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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. Maj 2016

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

Forside billede: 
Skeifa 1978
Foto: Kisse Leth

INDHOLD 

4 		Nyt fra bestyrelsen

6 		Om Skeifa banko

10 Punktamót

14 Skeifas historie

21 Orelund stævnet 

22 Et-dags stævnet

22 Jubilæum        

6

10

25

 14

25    Invitation til rideLangsø

26 Ændring af ridestier i Davinde

29 Fælles tur fra Orelundbanen

30 Aktivitets kalenderen 2016

32 Fyns Islandshesteklub Skeifa bestyrelse

32 Skeifa Svendborg 

 4

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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farve til at supplere artiklerne, men også den hur-
tigere produktionstid er dejlig. Som supplement til 
SkeifaNyt så udsendes Nyhedsbreve med de mere 
aktuelle nyheder. Bestyrelsen oplever at denne nye 
måde at kommunikere på virker godt for alle.

Vi ser frem til forårets aktiviteter og håber at mange 
vil bidrage til at gøre 2016 til et festligt år. Bestyrel-
sen har et par overraskelser i ærmet, som vi løben-
de vil afsløre - så hold øje med hjemmesiden.

Fyn. Tænk hvad disse spæde initiativer har medført: 
en af Danmarks største klubber, 3 baner fordelt på 
Fyn, masser og masser af aktiviter henover årerne.
Årets generalforsamling er vel gennemført og refe-
ratet kan læses på hjemmesiden. I 2015 fik besty-
relsen ok til at ændre SkeifaNyt fra trykt magasin til 
online magasin. Det kom endelig i sensommeren 
2015, og har fået rigtig god modtagelse. Selv den 
mest skeptiske har overgivet sig, og vi er glade for 
bladet. Dejligt at kunne have så mange billeder i 

Kære alle
Endelig titter foråret frem - hverfald i følge kalende-
ren. Det betyder også start på en spændende sæ-
son i klubben. Stævner, undervisning og en masse 
mulighed for at komme på ture.

Men 2016 er jo også året hvor Skeifa fylder 40 år. 
Onsdag d. 11. maj er det nøjagtig 40 år siden at en-
tusiaster kiggede hinanden i øjnene og besluttet at 
der skal være en lokalklub for den islandske hest på 

Foto: Kisse Leth

Nyt fra bestyrelsen
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Af Rikke Sølvbjerg (tekst & fotos)   

Banko er et arrangement som for hvert år har vok-
set sig større og større. Det betød i år, at vi måtte 
trække teltpløkkerne op og flytte til et større sted. 
Valget faldt på Vissenbjerg hallenerne, der ud over 
en mere central placering på Fyn nær motorvejen, 
og kunne byde på en samlet pakke med mad, kaffe 
og kage, samt bordopsætning.  Det sparer bestyrel-
sen for en masse tid og kræfter, som vi så kan læg-
ge et andet sted.

Det er et arrangement, som er kommet for at bli-
ve, og ikke bare indebær muligheden for at vinde 
vildt flotte præmier, men også indleder det nye år 
med flere timers hygge og sjov. Således var der i år 
tilmeldt 129 personer til spisning, og efterfølgende 
dykkede nogle stykker op til banko. 
Nogle kom hjem med flere gevinster og andre måt-
te gå tomhændet hjem, men til dem kan vi kun sige, 
- bedre held næste år.
Listen over sponsorer er lang, og vi i bestyrelsen er 

så glade og taknemmelige for den støtte og opbak-
ning, de giver os. Nogle endda uden tilknytning til 
Skeifa. 

Vi bringer her listen, og håber meget, at I som med-
lemmer af Skeifa vil benytte jer af en given mulighed 
for støtte en eller flere af dem i fremtiden.

