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Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nyt fra bestyrelsen
Af Bestyrelsen
Det har været en usædvanlig mild og
våd vinter. Mange steder har det givet
udfordringer med våde foderpladser mv.
Hvis du er medlem af Dansk Islandshesteforening kunne du læse om forskellige forslag til løsning i Tölt-februar 2015.
Vejret har betydet, at mange har fået
holdt hestene vedlige igennem vinteren
og nu er vi alle så klar til foråret.
Generalforsamlingen er vel overstået.
Først spiste vi sammen og så kom der
lidt flere til og der var en god stemning.
Rikke Sølvberg, Caroline Thrane og Jens
Syrach blev genvalgt, så bestyrelsen har
samme bemanding som i 2014, bortset
fra at Lene Risager nu er formand for
Skeifa Svendborg og dermed sidder med
i Skeifas bestyrelsesmøder. Juniorudvalget blev suppleret helt frivilligt med to
mere! TAK til jer der deltog i generalforsamlingen, det er skønt at møde jer
og mærke jeres tillid og opbakning og
ikke mindst fællesskabet.
Budgettet for 2015 viser et underskud
på ca. 90.000 kr., men lad os håbe det
helt ikke går sådan. Vi har sat penge af
til normalt vedligehold af banerne, tilskud til juniorerne - der får gæster fra
Island, nye skurvogne ved Orelundbanen, 4 trykte skeifa-nyt mv.
2015 bliver året hvor vi overvejer om
der fremadrettet skal udsendes blade, i
SKEIFA NYT MARTS 2015

hvilket omfang og med hvilket indhold.
Et alternativ kunne blive nyhedsbrev,
man selv kan printe fra hjemmesiden.
Årsagen til vores tanker, som vi også
luftede på generalforsamlingen, er at nyheder flyder elektronisk alligevel og at
porto og tryk er en stor udgift. Desuden er der ikke så mange, der bare lige
sender historier til redaktionen.
Vores baner skal vi passe på og hjælpe
hinanden med, så ryd hestepærer mv,
når du forlader banerne og mød op når
der er arbejdsdage. På Davindebanen er
der arbejdsdag den 12. april – husk at
melde dig til, se mere i bladet eller på
hjemmesiden.
Som altid er der brug for hjælpere til et
dags stævnet og til FM, kontakt Rikke
Sølvberg vedr. et dags stævnet 18. april
på rs@skeifa.dk og Bodil Jeppesen vedr.
FM den 5-7. juni på bj@skeifa.dk . Der
mangler også en eller to til at sørge for
opvisningen til dyrskuet!
I foråret bydes der på flere stævner,
punktarmot, tur til Vesterhav og plantager, ture i Langesø-skovene mv. Vi glæder os til at møde jer til de forskellige
arrangementer. Vi planlægger også en
ride- og grilldag i Davinde.
Venlige hilsner fra bestyrelsen
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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
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De islandske juniorer kommer til Fyn + VM 2015 i uge 32,
- vil du være med?
Har du lyst til at opleve en eller alle delene så har du chancen NU. Skeifas
juiorlejr foregår hjemme på Fyn og på Dyrskuepladsen i Herning i dagene 2.- 9.
august.
•
•
•
•
•

Du er mellem 12 og 18 år.
Du kan være værtsfamilie ca. 3-4 dage, hvor en bor ved dig, og vi mødes
hver dag til et arrangement. Ca. fra 2.- 6. august.
Du kommer til at bo i en fælles lejr ved WM 2015 sammen med andre juniore fra Skeifa og juniore fra Island, som vi har besøg af. Ca. fra d. 6.- 9. august.
Vi får gratis entrebilletter og kost/campingplads fordi vi skal være hjælpere
(samle skrald på tribunerne i pauserne).
Du får mulighed for at se de nogle af de bedste islandske heste i verden.

