (Orelund), 
der svømmede med sin hest Døgur så langt ud, at 
han kun lige kunne øjnes ude i bølgerne. Hestene 
blev sat i hvileposition ved den opsatte picking-line. 
Og vi var så heldige, at Jens Christian var kørt herud 
med en luksus frokost a la Elsebeth: de lækreste 
frikadeller og kartoffelsalat, diverse oste/frugt - og 
kage. Sol og vind gjorde også sit til at frokostpausen 
blev en skøn oplevelse, hvor der blev hyggesnakket, 
spist / drukket og hvilet ud.
Hjem turen gik igen langs marker og i den flotte og 
varierede Tybrind-skov, hvor der var rig mulighed 
for varieret tempo. Hjemme efter 4½ time ialt, hvor 
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Fotos: Kisse Leth/Charlotte Pehüle

hestene fik lidt mad og frihed, blev der serveret kaf-
fe og squash-kage, som Christina er ekspert udi.
Almindelig råhygge et par timer, tid til en lille ”mor-
far” og mange, der var i gang med middagsforbe-
redelser, borddækning inkl. blomsterdekoration, 
fremstilling af velkomstdrinks og forret med ny-pille-
de rejer, diverse salater og ikke mindst hovedretten 
- lækker ovnstegt laks, som Elsebeth havde forbe-
holdt sig ret til at stå for. Drinks og forret blev ind-
taget udenfor på terrassen - til hovedret og dessert 
(lækre frugttærter a la Hanne) var der dækket op i 
spisestuen, som akkurat lige kunne huse alle.
Gode mennesker, god mad og vin, megen snak lig 
med super stemning. Sådan forløb aftenen - jeg 
ved ikke helt hvor længe, for jeg gik til ro i min he-

stetrailer, hvor jeg havde lavet mig en hyggelig hule. 
Flere sov i trailer, et enkelt telt var sat op tæt ved 
hestefoldene, så de var selvfølgelig dømt til at være 
”nattevagt”, en enkelt campingvogn blev fyldt op - 
primært med snorkende mænd, nogle kørte hjem, 
da de boede tæt på og resten fordelte sig i forskelli-
ge soveværelser og på madrasser i stuerne. 
Et flot oprydningsarbejde var klaret inden de sidste 
gik til ro, for morgenmadsholdet startede kl 7.30 i et 
ryddet køkken. Lækker morgenmad blev anrettet på 
terrassen - og alle så rimeligt friske ud, selv dem der 
havde kæmpet mod fluer og hanegal fra kl 5.
Kl. 10 var vi klar til endnu en dejlig ridetur og he-
stene virkede rolige og afslappede, så det gik snart 
afsted i rask trav / tølt ad de mange fine skovstier. 

Turen var meget passende på 2 timer med kun et 
lille 10-min.s stop.
Det var ikke sulten der drev os til frokostbordet, 
men derimod den lækre mad: mange gode rester 
fra aftenens måltid.
Folde blev pakket sammen, heste blev læsset, alt i 
god ro og orden og vi fik hilst af med hinanden og 
ikke mindst med værtsparret. Kl 14 havde alle for-
ladt Kællingebjerget. 
Der skal herfra mig - og sikkert fra alle deltagere 
i weekendtræffet lyde en STOR tak til Elsebeth og 
Jens Christian for deres gæstfrihed - og til alle, der 
ydede deres til, at vi fik endnu en uforglemmelig 
oplevelse i Skeifa-regi. Jeg glæder mig allerede til 
næste arrangement. 
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Stemnings billeder af Tybrind weekendturen. Fotos: Kisse Leth
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GUDBJERG
Tlf. 62251136

ÅRSLEV
Tlf. 65972030

GELSTED
Tlf. 64491223

HAARBY
Tlf. 26306728

FAABORG
Tlf. 62610418

Hestefoder

www.hojlund.dk

Kom og se vort store udvalg af 
hestefoder fra følgende mærker: Invitation Rideture 

i Langesø-skovene

Pris: 40 kr/person til forplejning + 100 kr. for ridekort, hvis du 
ikke har årskort.

