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Fyns Islandshesteklub Skeifa 

Nyt fra bestyrelsen 
Af Bestyrelsen 

Sommeren er over os og det betyder 
stævnetid. Mange Skeifa medlemmer 
er aktive stævneryttere i hele landet 
og det er dejligt at mødes med kendte 
ansigter igen efter en lang vinter. Gen-
nem den seneste tid er der flere steder 
kommet frem, at stævnedeltagelsen er 
blevet voldsom dyr og at det kan være 
svært at forstå at det skal koste så me-
get – selv til et klubstævne.

Princippet er at dem som bruger ydel-
sen også betaler for den!

Men det koster at være god. Der er sti-
gende krav til kvaliteten af dommerne 
og dermed til, at Di sikre løbende ud-
dannelse af dommerne, så de kan døm-
me kvalificeret. Der vil også hele tiden 
være behov for at uddanne nye dom-
mere og at sikre at disse også er fagligt 
dygtige. Dette koster altså penge for 
Di og det skal selvfølgelig være dem 
som benytter dommerne, som også 
betaler for deres uddannelse. 

På fyn har vi ikke så mange hjemme-
hørende dommere og derfor skal der 
også betales transportudgifter, og det 
er igen rytterne, som skal afholde den-
ne udgift. Dommerne får også en be-
skeden betaling samt overnatning.

til nogle stævner kræves at hingste 
står i boks, og det koster at etablere 
eller leje bokse. til andre stævner kan 
der opsættes en fold.

 intet stævne uden frivillige!

for at stævnerne kan gennemføres 
kræves en lang række frivillige, som 
før, under og efter stævnet bruger en 
masse timer kvit og frit på at rytterne 
og tilskuerne får en god oplevelse. Prøv 
at kig dig omkring næste gang, og se 
hvor mange, som er i gang under hele 
stævnet i regn, blæst og sol. Dette ar-
bejde anerkender vi i Skeifa meget og 
forsøger derfor at give de frivillige gode 
forhold, som tak for deres indsats. 

Rytterlicens, dommerudgifterne og 
kravene til hvordan stævnet afholdes 
besluttes på Dis generalforsamling og 
er ikke en lokalklub beslutning. Så er du 
utilfreds, så mød op på næste general-
forsamling og giv din stemme til kende. 

Og husk at næste gang du er til stævne, 
så anerkend de frivillige – de knokler 
for dig. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig 
god stævnesæson og håber at i nyder 
det, om du er rytter, frivillig eller til-
skuer.
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ORELUNDSTÆVNE, 
Den 13. – 14. september, 2014.

AFHOLDES SOM D-STÆVNE 

Traditionsrigt og hyggeligt familiestævne på Orelund.

Hvor du har mulighed for at prøve dig selv og din hest af på traditionel 
og utraditionel vis.

Se den fulde invitation på Sporti eller Skeifas hjemmeside

Ovalbane-discipliner:  
T.2, T.3, T.5, T.7, V.2, V.3 og V.5. 

T.8J og V.5J (for juniorer). 

Sjov ridning:
Orienteringsridt, fællestur, Orelund special med spring og 4-gangssta-

fet på ovalbanen.

IGEN I ÅR, pointkonkurrence, TRIATLON med flotte præmier

Hyggelig og uformel ryttermad lørdag aften i laden på Orelund
   
Medbring alt til din hest og dig selv, undtagen stubmarken, den har vi.

Tilmelding på Sporti, www.sporti.dk fra den 25. juli til og med den 19. 
august.

Program, praktiske oplysninger, hjælperplan og foreløbige startlister 
kan hentes på www.skeifa.dk en uge før stævnet.

  
Venlig hilsen og på gensyn til et par sjove og hyggelige dage

 Orelundudvalget.
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Denne skønne forårsdag mødtes 19 he-
ste med ryttere hos Getter, som på sin 
fødselsdag havde planlagt en smuk og 
alsidig rute gennem smukke alleer, her-
regård, skov, strand og plantager – ikke 
ret meget asfalt, syd for Lundeborg

Jeg havde min unge hoppe Drottning 
med. Hun skulle på sin første fællestur, 
og jeg var spændt på, hvordan hun ville 
opføre sig.

På vej til Oure hentede jeg min kære 
veninde, Jona, og hendes erfarne Ágýð-
ja blev støttepædagog for min hoppe på 
turen.

ud over 16 islænderefolk deltog Get-
ters nabo Peter, som for nylig red fra 
Sverige til Lundeborg med sin hesteflok 
og familie. Han havde 3 heste med. en 
tinker, en stor brun varmblodsstør-
relse hest og en lille islandsk? skimmel. 
fint, at der kommer andre hesteracer 
med.

Jeg har været på flere fælles ture med 
min hedengangne hoppe Bliða, men 
det har været i Langesø eller Orelund. 
Denne gang – på østfyn - mødte jeg 
pludselig en anden gruppe islænder-
folk, Hvoraf mange er medlem af Skeifa 
Svendborg.. Og - hvor dejligt! annett, 
som var med på islandsturen sidste år! 