Prisen for selve juniorlejren ved vi ikke endnu, men den bliver ikke over 1000,for en hel uge.
Ved evt spørgsmål så skriv endelig.
Glæder os til at høre fra dig.
Mange hilsner
Rikke Teinholt og Dorthe Mastrup dorthemastrup@gmail.com

SKEIFA NYT MARTS 2015

5

Skeifa’s Banko 2015
Igen i år var der stor interesse for vores banko og mange var mødt op til en sjov og
hyggelig aften med spisning og masser af gode gevinster. Nogle tog flere med hjem,
mens andre gik tomhændet hjem. Til dem, bedre held næste år.
Det en god måde at starte det nye år på, inden det for alvor går i gang med stævner
og ture ud i det danske land. Det er også skønt at se, hvordan vi mødes på tværs
af alder og interesse for den islandske hest´s alsidighed, og får hilst og ønsket godt
nytår.
Mange glæder sig allerede til næste års arrangement.
Og så skal der selvfølgelig lyde en kæmpe stor tak til alle vores sponsorere, som har
doneret mange flotte gevinster, og gjort dette banko muligt.
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En stor tak til vores sponsorer:
Skeifa: Film ”heste og mænd”
Skeifa: World Tôlt billetter
Skeifa: Apassionata billetter
Stald Sepi v. Sys Pilegaard: undervisning
Fyns Væddeløbsbane: Indgangs billetter
Kristian Tofte: undervisning
Kristina Kure: gavekort til billede
Stutteri Almindingen v. Helle Tofte: gavekort til turridning
Getter Keramik: bælte med keramikspænde af hest, smykke
med hest, krus og vinbægre
Aborg Wellness: gavekort til behandling
Alice Krupa: Æblemost
Gelsted foderstof: blandet fra butikken
Bendtsminde: Islandsk tang, og andre hestepleje produkter
Sabine Stilling Mogensen: undervisning
Torupbakke gård/Orelund gårdbutik: gavekort

SKEIFA NYT MARTS 2015
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Guldbageren Rødegårdsvej i Odense v. Birgitte Bach: gavekort til brunsvigermænd
KST-Fyn v. Rikke Kallesen: gavekort til kranie sakral
Ehwar.dk v. Malou Benoni Willumsen: et sæt tøjler i Bio-Thane
Østrup turridning v. Dorte Mehr: gavekort til heldagstur
Hedebo-toeltheste v. Mie Hedebo: undervisning
JANBÆK Design v. Pernille Janbæk Jørgensen: gavekort til
hestehårs-smykker
Camilla Mohr: Gavekort til rytterscreening
Fjord&Bælt center: indgangsbilletter, sportstasker, toilettasker, muleposer, madkasser m. drikkedunk og service til baby
Vestfyns dyrlægerne: gavekort til behandling
Birkely A/S: gavekort til havegennemgang
Tove Due: gavekort på behandling
Islændersmed v. Jørn Vestergård: hovolier
Klinik Jylov v. Kristina Jylov: gavekort til behandling af hest
Rytterkompaniet: rideudstyr
Nørregaard Økologi: Nørregårdskassen med grønsager
Plakatforlaget: håndtegnede kalendere (dagkalender, A5 ugekalender, 3+4 ugekalender og A3/A4 halvårskalendere)
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Orelund/Torupbakkegård: løg og kål
Ex-plant v. Karsten Leth: blomster
Sandager brugs: Slikposer
Horsecare/Starcare: gaver fra Mane n' Tail

Vi ses til mange flere arrangementer i år!
Bestyrelsen

SKEIFA NYT MARTS 2015
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Hestefoder
Kom og se vort store udvalg af
hestefoder fra følgende mærker:

www.hojlund.dk

GUDBJERG
Tlf. 62251136
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FAABORG

Tlf. 62610418

ÅRSLEV

Tlf. 65972030

GELSTED

Tlf. 64491223

HAARBY

Tlf. 26306728
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ARBEJDSDAG
Davindebanen
Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00
Endnu et år er ved at være gået, så det er igen tid til at få baneområdet fixet
op. Pga. påsken er dagen flyttet til 2. søndag i april.
Vi håber at rigtig mange har tid og lyst til at give en hjælpende 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 pga. indkøb til frokost og planlægning:
Kurt 28409202
Villy 23313778

VEL MØDT!
Mvh.

