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Fyns Islandshesteklub Skeifa 

Nyt fra bestyrelsen 
Af Bestyrelsen 

Velkommen til 2014 og foråret. Det er 
startet tidligt i år, og det har givet gode 
muligheder for at holde ridningen ved 
lige. De lyse timer betyder også at der 
stille og roligt kan komme nås en ride-
tur efter arbejde.
 
Generalforsamlingen er vel overstået, 
og bestyrelsen er fuldtallig. følg med 
på hjemmesiden mht konstituering og 
hvilke aktiviteter vi udbyder i året. 
 
Bestyrelsen har arbejdet med visioner-
nes fra mødet før generalforsamlingen i 
2013 på ringe bibliotek. mange visioner 
opfylder klubben allerede, men en tråd 
igennem hele dagen handlede om klu-
bånd. Hvad er klubånd, og hvordan får 
vi skabt klubånd i Skeifa. Dette vil have 
bestyrelsens fokus i 2014, og vi håber 
at rigtig mange medlemmer vil bidrage 
til dette. 
 
referat fra generalforsamlingen er til-
gængelig på hjemmesiden sammen med 
budget for 2014. Det fremgår af refera-
tet at der afsættes penge til juniorernes 
islandstur mod at de stiller med hjæl-
pere til fm, og at der derudover sæt-
tes yderligere midler til juniorarbejdet 
i 2014. 
 
Generalforsamlingen i Dansk islands-

hesteklub (DI) blev gennemført i mid-
ten af december. alle komiteer og be-
styrelsen er nyvalgt, og Skeifa er godt 
repræsenteret i både juniorudvalget, 
klubkomiteen og avlskomiteen. Dejligt 
at så mange Skeifa medlemmer har tid 
og lyst til at gøre en indsats for Di også.
 
Stævnesæsonen er snart i gang. forår 
og sommer byder på en masse mulighe-
der på fyn, og kom og giv en hånd. Det 
har vi brug for og det er en enestående 
oplevelse at være med på holdet. 
Det er en uvurderlig støtte til dem der 
bruger tid på at arrangerer for rytter-
ne. Når du melder dig som hjælper, er 
du med til at løfte opgaven og det er en 
god måde at være sammen med andre 
på, også selvom du eventuelt ikke skal 
ride selv. 
Se mere andet sted i bladet – også hvis 
du vil fx vil lære at være dommersekre-
tær.

Hvis du har gode ideer til et arrange-
ment eller ønsker lidt hjælp til eventuel 
planlægning, så kontakt en af os fra be-
styrelsen, så vil vi hjælpe eller forsøge 
at guide dig videre.

Vi håber du får et dejligt forår

mange hilsner fra bestyrelsen



4  Skeifa Nyt martS  2014

ARBEJDSDAG

Davindebanen

Søndag d. 6. april 2014 kl. 10.00

Endnu et år er ved at være gået, så det er igen tid til at få baneom-
rådet fixet op. Sidste år måtte vi desværre aflyse pga. vejret, så i år 
kræves der en lidt større hånd.

Vi håber derfor at rigtig mange har tid og lyst til at give en hjæl-
pende hånd.

Der skal som vanligt luges, beskæres, rettes pæle og hegn m.v….

Vi starter kl. 10.00 med kaffe og brød.

Medbring gerne haveredskaber, sav o.lign.

Jo flere vi er- jo hurtigere bliver vi færdige.

Tilmelding, ring 64891778 pga. indkøb til frokost og planlægning.

VEL MØDT!
Mvh.

Baneudvalget
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Søndag d. 9. februar 2014 blev Skeifa’s 
generalforsamling afholdt. Vi mødtes 
til fællesspisning. maden smagte dejligt 
og der var god stemning. Vi var ca. 40 
deltagere.

Ole Søgaard blev valgt til dirigent og 
alice krupa blev valgt til referent.

Caroline startede med årsberetningen 
hvor hun fortalte om alle de ting der 
er foregået i det forløbende år, diverse 
stævner, dyrskue, familiedag på travba-
nen, avlsforedrag og banko. Jens fortal-
te om bestyrelsens arbejde med input 
fra visionsmøde før sidste års general-
forsamling. i 2014 sættes fokus på ”klu-
bånden”. kisse fremlagde foreningens 
regnskab og budget. Der var en snak 
frem og tilbage om hvad vi kan gøre for 

juniorerne, Skeifa’s fremtid. Det blev 
besluttet at sætte lidt flere penge af til 
dem.