Vi afhenter ridekort inden. Et årskort koster 750 kr, se mere på 
www.langesoe.dk

Mødested: Rue Hed 24, 5462 Morud–rideklar kl. 10.30

Datoer: 10. oktober og 15. november  

Turene bliver ca. 1,5-2 time afhængig af vejret.  
Vi deler os i 2 mindre hold, hvis vi bliver mange. Kaffe/te og brød 
ved ankomst,
og vi slutter af varm suppe inden I skal hjem igen. 

Max. 18 deltagere 

Tilmeldning og betaling senest den 7/10 og 4/11. 
 

Mail: kl@skeifa.dk eller tlf. nr. 6445 1313 /  2445 6113   
- overfør beløbet til 6865  0001018688 

Evt. overskud tilfalder Skeifa

Venlige hilsner fra Kisse Leth og Ole Søgaard
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Kom til klubaften med bankospil 
fredag den 15. januar 2016 i 
Vissenbjerg Hallerne         

KAN DU HUSKE SIDSTE 
BANKO...?
Mange sponsorer kom med de flotteste 
præmier.... Kom og hver med til en hyggelig 
aften i godt selskab!

Vi mødes kl. 17.30 til fællesspisning – det koster 60 kr. 
Banko starter kl. 19.00: 8 kr. pr. plade + amerikansk lotteri (5 lodder for 10 kr.).
Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.
Under spillet vil der være pause med kaffe, te og kage.

Arrangementet er åbent for alle, også ikke-Skeifa medlemmer - så tag gerne 
familie og/eller venner med. 

Husk kontanter og gerne lige penge!

Tilmelding via Sporti, senest d. 10. januar. Det er muligt at tilmelde flere perso-
ner på en gang...

Hallerne ligger: Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg. Kontakt Rikke Sølvberg 
(40321050) eller Jens Syrach (2176 7690) ved evt. spørgsmål.

Der er mange fine præmier at vinde….
Vel mødt til en hyggelig og sjov aften!

Klubaften med bankospil
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Om maj-turen 
til Plantager 
og Vesterhav
Af Elsebeth j Poulsen (foto Elsebeth og 

Som nyt / tilbagevendt medlem, deltog jeg lidt plud-
seligt på turen til Vesterhavet, med overnatning for 
hest og rytter på smukke Filsøgaard.
Jeg må sige: jeg kan stadig ikke få armene ned.
En tur som var planlagt ned til mindste detalje. En 
kæmpe stor og beundringsværdig tak til Kisse og 
Ole m.fl., som stod for planlægning. Sågar vejret 
havde de styr på!

Anna-Maria og jeg ankom i regnvejr omkring kl 
1630, og her blev vi mødt af Kisse og Ole i regntøj, 
klar til at hjælpe på plads og sætte hegn op. Ingen 
tvivl, det var to garvede rotter, og hurtigt var vi på 
plads, på dette, det smukkeste sted tæt på søen.

Fredags turen blev udsat en halv time til 18.30, og 
her stoppede så den sidste regn, vi så den week-
end. Jeg var nu lidt nervøs, da jeg havde kastet mig 
ud i at medbringe min næsten nyindkøbte 6 års på 
denne tur. Den første halve time, gik vi noget ner-
vøst frem, mange heste, nye lyde, men Kisses hest 

lod til at have god indflydelse på min lille dreng, så 
ret hurtigt slappede han af og nød turen, -det sam-
me gjorde jeg. En fantastisk smuk aftentur jeg sent 
glemmer.
Hjemme igen på Filsøgaard, fantastisk aftensmad, 
tærter med (gedeost) lækker salat Lidt vino og en 
ny opfindelse Galliano, kaffe og flødeskum, et skønt 
shot, der blev til nogle stykker.