Baneudvalget

SKEIFA NYT MARTS 2015
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Invitation

Forårets weekend tur går til Filsøgård, Plantager og Vesterhav
Den (29), 30, 31. maj – vi mødes fredag eftermiddag
Max. 14 personer – tilmelding efter først til mølle princippet.
Vi har booket værelser og plads til hestene på Filsøgård.
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 times tid. Lørdag og søndag tager vi længere ture. Lørdag drager vi
mod nord til Blåbjerg Plantage og Vesterhavet. Søndag udforsker vi terrænet mod syd. Fiil-Sø er
Danmarks 6. største sø og en nyere sø, der er en del af en større naturgenopretning. 300 m fra
gården Kærby Klitplantage.
Den længste tur bliver lørdag, og der bliver sikker også tid til at køre til Henne mv., hvis du har lyst
til det.
Prisen er inkl. ophold for hest og rytter, mad til ryttere og slutrengøring.
Pris: 750 kr. pr. person eller 800 kr. pr. person inkl. sengelinned – du vælger selv!
Tilmelding først til mølle, gælder først når du har betalt og der er bindende tilmelding.
Send e-mail med din tilmelding til kl@skeifa.dk, så får du oplyst konto nr. til din indbetaling- hvis
der stadig er ledige pladser.
Sidste frist for tilmelding er 1. maj 2014 - men vi lukker før, hvis der er booket.
Du skal regne med få små opgaver på turen, f.eks. køkkentjans, opvask o. lign. og nogle skal nok
medbringe kage mv. Praktiske information, kørevejledning mv. sendes før vi skal afsted
Drikkevarer ud over kaffe, te, mælk og juice - skal du selv medbringe, og alt til din egen hest,
herunder hegn til mindre folde – og evt. batteri til hegnet.
Hvis du er i tvivl om noget, så ring til Kisse på 2445 6113 / 6445 1313 - ring helst efter 18.00
Venlige hilsner fra arrangørerne – vi glæder os allerede 
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Stafetten
Af Elsebeth Petersen (tekst & billeder)

Stafetten er modtaget og jeg vil fortælle om mit hesteliv.
Præsentation
Mit navn er Elsebeth Petersen jeg er 45
år, bor med min kæreste på et nedlagt
landbrug med 16 tdl. beliggende i Dyreborg ved Faaborg. Jeg har 3 islændere +
2 opstalder. Desuden min schæfer på 1
år som bliver brugt til træning og konkurrence i politihunderegi. Til daglig
arbejder jeg på OUH Svendborg, som
ergoterapeut med rehabilitering af ambulante håndpatienter.
Starten
Da jeg var 10 år fik jeg i julegave en
lille fræk Dartmorepony i julegave og
SKEIFA NYT MARTS 2015

da stiftede jeg bekendtskab med bukkespring i klyngevis. Blizts som han hed,
blev, da jeg fyldte 14 år, udskiftet med
en stor hest, som jeg havde til 18 års
alderen. Der kom så grundet alvorlig
sygdom og sidenhen uddannelse en
mangeårig pause fra hestelivet.
En islænder i hus
Min 30 års fødselsdag blev starten på
den islandske hest. Min daværende
samlever havde besluttet at sådan en
lille en var lige noget for mig, godt nok
uden at spørge. Ganti et 10 måneders
hingsteføl rødvindott efter Nattprymur fra Arnporsholti blev dagens overraskelse.
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Meget blev budt den lille basse, som på
en dag blev flyttet fra mor sin flok, kørt
i trailer og fremme hos mig, placeret
med et får i en indhegning. Set i bakspejlet meget uovervejet at forære en
hest i gave uden at forholdene var til
det.
Dagen efter skulle niecen konfirmeres
i Odense. Tre timer inde i festen blev
jeg kontaktet af naboerne som fortalte
at nu havde de "jagtet " Ganti rundt
gennem samtlige haver og nu stod
han bundet men var ganske vild. Ved
ankomsten hjemme var han tæt på at
hænge sig i det træ han var bundet til
og skræmt fra al fornuft.
Årene herefter gik med at vinde tilliden igen. Ganti var traumatiseret.
Han smed sig bagover gentagne gange
hvis han gik i panik. Han var umulig at
komme på tæt hold af på marken. Jeg
havde kortvarigt en lånehest og så gik
han med bagefter ind i stalden.
Ganske langsomt ville han mig. Jeg gik
i gang med horsemanship og diverse
kurser blev besøgt med og uden hest.
Ganti blev kasteret som 3 årig og i et
års tid var han opstaldet et sted hvor vi
havde staldvagt.
Problemet var dog, at jeg jo aldrig
havde fri, idet ingen af de andre kunne
komme til Ganti i boksen og ej heller
fange ham på marken, så jeg ankom 2
14 

