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Skeifa Nyt
Bladet læses af ca 475 
læsere 4 gange i året. Bladet 
udkommer i 2016: Primo 
marts, juni, oktober og medio 
december. 

Priser:
Priserne for annoncer pr. 
e-blad uanset og de er i farve 
eller sort/hvid:

¼ A5: 25 kr, 
½ A5: 100 kr              
1/1 A5: 200 kr.

Indlæg & annoncer: 
Send venligst jeres materiale 
på mail. Tekst i word i A4-
format og billeder sendes i 
hver sin fil. 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:
15. Februar 2016

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

Forside billede: 
Klithedegården
Foto: Rikke Kallesen
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Hvis du flytter, får ny 
email eller tlf.nr...
Skeifa Fyns Islandshe-
steklub og Skeifa Svend-
borg
Vi får ikke automatisk 
besked fra PostDanmark 
hvis du flytter. Selvom 
du er oprettet i SPOR-
TI, skal du give besked 
til Kisse Leth på e-mail 
kl@skeifa.dk evt. tlf. 
24456113
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 Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på 
den nye elektroniske SkeifaNyt. Bestyrelsen syntes 
selv, at det er meget flot, og dejligt at medlemmerne 
også har taget godt i mod det. 

 I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi 
ses i 2016.

samling er onsdag d 24 februar også i Vissenbjerg. 
 2016 bruges til at fejre Skeifas 40 års jubilæ-
um. Den rigtige jubilæumsdato er d 11 maj, hvor vi 
fejre dagen i Davinde. Være med til at fejre en fanta-
stisk dag fyldt med spændende aktiviteter.
 Stutterituren var hyggelig og sikke dejlige heste 
og en enkelt 130 kg hund vi mødte. Tak til Slippen 
og Højgården Islandsheste for at lade os se og høre 
om deres avl. Fantastisk forplejning hele dagen og 
hyggelig stemning. Det gentages helt sikkert.

 Så er nisser og julemænd tilbage i stalden 
og huse. Det bliver tidligt mørkt og normalt er det 
hestenes pausetid. Sæsonnen er lang for mange 
stævneheste, og når nu vejret viser sig fra både den 
vådeste side og sender kraftig vind over landet, så 
er det godt at klubben også kan tilbyde vinteraktivi-
teter.
 Vinterens ene højdepunkt er banko, som i år 
er i Vissenbjerg fredag d 15. januar. Som altid gode 
præmier og hyggelig stemning. Årets generalfor-

Foto: Kisse Leth Stutteritur

Nyt fra bestyrelsen
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Stutterituren d. 31. 
oktober 2015

Af Karin Nørrelund Olsen (tekst & fotos) . Fotos Kisse Leth.  

Vi mødtes på p-pladsen ved Vissenbjerg. Bussen 
blev ret hurtigt fyldt. Der var højt humør i bussen 
mens vi kørte mod Jylland. Forplejningen var god og 
rigelig. Første besøg var hos Højgaarden Islandshe-
ste ApS. Det var ikke muligt for bussen at køre det 
sidste stykke, så vi fik lidt frisk luft mens vi gik den 
smukke tur til huset. Vi blev mødt af en lille hurtig 
terrier efterfulgt af en labrador. Og til sidst kom 
Obelix. Engelsk Mastiff, og den største hund jeg 
nogensinde har set. Der blev taget MANGE billeder 
af ham :-).

Mie og Lars fortalte om deres tanker bag deres avl. 

Om hvordan de nærmest ved et tilfælde fik Hnokki i 
stalden, og om hvordan de havde svært ved at sige 
farvel til deres heste. De er de første mennesker 
med islandske heste jeg har mødt, som ikke rider 
dem! Vi fik en rundtur ved hestene - smukke dyr, 
og de vidste det godt selv. Det var meningen at vi 
skulle spise de medbragte sandwich hos Mie og 
Lars, men de havde sørget for fin forplejning til alle 
mand. Så da vi kom tilbage til bussen, var det ikke 
den store sult der herskede. Lidt blev der dog klemt 
ned inden vi kørte mod Stutteri Slippen.

Her tog Johan Skúlason imod os og viste rundt i 
staldene. Han fortalte også om sine tanker om avl. 
At han lige havde fået kastreret en hingst efter at 
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have fået den højt kåret. Han mente at den havde 
dårligt sind, og det var der ingen grund til at avle på. 
Han fortalte om hvordan det er at sætte sig et højt 
mål, og nå det. Efter hans VM titel var det lidt svært 
at sætte nye mål, men det var dog lykkedes for 
ham. Nemlig selv at avle en verdensmester. Så ved 
vi hvad vi skal holde øje med i fremtiden :-). 