Der var ingen indkomne forslag, så næ-
ste punkt på dagsorden var valg. Bodil 
Jeppesen og rikke kallesen blev valgt 
ind i bestyrelsen. 

Under eventuelt var der flere gode ide-
er:  ”startpakke” for nye islænderejere 
–  noget teori og praksis,  foredrag af 
en svensker, der har redet fra Nords-
verige til Lundeborg, hvor han nu bor. 
Næste år går vi tilbage til at afholde ge-
neralforsamlingen en aften, så håber vi 
flere deltagere.

Den nye bestyrelse konstitueres den 
19. februar.

Om Skeifas generalforsamling
Af Gitte Jensen
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Nye i Skeifa bestyrelsen

Once you go icelandic, you never go 
back.

Jeg er nyere medlem i Skeifa, og har 
kun haft hest i tre år. Jeg har to hopper 
på snart 6 år opstaldet i privat stald, 
ikke langt fra Orelund- den ene tigla, 
tilredet sommer 2013 og den anden, 
assa, lige gjort ryttervant. Derudover 
har jeg assas søn, kostur som fylder to 
i år - han er i "familiepleje" men kom-
mer hjem om et par måneder, sammen 
med en anden ung plag jeg låner. 

Jeg startede med at have part på tiglas 
mor, efter jeg havde haft en fuldstændig 
uforglemmelig oplevelse på rømø i no-
vember 2009.  

Da tigla gik som unghest i Orelunds 
rævebakker, havde jeg part på en sød 
vallak på Orelund. Der lærte jeg en 

masse søde mennesker at kende. Jeg 
har redet store heste i mange år, men 
kan bare meget bedre lide den lille so-
lide alsidige ishest. 

Jeg får undervisning på banen en gang 
imellem men kan også godt lide at tage 

på kurser. 

Har bl.a. væ-
ret hos Walter 
feldmann, og 
skal igen i april 
hos team tre-
høje i Jylland. 

Har endvidere 
fået undervis-
ning af flere 
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forskellige - Josefine Christensen, Helle 
Stærmose, Jon Stenild, og har senest på 
et iben andersen kursus, fået hul igen-
nem til min følhoppe. Vi skal også til 
team trehøjes kursus med fabienne 
Zimmerman i april. Jeg synes det er be-
rigende og hyggeligt at være hos elisa-
beth og Peter Røge, og har mødt flere 
Skeifa ryttere der ovre. 

Jeg rider dog mest i naturen, og har 
ikke ambitioner i stævneregi (endnu). 
Jeg deltog i Orelundstævnet på låne 
vallakken i 2011, og placerede mig midt 
i feltet. 

Jeg var også med på Helnæsturen det 
år, og håber vi en gang kan lave sådan 
en tur igen, da det var en stor oplevelse 
at ride sammen med mere end 30 heste 
igennem vandet. 

Jeg er uddannet socialrådgiver, kranio 
sakral terapeut og coach, og arbejder 
pt. i et projekt i assens Psykiatricen-
ter - rehabilitering på tværs. Jeg er gift 
med morten, og vi har tre børn sam-

men. thobias på 6 år, kathrine på snart 
9 og mathilde på snart 12 år. De er alle 
tre interesserede i heste, men er ikke 
så øvede endnu. Da jeg har unge heste, 
dur det pt. ikke rigtigt med ridning på 
dem. Vi bor ikke langt fra Orelund, og 
fra hestene er der kun 2,5 km til banen. 

morten er selvskrevet til klubben for 
Hesteramte mænd, men er ikke inte-
resseret i selve arbejdet med hestene.
Som nyt bestyrelsesmedlem vil jeg 
gerne arbejde for, at vi udbreder kend-
skabet til den islandske hest, som jeg 
elsker så højt. 

At vi får flere børn og unge mennesker 
til at ride på de islandske heste.



8  Skeifa Nyt martS  2014

fra venstre: Gitte Jensen, rikke kallesen, kisse Leth, rikke Sølvberg, Caroline 
Thrane, Jens Syrach Rasmussen, Pia Meulengracht (formand i skeifa-svendborg), 
Bodil Jeppesen

mit navn er Bodil Jeppesen, jeg er 48 
år og mor til to piger på 16 og 20, hvor 
kun den ældste er hesteinteresseret.
Jeg er den lykkelige ejer af 5 islandske 

heste, hvoraf de 4 er hjemmeavl. 
Jeg har haft islandsk hest siden 1975, 
med en kort hesteløs periode fra ’85 
til ’89.