gange dagligt. Han stod der og ventede
og roligt lod sig føre af mig. Det har
været meget sensitivt og glædet mig at
han turde vælge mig.
I mange år frem har han haft det med
at trække sig væk fra fremmede og især
mænd. Dyrlægen er stadig ikke hans
hit, trods en alder af 17 år. På fold er
han stadig umulig for fremmede at tage.
En meget hjælpsom Anne-Marie
Schulzt hjalp med en blid tilridning da
Ganti var 5 år.
Ganti har bragt mig mange gode oplevelser til arrangementer og konkurrencer. Han er sensitiv og jeg har i
perioder været angst for at ride ham
ved stævner og så stak han af, det føltes
noget hurtigt. Har fået 0 i galop pga. for
høj fart!!
Søde mennesker på Knurreborg hjalp
i en periode, da det var værst. Så tak
til Inge, Susanne og Stefanie. De lærte
mig, at når Ganti kunne stole på mig,
kunne jeg stole på ham.
Han går stadig konkurrencer med mig
og nu er det en stor tryg oplevelse at
ride ham.
To islændere i hus!!
Vala blev købt da Ganti var 5 år for selskab, da det blev mit ønske at have hestene hjemme. Det, at købe en til hest,
var i sig selv en udfordring og AnneSKEIFA NYT MARTS 2015

Marie var klar med sin trailer. Turen gik
til Jylland, tre heste skulle ses. Forinden
havde jeg en opringning fra Brenderup
på Fyn en sælger havde tre isbasser til
salg: Vala: 10 år, vindott, ikke tilredet,
svær at holde i indhegningen, hendes
endnu ikke fravendte 10 mdr hoppeføl,
og sønnen Magnus: 4 år efter Gassi fra
Vorbæsa, lidt skidt idet han var far til
sin søster. Pris 30.000 for alle tre.
Vi valgte at køre til Jylland, men fandt
ikke det vi søgte og Vala blev købt inkl.
Goertz, pris 12.000 kr. Ja det var ikke
muligt med en prøvetur !!!!!! Der gik et
år med at vænne hende til sadel, rytter
og et liv uden for en stald. Og ja en isbasse kan springe højt når som helst og
for hvad som helst og hvor som helst,
bakke langt, og stå på to ben.

SKEIFA NYT MARTS 2015

Vala er nu 21 år og solgt til gode mennesker som bor i Roskilde men har
sommerhuse her i Dyreborg så Vala
bliver her.
Vala har givet mig to døtre efter Valtyr fra Carlshøj, to helsøskende som
er meget forskellige i sind og eksteriør/
vilje. Valdis er nu 10 år og vindott som
sin mor, vilje og sind som sin mor. Sia
en lille rød hoppe på 6 år med et kærligt sind, men vilje over middel og en
STOR mundfuld for mig til stadighed.
Jeg er meget heldig at have mødt Karsten min kæreste som har fortid hos
garderhusarregimentet og sidenhen
med dressur og springning i storhesteverdenen. Takket være ham og hans
tålmodige hjælp er Sia ikke længere bil-

15

o
a

Cavallo jodpurhridebuks
i sort til kr. 1269

B-express,
god energi
i
fældninge
n kr. 199
Effektivt
kløestillend
e
til hale og
mane.
kr. 189,-

Paskacheval Padderok
900g

Bucas regndækken kr.850
Ny Pikeur jakke
også i græs grøn
kr. 1169

Ny energi booster
kr. 99 Effektiv

Hoffmann’s Rideudstyr
Hunderupvej 190, 5230 Odense M.,
66146049 www.hoffmannsrideudstyr.dk
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ligt til salg. Men ikke flere hopper i mit
liv!!
Afgørende betydning?
Islænderne i mit liv har betydet særdeles meget, uden at blive for personlig
og vel vidende at dem som er tæt på
mig, kender til det fakta, at jeg i perioder bokser med svære sygdomsbetingede vanskeligheder.
Der har været så utrolig mange givende
kontakter ved arrangementer, stævner mv. Jeg har gennem mine heste og
omgangen med dem, mødt jer dejlige
uforebeholdende mennesker i den islandske hesteverden.