Skeifa  banko 2016
- startskuddet på et nyt år
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Bankogevinster 2016:

Sponsor Gevinst
Skeifa Keramik fra Rikke Oppermann
Skeifa Keramik fra Bente Thorsen
Sys Pilegaard Undervisning
Kristian Tofte Undervisning
Skeifa Gavekort til Odense by
Turridning Langeland v. Helle Tofte Gavekort til turridning
Getter Keramik
Aborg Wellness Crème
Alice Krupa Æblemost
Gelsted foderstof Gavekort
Bentsminde Fodertilskud og gavekort
Torupbakke gård/Orelund gårdbutik Gavekort
Birgitte Bach, Guldbageren Gavekort til brunsvigermænd
Rikke Kallesen Gavekort til kranie sekrel
Skeifa Skeifa T-shirts
Østrup turridning Gavekort til turridning
Mie Hedebo Dækken fra Hrimir

Pernille Janbæk Jørgensen, JANBÆK 
Design

Hestehårs smykke og gavekort

Cecilia Rosell Gavekort til et Photoshoot

Fjord&Bælt / Pernille Møller Fribilletter, babyservice og div. sports-
udsstyr

Vestfyns dyrlægere Gavekort
Tove Due Gavekort på behandling
Hoffmann rideudstyr Hvidløg og islandsk tang
Rytterkompaniet Rideudstyr
Nørregaard Økologi Abonnementskasser

Horsecare/Starcare Gaver fra Mane n’ Tail
Kristina Kure Gavekort på billed
Cm Coaching v. Christina Mathiassen Gavekort til coaching
Solvang Havedesign Gavekort til havegennemgang
Torupbakke og Orelund Løg og hvidkål
Maria Birkely Antkowiak , Birkely A/S Gavekort til havegennemgang
Sandager Dagligbrugs Slikposer
Karsten Leth, Offer Madsen A/S Planter
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Punktamót er en uformel ridedag på ovalbanen, 
hvor tre ”dommere” vælger dagens bedste ekvipa-
ge. Man samler point ved hvert stævne og ved sid-
ste stævne kårer vi årets samlede vinder. Ved hvert 
stævne kårer vi også årets bedste ekivpager og 
dagens bedste junior.

Vi har fået assistance af nogle medlemmer til at 
hjælpe med at dømme, men flere er stadig velkom-
ne. Kontakt Kisse Leth på kl@skeifa.dk, hvis du vil 
hjælpe os på dagen.

Denne konkurrence kræver ikke rytterlicens.

Bestyrelsen tilbyder igen i år 

3 Punktamót på 
Davindebanen

Informationer om Puntamót 
– point stævne
Datoer:

Tid:

Pris:

Mødested:

Tilmelding: 

30. april, 2. juli ,  29. september.

Rideklar kl. 10.30

Pris 75 kr. for voksne, 50 kr. for børn på max. 14 
år.

Davindebanen

Læs mere på www.sporti.dk, under de 3 arrange-
menter, der alle er åbnet for tilmelding. 
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Regler for Punktamót

Regler for dommere: 
• Der gives ikke karakterer
• 3 dommerne dømmer sammen (ikke DI domme-

re)
• Der dømmes form under rytter, i roligt tempo og 

hurtigere
• Alle gangarter dømmes lige
• Den hest som dommerne helst vil ride får bedste 

placering

Regler for speaker: 
• Speakeren styrer konkurrencen og er forbindelse 

mellem 
• dommere og ryttere
• Der konkurrereres i junior og seniorgrupper

Opgaver:
• 1.   2 omgange i roligt tempo på venste volite
• 2.   2 omgange i roligt tempo på højre volte
• 3.   2 omgange i hurtigt tempo på højre volte
• 4.   2 omgange i hurtigt tempo på venste volte

Evt. skidt mellem opgavedelene, hvis dommerne 
har brug for tid
Der må rides flere gangarter i hver opgavedel. Det 
man vælger behøver ikke vises på begge volter. 
Galop behøver ikke være venstre eller højre i for-
hold til den volte der rides.

Dommerne kan bede om lidt mere visning, i forhold 
til afgørelse af placering.

Afvikling
Der rides i heat med 8-10 deltagere på banen (evt. 
færre ved få deltagere). Når opgaven er redet , væl-
ges den bedst halvdel fra , så heatet deles til A-og B 
finaler.