Vi fik hilst på en masse heste og så den dejligste føl-
børnehave. Johan havde opgivet at holde øje med 
hvor mange heste de havde, han var vist stoppet 
med at tælle da de var nået 50! Til at slutte af på fik 
vi en lille rideopvisning og vi vendte næsen hjemad. 
Trætte og mætte af dejlige indtryk. Tak for en dejlig 
tur.
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Foto: Karin Nørrelund Olsen
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Foto: Karin Nørrelund Olsen Foto: Karin Nørrelund Olsen
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 Generalforsamling 
24. februar 2016

Vissenbjerg Storkro

Vi gentager succesen fra sidste år med gratis 

fællesspisning 

inden selve generalforsamlingen.

Du skal selvfølgelig tilmelde dig spisning.

I år udsendes indkaldelsen til din e-mail jf. de 

vedtægtsændringer 

der blev vedtaget sidste år.

Bestyrelsen

  Husk...
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Kom til klubaften med bankospil 
fredag den 15. januar 2016 i 
Vissenbjerg Hallerne         

BANKO GEVINSTER…

Er du tilknyttet et firma, som har lyst til at 
sponsere en eller flere gaver til vores Skeifa 
banko, er du velkommen til at skrive en mail 
til Rikke Sølvberg på mail: rs@skeifa.dk . 

Det behøver ikke at have nogen relation til 
heste, og der er ikke nogle max eller min. 
grænseværdi, alle gevinster er meget velkom-
ne. 

Hilsen bestyrelsen

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!
             Evt overskud tilfalder Skeifa

Klubaften med bankospil
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pede på alle de fantastiske equipager. De danske ju-
niore var frivillige under VM. Vi havde en skraldetjans, 
hvor vi blandt andet samlede skrald på den ene af 
tilskuertribunerne.
 Det har været et par meget begivenhedsrige uger 
både sidste år og iår med uforglemmelige oplevelser 
for alle. Tak til alle jer forældre, der har hjulpet, været 
værtsfamilier, været chauffører, skraldekoordinator og 
ekstramødre. Uden jer kunne det ikke have været mu-
ligt. Tak også til Skeifa for støtte til vores arrangement.

Besøget fra 
Island og VM-
Juniorlejren 
2015
Af Rikke Teinholt og Dorthe Mastrup, Juniorudvalget
 

Som bekendt har vi i Juniorudvalget de sidste par år 
haft et samarbejde med hesteklubben Sleipnir fra 
Selfoss. Sidste år var vi inviteret til Island af junioraf-
delingen, hvor vi blandt andet var til Landsmot. 
 I år var det så vores tur til at få besøg og tage 
sammen til VM i Herning. Vores islandske gæster var 
privat indkvarteret de første dage, hvor vi blandt an-
det besøgte Den Fynske Landsby, var ud at ride tur 
med Østrup Turridning, klatrede i træer i Gorilla Park. 
 Den sidste del af ugen tog vi til Herning og hep-
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Vi har booket værelser og plads til hestene på Egsmark Strandlogi.

Der er en stor fold, som vi deler i mindre folde og vi skal overnatte i 1, 2 og 3 
mands værelser.  

Fredag aften rider vi tur på en 4-5 kvarter. Lørdag og søndag tager vi længere 
ture.  Den længste tur bliver lørdag, og der bliver sikker også tid til at køre til 
Ebeltoft mv. , hvis du har lyst til det. Vi kan ride langs stranden til bjergene, dog 
skal vi trække ca. 1km. på en cykelsti udfor en privat strand.

Pris: 850 kr. pr. person inkl. ophold for hest og rytter, mad til ryttere og slutren-
gøring.

Tilmelding åbner 5. januar 2015 på www.sporti.dk 
 
Sidste frist for tilmelding er 29. april 2016 - men den lukker før hvis der er booket.

Forårets weekendtur 2016 går til Mols Bjerge
Den 20-22. maj – vi mødes sidst på fredagen. Max. 16 personer, tilmelding ’først til mølle’ princippet

Vi hjælper hinanden med det praktiske under vores ophold. Men vi sørger for 
alle måltider.  

Praktiske information, kørevejledning mv. sendes før vi skal afsted

Drikkevarer udover kaffe, te, mælk og juice til morgenmad, skal du selv med-
bringe, og alt til din egen hest, herunder hegn til mindre folde og batteri til heg-
net.

Vi håber I er friske på at være med til hygge og naturoplevelser.

Mere information ved:

Kisse Leth 2445 6113 
Ole Søgaard 2325 0663   - ring helst efter 19.00 
-alternativ e-mail kl@skeifa.dk
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DI afholdt generalforsamling den 24. november i 
Vissenbjerg. Forslaget om nye vedtægter blev ved-
taget, så alle nu skal være personlig medlem af DI – 
ligesom man fx er af Skeifa. 