og forventningsfulde bliver jeg modtaget. Her må de så indskydes, at Ganti
har røntgenblik, idet han såfremt mit
humør er lavt, vender rumpen til mig
i boksen - vink med en vognstang, han
læser mig. Så en ridetur på ham, bliver
kun kvalitativ med en afslappet rytter!
TAK til Ganti.
Med håbet om mange givende år med,
den for mig så afgørende, islandske
hest.
Stafetten giver jeg videre til Stefanie
Nielsen, som gav mig modet tilbage i
tillidsarbejdet med Ganti.

I hverdagen har hestene og til stadighed været fast holdepunkt, altid glade

SKEIFA NYT MARTS 2015
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Vi har brug for din hjælp til afvikling af
vores stævner!
Stævnerne står for døren, så nu er der igen brug for mange hænder
for at få det hele til at gå op.
Et dagsstævnet på Davindebanen den 18. april (et dags stævne) –
primært dommersekretærer, ledvogter/farvepåsættere.
Kontakt Rikke Sølvberg på rs@skeifa.dk tlf. nr. 4032 1050
Hvis du vil speake er du meget velkomme til at prøve kræfter med
det – vi skal nok hjælpe dig.
Fynsmesterskaberne på Davindebanen den 5.,6. og 7. juni (timer halve/hele dage – og gerne flere dage).
Kontakt Bodil Jeppesen på bj@skeifa.dk tlf. nr. 5176 5884
Vi skal bruge dommersekretærer på banerne, ledvogtere, personer
til at sætte farver på rytterne, speakersekretær mv. Du får selvfølgelig forplejning mens du arbejder og frokost, hvis du arbejder i
længere tid samme dag. Ryttermiddag til FM skal du selv betale.
Til Punktarmót den 9. maj og 5. juli på Davindebanen har vi også
brug for et par hænder.
Kontakt Kisse Leth, kl@skeifa.dk tlf. nr. 2445 6113
Vi håber I springer til og hjælper os til glæde for os alle sammen og
Skeifa.
Venlige hilsner fra bestyrelsen og Fynsmesterskabudvalget
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Årets Juletur - Sikke en tur
Af: Anna Maria Madsen (tekst og foto)
I regn og blæst red vi på 14 islandske
heste, ud i det Fynske landskab. Vi
mødtes hos Getter, hvorfra vi startede
ud kl. 11.00. Turen gik igennem plantagen, skove og på stranden, samt igennem det skønne Lundeborg. Der var
noget for de fart glade, samt til os som
var til mere roligt tempo.
Jeg vil elske at komme tilbage dertil,
men næste gang gerne i solskin.

SKEIFA NYT MARTS 2015

Vi sluttede dagen af, med julehygge hos
Getter, med æbleskiver, hjemmelavet
gløg, hjemmebag og hjemmelavet marmelade. Kan man ønske sig mere? Selvfølgelig nåede vi også en lille tur forbi
værkstedet.
Tak til Getter og Tine for super arrangement.
Livet er en fest på islandske hest.
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Pak hest og trailer og kør til Mols Bjerge!
Af: Kisse og Ole (tekst & fotos)
Sidste forår arrangerede vi en fællestur
til Mols Bjerge. Vi blev ikke så mange
deltagere, men vi havde det hyggeligt
og fik redet nogle dejlige ture i Mols.
Hestene og vi boede på Stutteri Ahl,
syd for Ebletoft. Der er to fine lejligheder. Hestene gik på markerne i vores
medbragte indhegninger. Ved Ahl red
vi fredagens aftentur.
Lørdag morgen læssede vi hesten og
kørte til Standkær, hvor der er etableret en særlig hestetrailerplads og hvor
rideruten går direkte fra. Så var det
bare afsted efter kort og bedste evne.
Det var ikke så svært at finde rundt.
Det eneste man skal holde øje med er
at man ikke kommer ind i de private
dele af Mols bjerge.
Søndag parkerede vi på den anden hestetrailerplads ved Agri Bavnehøj og
red en anden rute inden vi spiste frokost og kørte hjem til Fyn.
På begge hestetrailerpladser er der drikkekopper til hestene, men
tag en børste med, så du
rense koppen, hvis den
er beskidt.