Har været medlem af Skeifa af 2 om-
gange.  første gang i den spæde start til 
først i 80’erne og igen fra ’86 og frem.

Jeg hjælper med stor fornøjelse ved 
diverse arrangementer, både i Skeifa 
såsom fynsmesterskab, dyrskue med 
mere, samt i Herning til stævner og kå-
ringer.

Var i bestyrelsen en enkelt periode 
først i 90’erne og er nu klar til at tage 
en tørn igen. 

Bestyrelsen
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Fynsmesterskaberne Sport A-B-C stævne 2014

Point optjent ved Fynsmesterskaberne er adgangsgivende til DM!

Skeifa inviterer hermed til Sport A, B og C - WRL/DRL stævne d. 30/5 - 
1/6 2014 i Davinde.

Vi udbyder følgende klasser i 
Sport A: T.1, T.2, 4.1, 5.1, PP1 og P3. 

Kvalifikationskrav til Sport A: 0,5 point under gældende DM-krav opnået 
i Sport B-klasser eller A-klasser inden 31/12 2013. Ingen kvalifikationskrav 
til pasdiscipliner.

Sport B: T.3, T.4, 4.2 og 5.2.
Sport C: T.5, T.7, 4.3, og 4.5.

Tilmelding starter 1/5 - flere oplysninger kommer på www.Sporti.dk og 
www.skeifa.dk. 

Vi glæder os til at se jer alle.

Med venlig hilsen 
Fynsmesterskabsudvalget 
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Nye i Skeifa Svendborg bestyrelsen

Bagerst fra venstre: Diana Nielsen og 
Thomas Bjerre
Forrest fra venstre: Erwin Winter, Pia 
Meulengracht og Lene Nielsen

Erwin Winter
mit navn erwin Winter. Jeg er 75 år. Jeg begyndte først at ride efter at jeg var blevet 
pensionist. Jeg har redet i 13 år og kun på islændere. Jeg har aldrig selv ejet en hest, 
men jeg har været heldig at kunne leje gode heste forskellige steder. De sidste man-
ge år har jeg redet hos karl Georg  andreasen i Vester Skerninge. Jeg rider skov-
tursridning i området mellem fjellerup og Vester  Skerninge og på riderute Sydfyn. 
Jeg er meget imponeret af det kæmpe arbejde som tidligere bestyrelser har gjort 
med tankefuldbanen, og jeg vil gerne bidrage til, at det kan videreføres og udvikles 
efter de visioner der er fra projektets start, og at der måske kan blive noget mere 
socialt liv omkring banen.

Diana Nielsen
Hej - jeg hedder Diana, er 31år og bor i Ollerup. Har før i tiden redet en del stævner 
her på fyn, men nu bliver det kun til hygge ridning med min datter og hendes shetti.
min ”vision” for Svendborg banen er, at hjælpe det store arbejde der er lavet videre, 
og forhåbentligt bidraget til at få skabt gode oplevelser og hyggelige timer på vores 
dejlige sted.

Thomas Bjerre
Jeg hedder thomas Bjerre og bor ved Pederstrup på midtfyn. Vi startede for ca. 5 
år siden med at købe den første islandske hest til min kæreste og kort efter kom 
der en mere til min datter.
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Jeg blev hurtig fascineret af de små "hårbolde" og blev lidt træt af bare at bygge 
bokse, skovle lort, og hente hø, så jeg begyndte så småt at ride for 4 år siden og 
det er bare skønt.

Hesteholdet er vokset lidt siden og er blevet til 6 stk. samt et føl på vej. 
Jeg synes det er et rigtig flot og stort stykke arbejde der er lagt i af få planlagt /ud-
ført banen af klubben i Svendborg, et arbejde som jeg vil glæde mig til at være med 
til at støtte op omkring. 

Lene og Pia byder de tre nye velkommen. Vi glæder os til et godt og hyggeligt sam-
arbejde. 

Det, der vil blive arbejdet på i år, er en fortsat videreførelse af den etablering som 
er godt igang. Hovedpunkterne hedder bedre opvarmningsmuligheder i forbindelse 
med stævner, dommerhuse i træ, som kan modstå vind og vejr og som et af de over-
ordnede mål, vil vi arbejde parallelt med Skeifa fyn om emnet “klubånd”.
måske er det også tiden at kigge lidt længere frem, og så småt starte på projekt 
“hestehuse”. På førstkommende møde med Sydfyns erhvervsforskole, vil det være 
på dagsordenen.