Morgenmad kl 0800, nok et veldækket bord med 
div. oste, marmelader, blødkogte æg, you name it, 
tusinde tak søde piger. Efter morgenmaden, blev 
vi alle smidt ud af køkkenet og igen kort efter blev 
vi mødt med et smørselv madpakke bord, med de 

lækreste pølser, skinker, salater, hjemmebagte bol-
ler og hjemmebagt rugbrød, - det var simpelthen 
sååå lækkert.
Så blev hestene læsset og nu skulle vi møde Kurt og 
Margit, som havde planlagt en tur i Blåbjerg Planta-
ge og til havet.
Vi drog af sted i det skønneste vejr, de dejligste 
mennesker og de sødeste heste. Da vi ramte ha-
vet fik jeg en lykkefølelse og en fornemmelse af at 
være privilegeret, - lige før jeg blev religiøs, sådan 
for alvor. At ride i vandkanten mærke suset og lyden 
af tøltende heste, det var så fantastisk en oplevelse, 
solen bagte ned og alle jublede.

Tak for denne fantastiske oplevelse, - den vil jeg 
aldrig glemme.

Frokosten og hjemmebagt kage, blev nydt i solen 
ved det dejligste sommerhus hvor Kurt og frue boe-
de, et rigtig heste sted med 8 små folde, så alle he-
ste kunne få en pause nu efter næsten 20 km ridt. 
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De hard core tog en tur til i det grønne, mens jeg og 
nogle få andre nappede en lur.

Tilbage på Filsøgaard, trætte og mætte på oplevel-
ser, blev det drinks tid, hygge i solen, et bad og så 
fik vi igen den dejligste aftensmad, kylling ret, laks 
og nøddetærte - uhm.
Gallianoen kom igen på bordet, snakken gik, der 
blev hygget igennem, skønne mennesker og ildrøde 
kinder, - alle havde haft en fantastisk dag.

Søndag morgen, samme gentagelse af lørdagen, og 
afsted til havet - vi måtte bare se det igen. Min lille 
dreng, fik lov til at give den gas, så vi kom i fortrop-
pen og fyrede den af, det var sååå sjovt og igen helt 
fantastisk at møde havets brusen. 
Vi sluttede af med frokostmadpakke på Filsøgaard, 
tæt på hestene og søen, nød de sidste solstråler, 
inden der skulle pakkes sammen og snuden igen 
vendes mod Fyn.

Endnu engang tak til Ole og Kisse og I andre, for en 
fantastisk tur Vi ses snart igen! God sommer til alle!

Kursus med Unn Kroghen i Skeifa

Vi har været så heldige at få Unn Kroghen til at komme 2 
weekender i vinter for at undervise. Unn er mange årig 
landsholdsrytter fra Norge, som bor og rider for Sverige. 
Unn ses ofte med et stort smil på læben når hun rider – 
mange har sikkert set Unn til World Toelt i Odense eller 
til VM.

Undervisningen løber over to weekender, og tilmelding 
dækker begge weekender. Det er muligt at dele en plads 
til to ryttere, men det skal I selv aftale indbyrdes, og sen-
de en mail til ct@skeifa.dk.

Undervisningen ligger på Sydfyn, og nærmere tid, sted og 
pris kommer snarest (forvent ca. 250 kr. til ridehus oven i, 
og evt. udgift til leje af boks – mere herom når aftalerne 
falder på plads).
Min 7 og max 10 deltager.
   
Følgende weekender:

Pris for Skeifa medlemmer: 2 x 1700 kr.
Pris for ikke-Skeifa medlemmer: 2 x 2000 kr.

Der er åbent for tilmelding af Skeifa medlemmer til d. 28. 
oktober kl 18.00, og herefter tilbydes pladserne i fri han-
del.

Tilmelding åbner på Sporti.dk d. 1. oktober kl 12.00.