og frokostpause lørdag holdt vi ved
fine bord/bænke sæt, hvor heste også
kunne være.
Så nu giver vi ideen videre- det er besøget værd og gratis. Ved de to hestetrailerpladser er der bomme til at binde hestene ved og vandkopper, men tag
en børste og kop med, så du kan rense
hvis de ikke har været brugt længe. Ved
Agri Bavnehøj må bil og trailer kun parkeres på P-pladsen udenfor stendiget.
Der er trykte riderutekort på nettet,
se mere på www.naturstyrelsen.dk og
man kan downloade en app om Mols
Bjerge til sin smartphone eller tablet.
Det er måske lidt langt at køre for en
dag, men en god oplevelse for både
hest og rytter.
Hvis man ikke er så mange til overnatning, kan man sikkert finde andre steder tættere på Mols Bjerge.

Der var mange besøgende i Mols Bjerge, men
plads til os alle sammen
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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. Et årskort koster 750 kr, se mere på www.langesoe.
dk
Mødested: Rue Hed 24, 5462 Morud–rideklar kl. 10.30
Datoer: 26. april og 28. juni
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 med et lille måltiden inden I skal hjem igen.
Max. 18 deltagere
Tilmeldning og betaling senest den 13.april og 19. juni
mail: kl@skeifa.dk, tlf. nr. 6445 1313 / 2445 6113
- overfør beløbet til 6865 0001018688
Evt. overskud tilfalder Skeifa
Venlige hilsner fra Kisse Leth og Ole Søgaard

SKEIFA NYT MARTS 2015
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Bestyrelsen E-mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@skeifa.dk
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

Om kontingent for 2015
Kontingentet for 2015 er uændret efter generalforsamlingen.
Hvis du hører om nogle der vil være medlem, så skal de melde sig ind via sporti –
klubber – skeifa.
Kontingentopkrævningen for 2015 er udsendt til 98% af medlemmerne via sporti,
kontakt Kisse Leth på kl@skeifa.dk – hvis du ikke har modtaget opkrævningen eller er kommet til at slette den, så sender vi igen.
Vi har ikke pligt til at rykke for din betaling jf. vores vedtægter.
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Skeifa Svendborg

Skeifa Svendborg bestyrelse

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

Formand

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

Næstformand

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: kommer snart

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 NYT DEADLINE 2015
15. Mej
15. September
15. December

Arbejder du med et indlæg eller lignende omkring deadline, så giv os besked på
skeifanyt@skeifa.dk at det er på vej. Husk, sender du billeder med til din tekst,
skal disse sendes seperat.
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Evt. returadresse:
Rue Hed 24
5462 Morud

Aktivitetskalender 2015
April
4.
5.
12.
18.
25.
26.
Maj
2.-3.
9.
15.
29.-31.
Juni
5.-7.
12.-14.
13.-14.
20.
28.
Juli
5.
12.-14.

Stævne i Svendborg - sport
Stævne i Svendborg - Gædingak.
Arbejdsdag i Davinde
Et dags stævne Davindebanen
Undervisning på Orelundbanen
Fællestur i Langesø-skovene

se dette blad /skeifa.dk
skeifa.dk
se dette blad/ skeifa.dk

kursus med Marianne Flormann
Punktamót på Davindebanen
Deadline Skeifa-nyt
Fællestur til Vesterhavet/Plantager

skeifa.dk
skeifa.dk
skeifanyt@skeifa.dk
se dette blade / skeifa.dk

Fynsstævne /FM
Det fynske dyrskue i Odense
Stævne i Svendborg
Fællestur i Tarup-Davinde m grillmad
Fællestur i Langesø-skovene

sporti.dk
sporti.dk
dette blad/skeifa.dk

Punktamót på Davindebanen
Det fynske dyrskue i Odense

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
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