Skeifa Svendborgs udvalg er også godt igang. Stævneudvalget har allerede nu, travlt 
med forberedelse af forårets mange stævner. Der har været særdeles store udfor-
dringer med at skaffe de rette dommere i henhold til de nye regler. Vi krydser fingre 
for at enderne kan nå sammen, så vi får nogle fantastiske stævner også i år. Skulle 
der sidde nogen og brænde for at være med i den spændende og lærerige stævne-
forberedelsesproces, så tøv ikke med at henvende jer til Jannie kaae.
aktivitetsudvalget er også særdeles aktive og endnu en person har meldt sig i grup-
pen, så de nu er fire. Velkommen til Getter. 

Strik, læderaftener, fællesture, foredrag og “tølt in harmony”, er bare nogle af de 
ting de har sat på programmet.

På generalforsamlingen i år, blev det vedtaget, at alle Skeifa medlemmer kan benytte 
banen frit. Se evt. nærmere på www.skeifa-Svendborg.dk 

Hjerteligt velkommen på tankefuldbanen i Svendborg.
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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:
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Aktivitetsudvalget Skeifa-Svendborg informerer

Vi byder Getter velkommen i aktivitetsudvalget :o). 
Skulle der være andre der har lyst til at være med, så 
meld jer endelig.
Vi er ikke kommet så langt med forårets planlægning 
endnu, men hold øje med www.skeifa-svendborg.dk 
og kalenderen på www.skeifa.dk - vi skriver der, når 
vi er klar med noget. 
Lædersyning ved Getter og strik på Hellegårdsvej er planlagt her i 
foråret. Se hjemmesiderne for datoer.
Til efteråret laver vi nogle aftener hvor du kan lave din egen trold 
med Getter. 

Mange hilsener
Malou, Anne Grethe, Getter og Anette

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Hoffmann’s Rideudstyr, Hunderupvej 190, 5230 Odense M., 66146049                                                                                                                                                                  
www.hoffmannsrideudstyr.dk 

    Bucas regndækken 
        66 North t-shirt 
 

Ny Stübben lædergjord           
                

   Lamigard 
godt mod 
forfangethed 
   - 

Montar 
ridebuks 
 

       Nutreet vildt lakseolie 
             omega 3-6-9 

Prestige islændersaddel 
med korrekt skulderfrihed                 
kr. 1999,- 
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Stafetten

allerførst tak til Benedikte, ikke kun 
for stafetten, men også for mange sjo-
ve og gode timer sammen.

for mit vedkommende startede det 
med heste tilbage i slutningen af 
60’erne, hvor jeg på en ferie til onkel 
kidde i Skærbæk, nær rømø, prøvede 
en hest for allerførste gang.

en dag kørte vi til rømø og her var 
der turridning, dvs. en runde for et 
par kroner, vil jeg tro, jeg kan ikke helt 
huske det, men det jeg husker er, at 
denne rundtur for mit vedkommende 
tog ca. 5 sekunder, for afsted i galop 
gik det og jeg endte da også ude på he-
stens hals, wow. fra den dag havde jeg 
kun et i hovedet, heste. Og  jeg gjorde 
alt for at få lov til at prøve alverdens 
heste alle mulige steder. mere fast blev 
det omkring konfirmationsalderen, 
hvor jeg fik lov at passe en flot Tra-
kehner avlshingst.

Jeg startede med at muge så meget 
lort ud af boksen så man tror det er 
løgn, men ingen gad denne tjans. Det 
var en dejlig hest og jeg kastede al min 
kærlighed på det stakkels dyr. Det blev 
til mange gode ture og timer sammen. 
Det sluttede dog med tiden, da hesten 
skulle flytte, og så var det kapitel lige-
som slut. 
min tid blev nu brugt på håndbold, fri-
tidsjob, skole og uddannelse. Årene gik 
og der kom børn til. efterhånden blev 
de så store, at der var tid til at afprøve 
hestelivet igen. Og helt tilfældigt, fik 
jeg mulighed for at komme med Berit 
Smed på tur på en af hendes heste. 
Skeptisk var jeg , for det var jo en lille 
hest sådan en islænder.