Der var en meget fin og åben stemning 
på turen. Vi skridtede de første par 
kilometer, hvor vi også samlede en ny 
rytter op, og så blev der indlagt flere 
perioder med trav og tølt. Jeg synes, 
det var passende for min vinter-tykke 
hoppe. 

Der var også dejlig fart på langs stran-
den. Drottning ville dog ikke i vandet, 
selv om hun er vant til at gå i Odense 
fjord. Galoppen var henvist til en be-
stemt strækning til sidst, men den af-
stod jeg klogelig fra.

Ridetur i Oure 30. marts kl.11, 2014
Af Viva Sternsdorf (tekst) Anette Henner (fotos)
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At ride sammen i flok kan være en stor 
udfordring for hestene, som jo ikke har 
samme temperament og fremdrift. 

Men man lærer sandelig også noget 
om sine egne mangler.Jeg synes selv, at 
Drottning klarede sig fint, men i bak-
spejlet kan jeg se, at hun ofte skiftede 
tempo, så vi skiftevis overhalede eller 
sakkede bagud. Det gav mig mulighed 
for at hilse på flere af deltagerne, men 
jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg har over-
trådt uskrevne regler i den forbindelse.
korriger mig gerne! en enkelt gang gik 
der panik i Drottning, og det smittede 
en anden hest. Det beklager jeg meget.
Vi var heldige, at der var brakmarker 
at stoppe på.

i et skovbryn, halvt igennem turen, 
overrakte anette Henner en lille gave 
til Getter i anledning af fødselsdagen 

og vi blev trakteret med kaffe, kage 
og kolde drikke. Da vi efter ca. 3 ti-
mer afsluttede turen gennem skønne 
frugtplantager, ventede kaffedamerne 
(Anette Henner og Sonja fra Thurø) i 
Getters solbeskinnede have med end-
nu en forfriskning. 

keramik udstillingen blev besøgt, og de 
små skønne figurer af heste var place-
ret i græsset og gjorde sig godt. ellers 
er det jo kattene, der stjæler billedet 
Besøg evt. Skeifa-Svendborgs hjemme-
side og se Anette Henners fine billeder 
fra turen.

en helt vidunderlig rideoplevelse i det 
spæde forår - for mig og min nybagte 
turhest 

Du siger bare til, Getter, så kommer 
vi igen.
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Anky insektspray                               Insektmaske i 4 str.             Hovolie til tørre hove         Eksemdækken med gode hals- 
       kr. 225,-            kr.   199,-                                   kr. 189,-                         og skulderfrihed   kr. 899,- 

   

Klar til sommeren – det er vi 
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Tag med Skeifa på tur i Kompedal Plantage 
29-30. august 2015

Der er tryk på lokalerne i Kompedal, så vi har allerede reserveret til 
vores årlige fællestur næste år. 

Der er plads til mange, så sæt X i din kalender allerede nu.

Flere kender Kompedal Plantage fra DI-s aktivitetsuger, og der er 
aktivitetsuge i 2015. 

Men vi vil tilbyde alle vores medlemmer muligheden for at ride i 
det 2700 hektar store område.

Kompedal Plantage ligger på den østlige del af Karup Hedeslette 
og er en af Jyllands største sammenhængende plantager, med syste-
matiske grusveje. 

Det er statsskov og ridning er gratis.

Den 6. maj havde bestyrelse arrange-
ret et mønstreringskursus for dem der 
havde lyst til lære at mønstre deres 
hest, så de bl.a. er klar til det kom-
mende dyrskue.

Som underviser var vi så heldige at få 
kamilla Padkjær Nielsen, der tidligere 
har vundet mønstrings konkurrence på 
Det fynske dyrskue. 

Om mønstringskurset

På kurset deltog to Skeifa medlemmer. 
kamilla fortalte og vidste hvordan man 
skulle mønstre og bagefter var det de 
to deltageres tur. De fangede hurtigt 
teknikken og fremviste flot deres he-
ste.

Vi ønsker jer held og lykke på dyrskuet.

Af Gitte Jensen, Skeifas bestyrelse
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Muni vom Hrafnsholt 
DE2006134453 

 
Byg: 8.40 – Rid: 7,88 

Total: 8,09 
 

Far: Midill fra Skardi 
Mor: Skvisa vom Hrafnsholt 

 
Muni genfremstilles  i 2014. 

 
Mere info og kontakt: 
Sys Pilegaard:  
+45 40887845    
info@staldsepi.dk 
Kristina Holst Hansen: 
+45 51545924   
krisserholst@me.com 

	  



10  Skeifa Nyt JuNi  2014

Nyt fra Alridudvalget

Vi mødtes en aften i starten af marts 
hos Jannie Holm, som har stor erfa-
ring med at ride alrid og formidle om 
denne fantastiske sport. Vi har lavet en 
gruppe som hedder alridgruppen fyn.

Der deltog medlemmer fra vores egen 
klub men også fra lokalklubberne Li-
tur og Laxi. Vi drøftede forskelligt og 
præsenterede os for hinanden. alle 
var enige om at vi bedst kunne lave et 
træningsprogram for alle klubber, og på 
den måde sprede det gode budskab om 
alrid.