28. -29. november 2015
15. – 16. januar 2016
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Om Punktamót 2015
Det sidste af de 3 Punk-
tamot blev afholdt den 
27. september i strå-
lende vejr. Rytterne var 
gavmilde med slik, kager 
og drikkevarer og ros til 
dommerne og alt for-
løb hyggeligt ligesom de 

Dagens Senior vinder :
Anne Mariager / Gæfa fra Stihøj

Dagens Junior vinder :
Laura Kaltoft / Else fra Hedebo

PUNKTAMÓT DATOER 2016

30. April 2016
2. Juli 2016 
25. September 2016

Sæt allerede datoerne i kalenderen nu!

foregående gange.
Vi har allerede reserve-
ret dator til 3 punktamot 
næste år.
Tak fordi I bakker op og 
husk vi vil også gerne 
have andre til at dømme 
næste år – vi skal nok 

Årets Junior vinder:
Mathilde Lykke Kallesen/Funi frá Mosfellsbæ

Årets Senior vinder:
Susanne Tangaa /Vidar fra Nørrevang

hjælpe jer i gang. 
Kontakt Kisse, hvis du vil 
være dommer i 2016:  
tlf 24456113 eller 
kl@skeifa.dk 

Bestyrelsen
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Stutteritur i Skeifa
Lørdag d. 31. oktober er det igen blevet tid til Stutteritur for vores medlem-

mer. 

Der er begrænset antal pladser, - en busfuld, så skynd dig at tilmelde, hvis 

du vil være med til en hyggelig, sjov og ikke mindst lærerig dag.

Dagen program:

Kl. 9.00: afgang fra rastepladsen ved afkørsel 54, Vissenbjerg. I bussen ser-

veres rundstykke, kaffe, te og en gibbernakker.

- Ankomst ved stutteri Højgaarden Islandsheste ApS.

- Frokost m. sandwich og hygges

- Stutteri Slippen v. Johan Skulasson. Efter endt besøg vendes næsen atter 

mod Fyn.

Pris 200 kr, som betales ved tilmelding via Sporti senest 24. okt. 

Kort om stutterierne:

Højgaarden Islandsheste ApS er et forholdsvis lille stutteri, men har formå-

et at avle op til flere gode heste, - her kan nævnes Gapur fra Højgaarden, 

og er desuden ejer af Hnokki fra Fellskoti.

Slippen som ejes af Johan Skulasson, der nok ikke kræver nogen større 

præsentation, blev sidste  år kåret som årets avl stutteri. 

Vi glæder os til en hyggelig dag 

Bestyrelsen i Skeifa

2    Laxiposten

Hoffmann’s Rideudstyr
Hunderupvej 190 · 5230 Odense M · Tlf. 6614 6049

www.hoffmannsrideudstyr.dk

Paskatonic
er en ekstra  
B-vitamin ved hestens 
fældeperiode. Hjælper 
i forhold til pelsskift 
og giver hesten mere 
energi. kr. 199,-Bucas. Regndækken. 

Super pasform til islænder, 
bedste åndbarhed og 
vandtæt. kr. 899,-

Keflavik
jodhpurridebuks m. 
knæskind kr. 899-
Sellfoss
jodhpurridebuks m. 
fuldskind kr. 1049-

Eques Ergonomisk gjord kr. 1200,-

Eques S-bøjler kr. 345,-

Eques Webbers kr. 425,- Kingsland 
Softshell jakke    
kr. 1399,-

Kingsland 
Trænings shirt kr. 599,-

Sadler på lager 
Eques Levis Plus 14.800,-

Sella Plus 13.900,- 

Quebec 
Heldragt

 kr. 1249,-
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Årets Orelund stævne er netop blevet afviklet. Det 
var trods frygt for aflysning pga. af manglende til-
meldinger, men en helhjertet indsats fra flere i sid-
ste øjeblik gjorde, at der var mange som valgte at 
tilbringe en hyggelig og sjov weekend på og omkring 
Orelund banen.
Det var bestemt en god weekend! Søndagen regn-
vejr forsøgte at ødelægge stemningen, men forgæ-
ves. Vi er jo islænderryttere.
I år var der mange ikkeridende, som valgte at give 
en ekstra hånd med og det var vi i udvalget meget 
taknemmelige for. Stor tak til alle jer, - det gjorde 
vores arbejde og planlægning meget nemmere.
En af disse, Marianne Toft, har skrevet dette indlæg:

Dommersekretær Orelund 2015
År 2015 er året hvor jeg har erhvervet mig en is-
landsk hest og det skulle også blive mit debutant 
år for Orelundstævnet, dog ikke til hest, men som 
dommersekretær. Opgaven var dog ikke en uvant 
opgave, da jeg i mange år har været dressur rytter 
og aktiv på diverse stævnepladser, enten til hest 
eller som hjælper. 
Mine erfaringer med ridning af islandsk hest er ret 
begrænsede så forud for stævnet, var jeg spændt 
på at høre dommernes kommentarer til de enkelte 
ryttere og heste for derigennem at blive klogere. Vi 
var ikke langt inde i lørdagens program før end 

Af Rikke Sølvbjerg

Orelund stævnet 2015
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jeg erfarer at det er de samme elementer der 
vægtes i grundridningen, om det er klassisk dres-
sur eller ridning af islandsk hest. Bedømmelsen 
af rytterens opstilling er derimod meget forskellig 
fra hvad jeg ellers har lært i min dressurundervis-
ning på stor hest. Her rider man med en meget ret 
fjedrende lænd som selvfølgelig både er drivende 
og anholdende, hvorimod jeg erfarede at man på 
islandsk hest vægter at rytteren har et let bagud 
kippet bækken og knap så ret lænd, for derigennem 
at give hesten bedre forudsætninger for at bevæ-
ge sig taktfast og uden at miste balance. Jeg finder 
generelt dette område omkring rytterens opstilling 
meget spændene og glæder mig til at blive klogere 
på hvorfor der er så stor forskel fra den klassiske 
dressur. 
Det var meget spændende og lærerigt at være 
dommersekretær og jeg vil opfordre andre til at 
gøre det samme for derigennem at blive teoretisk 
mere velfunderet i sin ridning.

Katharina Larsen, som var rytter under stævnet, har 
skrevet dette oplæg:

Rytter Orelund 2015
Endelig blev det tid for årets hyggeligste stævne, 
nemlig Orelundstævnet. Hestene blev pakket og 

gjort klar fredag formiddag, hvorefter turen gik mod 
Orelund. 
Indtjekningen gik fint, og alle fire heste, blev indlo-
geret på hver deres lille fold. Efter indtjekningen var 
der lystig snak samt kaffe og kage blandt de spænd-
te ekvipager, venner og familier! 
Med mig havde jeg min lillesøster Mathilde og hen-
des nye hest, som skulle starte stævne for første 
gang og Freia som skulle starte på hendes hoppe 
Máney for anden gang. 
Jeg selv skulle starte ´mine´ to vallakker Álfur og 
Hildingur. Hildingur på 5 år, skulle starte sit første 
rigtige stævne, hvilket han tog i stiv arm. Pigerne og 
jeg blev hurtige enige om, at sadle vores heste, for 
at afprøve banen sent fredag aften. Trods mørke fik 
vi afprøvet banen, og ingen af hestene virkede til, at 
reagere sønderligt på nogle af omgivelserne. Så nu 
var vi klar til lørdagens strabadser! 
Vi stod tidligt op lørdag morgen, for at fodre vores 
heste. Hvorefter vi tog til ryttermøde, som blev af-
holdt af stedets værtinde Anne Marie. 
Efter ryttermødet skulle de første heste pudses og 
gøres klar til start. Freia blev sendt mod start som 
den første, efterfulgt af Mathilde. Vi havde lidt hyr 
med, at få varmet Álfur og Hildingur op, eftersom 
mine klasser lå kort efter hinanden. Heldigvis var 
der mange gode hjælpsomme mennesker tilstede, 