Det var rigtig sjovt og en dag beslut-
tede jeg, at nu måtte det være nok med 
at låne andres heste; nu ville jeg have 
min egen.
Jagten blev sat ind på at finde en is-
landsk hest og i 2004 købte jeg min 
første islandske hest Dimma, som blev 
opstaldet hos Berit. Dimma var en spe-
ciel hest som havde sin egen mening og 
jeg skal da love for, at jeg havde fået 
min sag for. Blå mærker blev det også 
til af at rode rundt på jorden, når Dim-
ma syntes hun skulle en anden vej end 

Af Ulla Hanrath Andersen
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den jeg foreslog. Det var af og til meget 
spændende. 

Og jeg som troede jeg kunne ride, måt-
te søge hjælp. Den fik jeg af Kristina 
Drewsen, som blev min første under-
viser. Her skal jeg lige love for, at jeg 
fik øjnene op for, hvad ridning handler 
om.  Nøøj hvor var det svært, og der 
var sved og tårer, men give op? aldrig! 
Og pludselig blev det faktisk sjovt. 
I 2008 fik jeg opstaldning hos Mie He-
debo, hvor Dimma og jeg fortsatte 
med undervisning, nu af mie. Vi havde 
en god tid sammen her Dimma og jeg, 
indtil hun fik gigt i sine forben og måtte 
aflives. Hun blev  16 år.

Herefter var jeg så heldig, at en af op-
stalderne hos mie havde sin dejlige val-
lak Draumur til salg. Ham købte jeg, og 
han er drømmen, i hvert fald for mig.
Han kan bare sit kram og venter tålmo-

digt på, at jeg kæmper med at blive den 
rytter, jeg tror, en hest drømmer om at 
have siddende der i sadlen, når det nu 
ikke kan være anderledes. 
Det er en fantastisk rejse at være på. 
Og når man så har skønne hestetos-
sede mennesker omkring sig og dygtige 
undervisere, så kan det ikke blive me-
get bedre. 
Nyd jeres heste, også når det ikke altid 
går så nemt. Det er et fantastisk dyr, 
som fortjener det allerbedste. 
Stafetten skal nu videre og jeg vil gerne 
give den til kristina Drewsen.

Etdags stævne den 3. maj
i år holder vi stævnet på Orelundbanen 
Vi vil tilbyde forskellige 4.gangs og toelt klassser. Vi har aftale med 4 dom-
mere.

tilmeldingen åbner på sporti den 7. marts 2014  og lukker senest den 7. april 
2014.

igen i år bliver der max deltager i klasserne, for at sikre, at vi både får tid til 
udtagelser og finaler.

Vi er ved at planlægge nu og derfor er dette bare en reminder.

Venlig hilsen bestyrelsen i Skeifa
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Unghingste/vallaker på sommergræs

Unghingste/vallak fold på 60 tdr. land overdrev. Arealet 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 
udfoldelse. 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



Skeifa Nyt martS 2014 17

Tåsinge rundt på hesteryg 
Kom og vær med til Tåsinge rundt, en heldagstur d. 23 august 2014. Vi 
rider kl. 9.00 på Bjernemarskvej 46, 5700 Svendborg, vi rider i roligt 
tempo (skridt og trav) med har indlagt pauser rundt omkring på øen. Da vi 
rider ca. 35 km på offentlig vej skal din hest være trafiksikker og i god 
form.    
Tilmelding senest d. 22. august til Lars: 21 85 47 27,  Gunvor: 30 25 24 24 eller Maria 
24 67 87 15 
Se evt. på Facebook: Tåsinge rundt på hesteryg  
Vi håber vi ses!  
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FYNS RIDEUDSTYR &
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Vi har brug for din hjælp til afvikling af to stævner. 

Stævnerne står for døren, så nu er der igen brug for mange hænder for at få det 
hele til at gå op.

På Orelundbanen den 3.maj (et dags stævne) 
På Davindebanen den 30, 31 maj og 1. juni  (timer - halve/hele dage – og gerne 
flere dage).

Vi skal bruge dommersekretærer på banerne, ledvogtere, personer til at sætte 
farver på rytterne, speakersekretær mv. Hvis du vil speake er du meget velkom-
me til at prøve kræfter med det den 3. maj – vi skal nok hjælpe dig.

Du får selvfølgelig forplejning mens du arbejder og frokost, hvis du arbejder i 
længere tid samme dag. Ryttermiddag til FM skal du selv betale. 

Vi håber også at nye medlemmer tilbyder hjælp, det er en dejlig måde at møde 
andre på.