Når alle heats er færdige rider de lavest placerede 
ryttere en B-finale og de højest placerede en A-fina-
le.

Finalen rides som udtagelse, men kun 1 omgang 
i hver opgave del.  Dommerne vælger først de to 
lavest placerede fra (samme placering) og går her-
efter videre med at fravælge en af gangen.  Deref-
ter beder dommerne om at se mere og bestemme 
tempo.

Point:  
Hvis man holder flere punktamót kåres den egentli-
ge vinder som den ekvipage med flest sammenlagte 
point fra stævnerne. 

nr. 1 – 50 point, nr 2- 49 point, nr. 3- 48 point, nr. 
4- 47 point ……og videre. (bruges til udregning ved 
flere stævner)

I juniorklassen gives ikke point til de 5 nederste pla-
ceringer – de får samme antal point. (altså hvis der 
er mange)
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Lidt om 
Skeifas historie 
og start

Af Kisse Leth (tekst og fotos)
 

Som du måske allerede har set, så har klubben 40 
års jubilæum i år. Der er sket meget i de år og du kan 
læse brudstykker af Skeifas historie på www.skeifa.dk
Før Skeifa blev stiftet var Dansk Islandshestefor-
eningen (DI) etableret og de fynske ejere og brugere 
mødtes i forskellige sammenhæng og på Orelund 
om efteråret, men kun ganske få gange om året. 

Skeifa blev stiftet den 11. maj 1976, hvor ca. 18 is-
landshestefolk mødtes hos Dorte Jacobsen på Torup 

Bakkegård i Sandager. Mødets formål var at stifte en 
islandshesteklub for Fyn og øerne
. 
Der blev nedsat en bestyrelse. Dorte Jacobsen blev 
formand og øvrige medlemmer blev Hanne Leth, 
Anne Sloth Mahler, Bjarne Poulsen, og Bror Würden. 

Dorte Jacobsen er nu æresmedlem af Skeifa.
Kontingentet blev 10 kr. pr. medlem.

Bestyrelsen besluttede at kalde klubben ”Skeggi. Si

Foto: Træning 1979

Foto: Fodbold

Skeifa Nyt nr 1 1980
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den viste det sig, at navnet Skeggi (der betyder øbe-
boer) allerede var optaget af bornholmerne, så se-
nere blev ”Skeifa” valgt. Skeifa betyder aftegning med 
hesteskoform på en hoppe.
Skeifa blev stiftet af ganske få mennesker, for den-
gang var der ikke ret mange, der kendte til de island-

ske heste eller som overhovedet kunne se, at det 
kunne være interessant at avle eller ride på de små 
uldtotter. Men nogle kunne heldigvis se charmen i 
hestene. 
De lokale pioner havde et stort engagement og fik 
forholdsvis hurtigt udbredt kendskabet til den island-

ske hest. Man var ikke helt så mobil dengang med 
hestetrailere mv., så interessen bredte sig i starten 
mest i de lokalområder, hvor der var heste. 
I årens løb har klubbens aktiviteter ændret sig og 
udvidet sig, hvilket kan ses i denne opremsning af 
aktiviteternes udvikling. 

Foto: Kisse Leth

Skeifa Nyt nr 1 1980
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Foto: Orelund 1988

Foto: 1980

Foto: Dyrskue 2000

Foto: 1978

Foto: Orelund 1988

Foto: 1980Foto: Assens Havn 1988



  

20 Skeifa-Nyt Marts 2016HOJLUND.DK

Orelund stævne 2016

Udvalget bag Orelund stævnet har i Skeifa´s jubilæ-
ums år valgt at ikke at afholde ovalbane discipliner, 
men i stedet sætte fokus på forskellige sociale og sjo-
ve aktiviteter i løbet af stævne weekenden, der tradi-
tionen tro ligger anden weekend i september, - i år d. 
9. – 11. sept. 