som altid stod klar til at holde en hest i ny og næ! 
Indimellem ovalbanedisiplinerne var sjovridningen 
placeret. Om lørdagen stod den på Orelundspeciel, 
hvor deltagerne for alvor fik afprøvet deres heste i 
discipliner såsom springning, åbne- og lukke led på 
hesteryg, slalom og at gå over en presenning. 
Som afslutning på en veloverstået stævnedag, blev 
den årlige rytterfest på Orelund afholdt i laden. Den 
gode stemning fortsatte under rytterfesten, hvor 
der blev serveret en god buffet samt sunget og dan-
set. Pigerne og jeg var trætte efter en god, men lang 
stævnedag, og måtte desværre forlade selskabet lidt 
tidligt, så vi kunne være klar til søndagens finaler. 
Freia skulle ride finale i T.8 junior, Mathilde i V.5 
og jeg selv skulle ride T.7 finale på Hildingur og V.3 
samt T.5 finale på Álfur. Derudover skulle vi alle 
tre starte i firegangsstafetten under navnet ”Team 
Gamby”. 
Meget af søndagen gik med at ride finaler, og i ny 
og næ blev der lidt tid til en snak eller to. Venner og 
familie var endnu engang velmødt. 
Efter de første finaler blev det endelig tid til den 
disciplin som vi tre piger, havde set frem til i lang tid 
– nemlig firegangsstafetten. Da vi alle tre var delta-
ger i den specielle disciplin ved navn triatlon, havde 
vi valgt, at starte firegangsstafetten, som en del af 
denne. 
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Planen var den, at Freia skulle tage skridt, Mathilde 
tog trav, Álfur tölt og Hildingur skulle galopere. 
Jeg var nu igen i problemer. Eftersom begge mine 
hjælpere selv skulle starte, kunne jeg ikke bede dem 
om hjælp, til at holde min ene hest. Heldigvis kom 
Laura os til undsætning, og fik trods hendes unge 
alder, hurtigt taget på de to drenge. 
Og afsted gik det i en fart! Først Álfur, så viste Ma-
thilde og Aelfur deres trav efterfulgt af Freia og 
Máney i skridt og tilslut viste Hildingur sin hurtigste 
galop. 
Det havde desværre regnet lidt om morgenen, så 
banen var lidt våd! Men alle heste og ryttere så ud 
til, at komme fint igennem dagen! 
Efter dagens ridt, blev stævnet som altid afsluttet 
med en stor flot parade. Hvor stævnets sponsor-
præmier samt præmier for sjov ridning blev uddelt. 

Det blev igen i år til en stor flot parade, hvor en stor 
del af de startende ekvipager i henholdsvis ovalba-
nedisiciplinerne samt deltagerne til sjovridningen 
var velmødt. 
Team Gamby vandt førstepladsen i firegangsstafet-
ten, hvilket medførte at Álfur og jeg vandt triatlon 
efter tre sejre i henholdsvis V.3, T.5 og firegangs-
stafetten. Efter uddelingen af sponsorpræmierne, 
blev paraden afsluttet med en ekstra runde på 
ovalbanen. og et veloverstået stævne, var nu ved 
at være ved vejs ende. Efter paraden var der fælles 
oprydning. Hvorefter hestene blev læsset og vi kun-
ne takke for en god weekend og sige på gensyn til 
næste år.  

På vegne af Orelund stævneudvalget
Rikke Sølvberg

SPONSORERNE 

Fra stævneudvalget skal også lyde en stor tak til 
alle sponsorerne, der igen i år gav flotte gaver. 
De er nævnt her:

Gelsted foderstof
Rytterkompagniet
Panorama i Middelfart
Aborg Wellness
Fyns Rideudstyr
Tybrind og Tvenna
Vestfyns Dyrlægerne
Voldbro Smedie
Hoffmanns Rideudstyr
Liv Lawaetz
Sandager Brugs
Getter
FTZ
Stutteri Almindingen v/ Helle Tofte
Bendtsminde
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OKTOBER 2015
3. Tregangs stævne Svendborg Sporti.dk

10. Ridetur i Langesø skovene skeifa.dk / dette blad

24. Cowboy fest - Skeifa Svendborg

25. Islandshestekongres www.islandshest.dk

30. Bestyrelsesmøde mv

31. Stutteritur - bustur til midtjylland skeifa.dk / dette blad

NOVEMBER 2015
4. Bestyrelsesmøde

15. Ridetur i Langesø skovene skeifa.dk / dette blad

21. DI generalforsamling

28. - 29. Kursus med Unn Kroghen dette blad / sporti.dk

DECEMBER 2015
1. Deadline skeifanyt skeifanyt@skeifa.dk

11. Bestyrelsesmøde med juleafsl

JANUAR 2016
15. Banko i Vissenbjerghallen dette blad / sporti.dk

16. - 17. Kursus med Unn Kroghen dette blad / sporti.dk

FEBRUAR 2016
24. Generalforsamling, Vissenbjerg

Aktivitets kalenderen 2015-2016
Fyns Islandshesteklub Skeifa

MARTS 2016
Mon ikke der kommer noget?