Kontakt Kisse Leth på kl@skeifa.dk eller ring 24456113 

Fælles weekendtur til et sted i Danmark - er under plan-
lægning

Den 23-25. maj (vi mødes fredag sidst på eftermiddagen(aften)

Vi ved endnu ikke hvor vi tager hen, men melder datoen ud af 
hensyn til jeres planlægning.

Invitationen kommer på www.skeifa.dk og det gøres der op-
mærksom på i en nyhedsmail

Venlige hilsner Kisse Leth og Ole Søgaard
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Invitation rideture i Langesø-skovene

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

mødested: rue Hed 24, 5462 morud–rideklar kl. 10.30
Datoer: 13. april og 7. juni 

turene bliver ca. 1,5 time afhængig af vejret.  Vi deler os i 2 min-
dre hold, hvis vi bliver mange. kaffe/te og brød ved ankomst, og vi 
slutter af med et lille måltiden inden i skal hjem igen. 

max. 16 deltagere 

tilmeldning og betaling senest den 8.april og 3. juni 
mail: kl@skeifa.dk  , tlf. nr. 6445 1313 /  2445 6113   
- overfør beløbet til 6865  0001018688 

Da ridekortene er steget beder vi om forudbetaling hvis du ikke 
har et årskort. Har du årskort, så betaler du bare 40 kr. ved 
ankomst. 

evt. overskud tilfalder Skeifa

Venlige hilsner fra kisse Leth og Ole Søgaard
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Dyrskue 2014

Selv om det stadig er meget tidligt på sæsonen, og vi på ingen 
måde har tider og datoer på tilmeldinger og opvisninger til det 
kommende dyrskue, ved vi dog, at dyrskuet ligger fra 13.-15. 
juni, og at vi gerne vil have så mange som muligt med – både 
som udstillere og som opvisningsdeltagere. 

For nybegyndere i dyrskueverdenen kan vi fortælle, at det er 
en skøn måde at være sammen om interessen for vores spe-
cielle hesterace – at hestene får trænet en masse tolerance i 
løbet af et skue, og at dyrskuet er den perfekte udstillingsplat-
form for den islandske hest! Se det var hele tre ting på én gang 
– læg dertil, at vi har det hammersjovt og hyggeligt – så er der 
vel nærmest ikke noget at betænke sig på! 

Vi har planer om at hjælpe udstillere med træning af fremvis-
ning og en kvadrillehyggedag, hvor man kan prøve at ride lidt 
formationer som opvarmning til opvisningen (selvom det næp-
pe bliver et kvadrilleprogram, der opvises med). Når det bliver 
tid til tilmelding, skal vi nok råbe højt om deadlines og tilmel-
dingsadr – men X i kalenderen ved 13.- 15. juni!

Mange varme hilsner fra dyrskueudvalget

Alice Krupa, Bodil Jeppesen, Niels Bloch, Rikke Sølvberg og 
Linda Boel.
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for tredje år afholdt bestyrelsen banko i 
januar, og for andet år i træk i Salbrovad 
hallen indledt med fællesspisning. 

Det er et arrangement, som har vokset sig 
større for hvert år, og ikke bare indebær 
muligheden for at vinde vildt flotte præ-
mier, men også indleder det nye år med 
flere timers hygge og sjov. Således var der 
i år tilmeldt 84 personer til spisning, og 
efterfølgende dykkede et par stykker op 
til banko. 

kisse og Ole havde tilbragt mange timer 
i køkkenet med at tilberede en lækker 
menu bestående af en thai inspireret risret 

med tilhørende salater, og til dessert en 
lækker yoghurtkage med ferskner.  

Nogle kom hjem med flere gevinster og 
andre måtte gå tomhændet hjem, men til 
dem kan vi kun sige, - bedre held næste år 

Listen over sponsorer er lang, og vi i be-
styrelsen er så glade og taknemmelige 
for den støtte og opbakning, de giver os. 
Nogle endda uden tilknytning til Skeifa. 