Det endelige program er ikke fastlagt endnu, men vi 
kan allerede nu love nogle sjove, spændende, læreri-
ge og underholdende dage med masser af hesteak-
tiviteter, men også nogle der ikke direkte involvere 
heste. 

Hilsen Orelund stævneudvalget

Nyt fra udvalgene

Foto: Alrid team 1993
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Foto: Kisse Leth

Foto: Kisse Leth

Et dagsstævnet den 16. april

Bestyrelsen afholder igen i år et dagsstævne med A-fi-
naler. Tilmeldingen er åben på www. sporti.dk

Du kan tilmelde dig en eller flere af disse klasser T.7, 
T.8 junior, T.5, V.5, V.5 junior og V.3. Der rides ef-
ter det gældende FIRO. Du må kun tilmelde dig en 
töltklasse og en gangartsklasse med den samme hest, 
men du må gerne melde flere heste til stævnet.

Pris 300 kr for voksne, 225 kr for børn max. 14 år.
Igen I år satser vi på at mange af vores medlemmer 
tilbyder hjælp til afviklingen fx som dommersekretær, 
speaker, ledvogter, sekretariatet eller i den madbod, 
vi forhåbentlig får stablet på benene.

Hvis du vil hjælpe eller kender andre der vil, så kon-
takt Rikke Sølvberg på mail: rs@skeifa.dk

Jubilæum 11. Maj

Skeifa fylder rundt i år. 40 år! Det fejrer vi året igen-
nem, men den 11. maj er en særlig dag, for den dag 
startede det hele. Vi hylder klubben på Davindebanen 
om aftenen med taler, musik og mad. Det er kun for 
medlemmer eller særligt inviterede, og tilmeldingen 
sker via sporti.

Hold øje med hjemmesiden og læs de hyppige ny-
hedsmails. Vi ses.
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Invitation 
Rideture i 
Langesø-skovene
Turene bliver ca. 1,5-2 time afhængig af vejret.  Vi de-
ler os i 2 mindre hold, hvis vi bliver mange. Kaffe/te og 
brød ved ankomst, og vi slutter af med et lille måltiden 
inden I skal hjem igen. 

Datoer: 10. april og 14. maj

Tid: Rideklar kl. 10.30

Pris: 40 kr/person til forplejning + 100 kr. 
for ridekort, hvis du ikke har årskort.  Vi 
afhenter ridekort inden turen. 
Et årskort koster 750 kr, se mere på 
www.langesoe.dk

Mødested: Rue Hed 24, 5462 Morud

Tilmelding: kl@skeifa.dk 
Overfør beløbet til 6865  0001018688
Senest den 1.april og 4. maj

Max. 18 deltagere  

Spørgsmål : send en e-mail eller ring på , tlf. nr. 6445 
1313 /  2445 6113   
Evt. overskud tilfalder Skeifa

Venlige hilsner fra Kisse Leth og Ole Søgaard

Foto: Kisse Leth

Foto: Kisse LethFoto: Kisse Leth
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Tarup Davinde I/S har informeret os om at de i for-
året ændrer på et par stier omkring bane arealerne.
Det bedes alle være opmærksomme på, så der ikke 
bliver konflikter mellem fodgængere og ryttere.

Af Kisse Leth

Ændring af ridestier i Davinde
 –området omkring ovalbanen

Nyt fra udvalgene

Årsagen er de mange gæster vi har i forbindelse 
med teambuilding, hundetræning og overnatning i 
køjekredsen altid bruger ridestien, og at det er sær-
deles sjældent at vi ser heste på stien.  

Når vi afholdes FM, så må vi bruge stien som tidlige-
re, men der skal fjernes hestepærer fra gangstien.   
Når de nye foldere udgives, kan de ses på Tarup Da-
vindes hjemmeside: www.oversoeogland.dk
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UNGHINGSTE/VALLAKER 
PÅ SOMMERGRÆS

Unghingste/vallak fold på 60 tdr. land overdrev. Area-
let er en halvø nær Odense, naturområde omkranset 
af vand på 3 sider.  Da folden er 3 km lang, er der 
rige muligheder for unghestenes behov for udfoldel-
se. Max 30 heste.