De nye vedtægter betyder, at DI er en organisation 
af personlige medlemmer og klubber.  Fremover kan 
man købe abonnement på TÖLT og børn og unge 
får lavere kontingent end voksne.

Priser for DI medlemskab fra 1. januar 2016: 
Grundkontingent for et voksent medlem:  550 kr. 
Voksent medle m på samme adresse:  300 kr. 
Unge på samme adresse 
som et voksent medlem:     150 kr.
Unge på egen adresse:     250 kr.

Det beløb som lokalklubberne årligt betaler til DI 
stiger til. Grundbeløbet på 250 kr. er uændret, men 
taksten pr. medlem stiger fra 7-25 kr. For Skeifa be-
tyder det en årlig stigning på ca. 8500 kr. Som vores 
økonomi er i disse år udløser det ikke forslag om 
kontingentstigning for dit medlemskab af Skeifa.

Priser på TÖLT i 2016: 
Personligt medlem:    300 kr. 
Medlem af lokalklub:   425 kr. 
Andre:     600 kr.  

Af Kisse Leth

 
 

 

Vesterby Mark Islandske Heste 
Tilbyder nye unghestefolde med løsdrift 
på Langeland, kun 25 min fra Svendborg 

 Dagligt tilsyn og pasning. 
 Udhuse med rent, tørt leje, mineraler og vitaminer. Udover de store 

græsfolde suppleres med wrap i vinterperioden.  
 Ekstra tilskudsfoder, beskæring ved smed, hjælp til kørsel kan arrangeres.  
 Endvidere tilbydes uddannelse og træning af den helt unge fra jorden, 

tilridning, undervisning i håndtering af føl og ungheste.  
 Priser: Sommer 300,-  Vinter 500,- 

 
 

          Kontakt: Katharina Kjerulff, mobil 27845702 
 
 

Nyt fra Dansk Islandshesteforening (DI)

DI arbejder videre med associeringsaftalen med 
Danske Rideforbund, der bl.a. betyder, at vores 
medlemmer er forsikret, når mange arbejder på et 
arrangement for klubben, at Afgifter til KodaGramex 
ikke skal betales direkte mv. i Der har været lidt 
knuder på tråden, efter DI blev den internationale 
repræsentant for naturridning i Europa – det har fx 
betydning for det videre arbejde med TREC. 

Priserne for rytterlicens for 2016, der kræves for 
deltagelse i ovalbanediscipliner/stævner jf. regler 
kendes ikke pt.

HOLD DIG AJOUR PÅ HVAD DER 
SKER I

Skeifa www.skeifa.dk 
Skeifa Svendborg www.skeifa-svendborg.dk 

http://www.skeifa.dk
http://www.skeifa-svendborg.dk
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Af Rikke Sølvbjerg
Alridudvalget er i forandring

Nyt fra udvalgene

Af Rikke Kallesen (tekst).  

Fotos på denne side Heidi Falck

Lige en opdatering herfra Alrid fronten. Der er kom-
met nye kræfter til i udvalget, og det allerede inden 
generalforsamlingen! Vi har haft en del kommunika-
tion over facebook i gruppen Alrid Fyn, og jeg øn-
skede at vi var flere der kom med input. 

Så jeg opfordrede til at der kom nye til, og sørme 
om ikke der meldte sig tre nye. 
Maria Antkowiak, fra Nyborg. Michael Kragh-Sch-
midt fra Broby, og Anna-Sophie Kiskov fra Vestfyn/
Ebberup. Vi vil snarest sætte os sammen med de 
andre medlemmer som er Karin Nørrelund Olsen, 
Broby, og Mette Carlsen fra Odense. Vi vil prøve 
at sammensætte et program som tilgodeser alle 5 
discipliner i Alrid. Har du gode ideer er du velkom-
men til at skrive til mig rk@skeifa.dk,  eller ringe på 
tlf. 60684399.

Jannie Holm har efter mange års bidrag valgt at hol-
de en pause i udvalget, men vil fortsat stå til rådig-
hed, hvis der skal holdes infoaften mv. Mon ikke vi 
også ser hende til de næste arrangementer? Tusind 
tak for dit store engagement og bidrag. Du har hjul-
pet mange godt i gang. 
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I eftersommeren inden DM i september har der 
bl.a. været springundervisning arrangeret forskelli-
ge steder, og jeg har fået lov at låne et par billeder 
derfra. Vi havde en del fynske ryttere som deltog i 
et noget anderledes DM, da der var flere dele af de 
første discipliner der måtte aflyses pga regn. Politiet 
lukkede dele af skoven, og ruterne blev lavet om for 
AL1, så det blev muligt at kåre en mester. 
Mette Carlsen var bedst placerede fynbo med en 4. 
plads i AL1. Tillykke med det gode resultat. 