Vi bringer her listen, og håber meget, at i 
som medlemmer af Skeifa vil benytte jer af 
en given mulighed for støtte en eller flere 
af dem i fremtiden: 

Skeifa banko 2014, startskuddet på et 
nyt år
Af Rikke Sølvbjerg og Jens Syrach

http://ilovemygarden.dk  -   havekunst fra assens
http://turridninglangeland.dk  -  turridning Langeland v. Helle tofte
http://turridning.oestrup.dk  -  turridning Sydfyn / Svanninge Bakker v. Dorte mehr
http://vibemadsen.dk  -  malerier fra kunster Vibe madsen
http://www.rakumik.dk  -  rakukeramik fra anette filtenborg
http://www.getter.dk  -  keramik fra Getter
http://www.aborgwellness.dk  -  massage fra Lykke Streton
http://www.nic-heste.dk  -  turridning Nordfyn / Langesø v. tonny og Bettina Handberg
http://www.bendtsminde.dk  -  islandsk tang og gavekort fra foderbutik Bendtsminde
http://stenner.dk/blog/  - undervisning v. merete Stenner
http://www.staldsepi.dk  -  undervisning v. Sys Pilegaard
http://www.hedebo-toeltheste.dk  -  undervisning v. mie Hedebo
http://www.guldbageren.dk  -  brunsvigerdamer fra Guldbageren rødegårdsvej i 
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Odense, v. Birgitte Bach
http://www.norregaarden.dk  -  gavekort til Nørregård økologiske gårdbutik, aarup
http://www.hoffmannsrideudstyr.dk - rideudstyr , Odense v. Birgitte theils Hald
http://rytterkompagniet.dk  -  rideudstyr, ebberup v. frederikke Nørgaard
http://torupbakkegaard.dk  -  gavekort til gårdbutik med grønsager, samt løg og kål, 
torupbakke gård og Orelund, Sandager
http://www.maj-noergaard.dk  -  kunst fra kunster maj Nørgaard
http://lager.rientavine.dk   -  vin fra forhandler Ole Olsdal 
http://islændersmed.dk  -  hovolier fra smed Jørn Vestergaard
http://kirkebyfysio.dk - rytterfysioterapi i Stenstrup v. Camilla mohr
http://tovedue.dk  -  behandling fra dyrlæge tove Due
http://www.hojlund.dk  -  gaver fra butik, Gelsted foderstof
http://www.vestfyns-dyrlaeger.dk – gavekort, dyrelægegruppen Vestfyn
http://www.kst-fyn.dk/profil.html - gavekort til kranie sakral v. Rikke Kallesen
http://www.offermadsen.dk/ - blomster v. karsten Leth 
http://www.fvb-odense.dk/ - indgangsbilletter til fyns væddeløbsbane, Odense 
https://www.daglibrugsen.dk/ - gaver fra Sandager Brugs
https://www.skeifa.dk – billetter til World tölt, samt t-shirts v. Skeifa

følgende privatpersoner har også sponsoreret: 
kristina Drewsen - undervisning 
Pia meulengracht - islandsk sweater
Laila - smykker
Jens Syrach -  1 dobbelt cd med the eagles
Winnie Sehested edlefsen  -  5 cd’er med assens Jazzorkester

På bestyrelsens vegne 
Jens Syrach og rikke Sølvberg
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Salgsdag : heste og brugtmarked 
Søndag d. 25. maj fra kl. 10.00 til ca. kl. 13.00

Efter et flot salgsshow i efteråret fra Hedebo töltheste, Stald Sepi og Svenne-
bjerg, har bestyrelsen valgt at videreføre idéen, så private får mulighed for at 
fremvise deres heste til salg. Det kommer til at forløbe sådan, at:
 
Du får 10 minutter stillet til rådighed, hvor du kan fremvise hesten
Du vælger selv, om du vil stille med speaker, eller om vi skal speake for   
dig. Vælger du det sidste, skal vi have en beskrivelse med alle relevante   
oplysninger om hest, sælger og pris. Dette på skrift og let læseligt. 

Du skal efterfølgende være tilstede på pladsen for evt. henvendelser og 
spørgsmål.

Alle heste kan deltage, - unge som gamle, eneste krav er, at de skal være 
islandske heste med hestepas. 

Der skal tilmeldes min. 10 heste, for at dagen gennemføres. Pris pr. hest 50 kr. 
+ gebyr til Sporti. 

Tilmelding via Sporti senest d. 10. maj, for evt. spørgsmål kontakt Rikke Sølv-
berg på mail: rs@skeifa.dk.

Du har også mulighed for at sælge dit gamle eller overskydende rideudstyr. 
Man står selv for salg, priser og opsætning af evt. bod. Men vi afmærker et 
område til brugtmarked, og her vil være mulighed for parkering af bil.
Der vil være salg af øl, vand, kage, slik og frugt, men medbring selv kaffekur-
ven.