Pris: 1.500,00 kr.  pr. sæson

Perioden er fra medio maj – november.
Hestene er under daglig opsyn.

Tilmeldning:  Niels Bloch Larsen 
    Mobil: 21 70 40 64
    Danflower@mail.tele.dk

Fællestur fra Orelundbanen

Også i år er der fællestur Skærtorsdag – 24/3. Vi er 
rideklar på P-pladsen kl. 10. Tempoet sættes efter 
deltagerne og den kondition, de tror deres heste 
har, og vi rider 1 - 2 timer med en pause. Det koster 
20 kr., og for det får man en dram til at starte på og 
et stk. frugt samt en øl eller vand i pausen. Alle er 
velkomne til at bidrage med guf, lommelærker mm. 

Vi plejer at lægge vejen forbi vandet, men vejret, 
højvande og blæsten får lov til at blande sig i pla-
nen. Vi kommer meget lidt på offentlig vej, men er 
der unge eller usikre heste/ryttere med, skærmer vi 
dem af, hvis det bliver nødvendigt.

Skulle der være et overskud tilfalder det Skeifa. Der 
er ingen tilmelding, men ring 2176 7690 eller skriv 
js@skeifa.dk, hvis du vil spørge om noget. Det har 
været tørvejr alle de foregående ture og et par gan-
ge høj sol og langtidsprognosen lover at det bliver 
fint i år igen. 

Nyt fra udvalgene
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MARTS 2016
24. Fællestur fra Orelundbanen skeifa.dk

APRIL 2016
2.- 3. Unn Kroghen Kursus sporti.dk

10. Fælles tur i Langesø skovene dette blad/skeifa.dk

16. Et dagsstævne - Davindebanene sporti.dk

30. Punktamot -Davindebanen sporti.dk

MAJ 2016
11. Skeifa 40 års jubilæum - arrangement

14 Fælles tur i Langesø skovene dette blad/skeifa.dk

15 Deadline skeifa-nyt

20. - 22. Fælles weekendtur Mols

Aktivitets kalenderen 2016
Fyns Islandshesteklub Skeifa

Foto: Dyrskue 1988

JUNI 2016
3. - 5. FM Davinde

10. - 12. Dyrskue - med jubilæums ridt

21. Grusgravenes dag Davindebanen banen lukket for andre

26. - 29. Juniorlejr på Orelund

JULI 2016
2. Punktamót på Davindebanen 

AUGUST 2016
15. Deadline skeifa-nyt

27. - 28. Den årlige sensommertur

SEPTEMBER 2016
9. - 10. Orelundstævne

25. Punktamót på Davindebanen 

Foto: DM-Alrid 1989
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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

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

Sekretær 
Orelundstævne
Banko

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

 
Kasserer
Skeifa Nyt

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 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

Alridudvalget

Michael Kragh-Schmidt
Bobjergvej 5 · 5672 Broby
Tlf. 20832969 · E-mail: mk@skeifa.dk

Skeifa Svendborg 

Formand
Stævneudvalg

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

Næstformand
Baneudvalg 

Leo Brogaard
Vesterby Mark 11, 5900Rudkøbing
Tlf. 51 33 71 80, mail: lb@skeifa.dk 

Kasserer
Stævneudvalg
Baneudvalg 

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

Sekretær
Cafeteriaudvalg 

Camilla Pers Petersen
Tisselholtvej 17 · 5882 Vejstrup
Tlf. 28 45 62 14 · E-mail: cp@skeifa.dk

Sponsoransvarlig
Aktivitetsudvalg

Christy Sassenberg
Skovballevej 71, 5700 Svendborg
Tlf. 22 88 85 33, mail: cs@skeifa.dk

 Ann-Louise Pers Petersen
 Tisselholtvej 17, 5882 Vejstrup
 Tlf. 23 95 66 50, mail: al@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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