Jeg har selv måtte skifte min hest ud i år, da den 
røde knaldhætte kun var suveræn i terræn og di-
stance delen. Det er ikke nok hvis du vil være bedre, 
så derfor er jeg i gang med at træne med min nye 
hest Flipi. Vi har i efteråret været på tur ved Vester-
havet, hvor vi trænede vand, distance, og hurtighed. 
En fantastisk tur hvor vi også fik god undervisning af 
en dygtig DI dommer i grunddressur. 

Der er kommet adgang til en ny terrænbane hos 
Maria i Nyborg. Der er en tur d.5.12., og det koster 
50kr at deltage. Kontakt hende for nærmere info på 
tlf. 27126424.

Hvis du har lyst til at følge med i vores arrangemen-
ter mv., så holde øje med Facebook gruppen Alrid 
Fyn, og Skeifa.dks kalender i den nærmeste fremtid. 
Bedste hilsner og glædelig jul

Foto: Maria Antkowiak 
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Vi starter med et undervisnings forløb hos Mie her 
hen over vinteren. Første gang er allerede afholdt i 
november. Næste undervisningsgange bliver i januar, 
februar og marts. Datoer meldes ud via FB, Skeifas 
hjemmeside. Tilmelding bliver via sporti.

Vi afholder naturligvis også juniorlejr næste sommer. 
Vi tager til Vestfyn næste gang og holder juniorlejr på 
Orelund fra d. 26. – 29. juni 2016. Mere herom senere. 
Men sæt datoerne i kalenderen allerede nu.

Der er flere aktiviteter i støbeskeen, som vi gerne vil 
fortælle om senere.
Juniorudvalget har også fået nye medlemmer. Det er 
dejligt at der er flere, der har lyst til at være med. Nu 
består juniorudvalget af. Janne Spannov, Karen Es-
sendrup, Anne Marie Lawaets, Rikke Teinholt, Dorthe 
Mastrup, Rikke Kallesen (bestyrelsen).

Nye regler om ridehjelme – især ved konkurrencer

I 2015 kommet nye regler for ridehjelme. 

Vær opmærksom at din ridehjelm til konkurrencebrug måske skiftes ud. 

Hvorfor en ny standard? 

Europa-kommissionen har trukket EN 1384 standarden tilbage, da nogle 

EU-lande følte at sikkerhedsstandarderne for sikkerhedsudstyr, heriblandt 

hjelme, ikke var tilstrækkelig. De fælles nordiske overgangsregler gælder der-

for nu, indtil en ny standard er fastsat af EU. 

De fælles nordiske overgangsregler 

Godkendte hjelme i overgangsfasen indtil 31. december 2016: 

• CE mærkede hjelme produceret før 13. oktober 2014, som er blevet ty-

pe-testet i henhold til standard EN 1384. 

• CE mærkede hjelme produceret efter 13. oktober 2014, som har undergå-

et den nye foreløbige typekontrol. Dette er en midlertidig metode, som er 

mærket VG1 01,040. 

Måske er det en god ide, at du tjekker med dit forsikringsselskab om de har 

særlige krav i forhold til ulykkesforsikring.

Kisse Leth  - du kan selv finde mere på internettet

Så er vi klar til en ny sæson i 
Juniorudvalget

Nyt fra udvalgene

Af: Dorthe Mastrup
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JANUAR 2016
15. Banko i Vissenbjerghallen sporti.dk

16. - 17. Kursus med Unn Kroghen sporti.dk

FEBRUAR 2016
15. Deadline Skeifa-nyt skeifanyt@skeifa.dk

24. Generalforsamling, Vissenbjerg

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

15. Deadline Skeifa-nyt skeifanyt@skeifa.dk

20. - 22. Fælles weekendtur Mols dette blad / sporti.dk

Aktivitets kalenderen 2016
Fyns Islandshesteklub Skeifa

JUNI 2016
3. - 5. FM Davinde

10. - 12. Dyrskue

18. Jubilæumsarrangement

26. - 29. Juniorlejr på Orelund

JULI 2016
2. Punktamót på Davindebanen 

AUGUST 2016
27. - 28. Den årlige sensommertur

SEPTEMBER 2016
9. - 10. Orelundstævne

25. Punktamót på Davindebanen 

DECEMBER 2016
1. Deadline Skeifa-nyt skeifanyt@skeifa.dk

Vi ønsker jer alle en glædelig jul  og godt nytår!

Foto: Kisse Leth

Sidst års Mols Bjerge 

tur
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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
Assensvej 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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