På gensyn
Bestyrelsen
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Fyns Islandshesteklub Skeifa

Formand
Fynsmesterskabudvalget
Davindebaneudvalg

Caroline Thrane 
Nørregårdsvej 8 · 5771 Stenstrup
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
Pia Meulengracht 
Erikkevej 2 D · 5700 Svendborg 
Tlf.  20 67 25 85 · E-mail: pm@skeifa.dk

Juniorudvalget
Alridudvalget

Rikke Kallesen
Hjortevej 42 · 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

Bestyrelsen E-mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@skeifa.dk

Om kontingent for 2014
i februar måned har vi udsendt opkrævning via sporti. Betalingsfristen er 15/3 
2014. 

Hvis du ikke kan betale via Sporti. er du velkommen til at kontakte mig. 
fang mig på kl@skeifa.dk eller på telefon nr. 6445 1313, bedst efter kl. 20.

Vil du ændre dit medlemskab i forbindelse med betaling, så kontakt mig.

kisse Leth, kasserer
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Skeifa Svendborg 

Formand Pia Meulengracht 
Erikkevej 2 D · 5700 Svendborg 
Tlf.  20 67 25 85 · E-mail: pm@skeifa.dk

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

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
Diana Maria Nielsen
Græsvænget 11 · 5762 Vester Skerninge 
Tlf. 61 30 03 82 · E-mail: dn@skeifa.dk

Skeifa Svendborg bestyrelse 
E-mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@skeifa-svendborg.dk

SKEIFA NYT DEADLINE  2014
15. februar – 15. maj – 15. september - 15. november

Arbejder du med et indlæg eller lignende omkring deadline, så giv os be-
sked på skeifanyt@skeifa.dk at det er på vej. Husk, sender du billeder med 
til din tekst, skal disse sendes seperat. 

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. 
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Aktivitetskalender 2014
April

6. Arbejdsdag Davindebanen dette blad
8. DRIVE IN undervisn beg. (hver 14 dg) se senere på skeifa.dk 
18. Bredde/DRL stævne Svendborg sporti.dk
19. Gædingakeppni, Svendborg sporti.dk
22. Dommersekretærkursus dette blad
Maj
1. 3-gangsstævne , Svendborg sporti.dk
3. Et dags stævne Skeifa -Orelundbane dette blad/sporti.dk

12. Dommersekretærkursus dette blad
24. Grusgravenes dag Davinde

23-25.  fællestur et sted i DK (fra fr. aften) under planlægning
24-25 FM Gædingakeppni Svendborg sporti.dk

25. Salgsdag i Davinde dette blad/sporti.dk
30.-31. FM , Davinde dette blad/sporti.dk
30.-31. Elitestævne Svendborg sporti.dk
Juni

1. FM Davinde dette blad/sporti.dk
13.-15. Det fynske dyrskue, Odense dette blad

29.- Junior lejr -afgang til Island
Juli
13. DM Herning

30.-31. NM Herning
August

1.-3. NM Herning
23. Tåsinge rundt - heldagstur dette blad

30.-31. Bredde/DRL stævne Svendborg sporti.dk
30.-31. Fællestur

September
1.-3. Orelundstævne

30.-31. Fællestur

Se løbende mere på www.skeifa.dk - 
også om kurser og undervisning

Skeifa har pt. disse udvalg:
Fynsmesterskab-  Davindebane-  Orelundbane – Natur – Alrid

Orelundstævne – Junior
Se alle medlemmer med kontaktoplysninger på www.skeifa.dk



evt. returadresse:
rue Hed 24
5462 morud

  

––

Velkommen til  
Svendborg Hestepraksis 

Vi tilbyder hesteejere undersøgelser og behandlinger i helt nye faciliteter 
 

Vi har: 
Undersøgelse- og behandlingsrum 

Laboratorium 
Røntgenrum 

Stald 
 

Udkørende praksis på Fyn og øerne    
 
Ambulante undersøgelser på Hospitalet   Hospitalsindlæggelse 

         
• Tandbehandling      Ved operationer  
• Halthedsundersøgelser på fast og blød bund   Ved større diagnostiske udredninger 
• Handelsundersøgelse 
• Røntgenundersøgelse 
• Ultralydsscanning 
• Endoskopi-kikkertundersøgelse 
• Reproduktion 

 
Læs mere om vores kompetancer på 

www.svendborgdyrehospital  

Vi støtter Skeifa 
Svendborgs 
baneanlæg 