APRIL 2016
16. Et dagsstævne i Davinde  

30. Punktamót på Davindebanen 

MAJ 2016
11. Skeifa 40 års jubilæum - arrangement

? Fælles weekendtur

JUNI 2016
3. - 5. FM Davinde

10. - 12. Dyrskue

18. Jubilæumsarrangement

JULI 2016
2. Punktamót på Davindebanen 

AUGUST 2016
27. - 28. Den årlige sensommertur

SEPTEMBER 2016
9. - 10. Orelundstævne

25. Punktamót på Davindebanen 
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Fyns Islandshesteklub Skeifa 

Formand
Fynsmesterskabudvalget

Caroline Thrane 
Sandagervej 42 · 5854 Gislev
Tlf. 26 73 06 88 · E-mail: ct@skeifa.dk

 
Næstformand
Orelundbaneudvalget
Naturudvalg

Jens Syrach  
Birkehøjvej 7 · 5591 Gelsted
Tlf. 21 76 76 90 · E-mail: js@skeifa.dk

Sekretær 
Alridudvalg

Gitte R Jensen
Guldsmedevænget 201 · 5260 Odense S 
Tlf. 22 18 00 43 · E-mail: gj@skeifa.dk

 
Kasserer
Skeifa Nyt
Davindebaneudvalget

Kisse Leth 
Rue Hed 24 · 5462 Morud 
Tlf. 64 45 13 13 / 24 45 61 13 · E-mail: kl@skeifa.dk

Formand Skeifa Svendborg
Lene Risager Nielsen
Høje Bøgevej 12, lejl. 1 · 5700 Svendborg
Tlf. 21 90 17 77 · E-mail: lr@skeifa.dk 

Juniorudvalget
Alridudvalget

Rikke Kallesen
Hjortevej 41 · Hjorte · 5591 Gelsted   
Tlf. 60 68 43 99 · E-mail: rk@skeifa.dk

FM
Bodil Jeppesen
Sibiriensvej 304 · 5300 Kerteminde
Tlf. 51 76 58 84  · E-mail: bj@skeifa.dk

Orelundstævneudvalg
Rikke Sølvberg
Salbrovad 18 · 5610 Assens 
Tlf. 40 32 10 50 · E-mail: rs@skeifa.dk

Skeifa Svendborg 

Formand Lene Risager Nielsen
Høje Bøgevej 12, lejl. 1 · 5700 Svendborg
Tlf. 21 90 17 77 · E-mail: lr@skeifa.dk

Næstformand Camilla Pers Petersen
Tisselholtvej 17 · 5882 Vejstrup
Tlf. 28 45 62 14 · E-mail: kommer snart

Kasserer 
 

Thomas Bjerre
Vesterskov 3 . 5750 Ringe
Tlf. 21 62 09 44 · E-mail:  tb@skeifa.dk

Sekretær Erwin Winter 
Stængelvænget 9 · 5700 Svendborg
Tlf. 23 44 04 36 · E-mail: ew@skeifa.dk

Sponsoransvarlig
Kristian Skammelsen
Damhusvej 97 1. tv · 5000 Odense C
Tlf. 20 78 30 36 · E-mail: ks@skeifa.dk

Medlemsliste ….
…kan du altid bestille på kl@skeifa.dk, så sender vi 
den i pdf format til din e-mail. Hvis du ønsker den 
sorteret efter post nummer, så skriv det når du 
bestiller, ellers bliver den sorteret alfabetisk. 

Skeifa har pt. disse udvalg:
Fynsmesterskab-  Davindebane-  
Orelundbane – Natur – Alrid
Orelundstævne – Junior
Se alle medlemmer med kontaktoplysninger 
på www.skeifa.dk

http://www.skeifa.dk
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