Dette blev lagt op på klubbernes hjem-

meside, og kan stadig læses der. Der 
har været ganske få aflysninger, og 
meget stor opbakning til de forskellige 
fælles træningsture og terræn under-
visning.

D.25.3. blev i der i Laxis lokaler afholdt 
informationsaften om alrid, hvor Jan-
nie guidede os igennem et alrid med 
billeder og ord. Der deltog over 20 
og der var god stemning. til stede var 
også Palle og ulla, som stod for den tur 
vi var på i Wedellsborgskovene d.12.4. 

en tur hvor der deltog medlemmer 
fra alle lokalklubberne, men hvor Litur 

Af Rikke Kallesen (tekst & fotos)
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Søndag d.4.5. var vi med Litur i Hinds-
gavl parken hvor vi trænede udholden-
hed og terræn. Vi formåede faktisk at 
holde et aL1 tempo alle sammen 

stod som arrangør. Der deltog også 
her over 20 ekvipager. 

Vi delte os i to grupper, hvor den ene 
red i højt tempo en længere tur på ca. 
20 km, og den anden også i frisk tempo 
omkring 12-14 km. Der blev skrevet 
om turen i fyns Stiftstidende, og man 
kan se flere billeder på mitfyn.dk

ud over det har der været ture til kir-
kendrupskoven, fjeldsted terrænun-
dervisning med en meget kompetent 
underviser derude fra, og træning på 
Davindebanen. 

Her fra terrænet i fjeldsted:

Vi mødte både krondyr, tog og helikop-
ter!
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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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en stor del af os fra alridgruppen 
skal endvidere deltage i toppurs al-

ridstævne d.24.-25.5. 
– mere om det i næste blad..
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Stafetten

tak til ulla for stafetten. Jeg voksede 
op lige uden for københavn, i en fa-
milie der overhoved ikke havde noget 
med heste at gøre, det var kun musik-
ken det drejede sig om. Som den ene-
ste i familien var jeg besat af heste fra 
jeg var helt lille. Jeg havde heste i alle 
afskygninger, små og store, plastik og 
træ, billeder og i tusindvis af postkort. 
Jeg tænkte aldrig på andet end heste.  
Jeg har altid lavet sjov med, at hvis jeg 
havde levet før, så var det i hvert fald 
som en hest. 

Jeg ønskede brændende at begynde at 
ride, men jeg måtte ikke før jeg blev 
10 år, da min mor var bange for at jeg 
skulle blive hjulbenet. Så da jeg endelig 
blev 10 år startede jeg på den nærme-
ste rideskole, som lå 4 km væk, hertil 
cyklede jeg frem og tilbage i mange år 
i alt slags vejr. Og selvom jeg nu havde 
adgang til rigtige heste, var det ikke 
nok. 

Jeg havde min egen rideskole med kæp-
heste hjemme på vejen, og alle de an-
dre børn var tvangsindlagt til at gå til 
ridning. Jeg byggede også heste i natur-
lig størrelse i forskellige materialer, til 
mine forældre var ved at få nok. 

Jeg havde altid drømt om at få en sort 

islænder. Men da vi ikke havde så man-
ge penge og det var dyrt at få heste 
opstaldet, fortsatte jeg med at ride de 
”almindelige” heste. Jeg havde flere for-
skellige halvparter i heste på de nærlig-
gende steder, og min ridning var kon-
centreret om den almindelige dressur. 

På denne måde fortsatte det i mange 
år, indtil en dag en af mine gode ven-
inder spurgte om jeg havde lyst til at 
komme med ud og ride på en af hendes 
islændere, hun kunne ikke nå at ride 
dem begge. 

På det tidspunkt havde jeg glemt alt 
om min barndoms ønske om, at få en 
islænder, og tænkte at, det kunne jeg 
vel godt gøre for hendes skyld. Det 
var tidligt på foråret og jeg husker da 
vi kom ud til dem, stod der bare de 
to små langhårede og beskidte heste, 
og jeg tænkte at sådanne nogle, kunne 
man da ikke ride på. Men op kom jeg og 
vi havde en fantastisk tur i dyrehaven.  
Jeg var helt solgt, jeg vidste at det var 
den slags heste jeg ville ride fremover. 

Det er over 25 år siden og jeg har ikke 
redet på andet siden. Og som det går 
med så mange andre, gik det også med 
mig, jeg måtte selv have en.  På det 
tidspunkt boede jeg i Sverige, og havde 

Af Ulla Hanrath Andersen (tekst & foto)
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egentlig ikke nogen ide om, hvor jeg 
kunne købe en islænder. Jeg fik kontakt 
til en der skulle importere til sig selv og 
sin veninde, og der kunne jeg da godt få 
en med. Hun vidste at der var en fin ifo-
let hoppe som var til salg. Så den købte 
jeg, uden overhoved at ane hvad det var 
jeg havde købt. 

Som mange nybagte islænder ejere, 
endte jeg da også med et lidt kedeligt 
eksemplar af den islandske race, til gen-
gæld  var det føl hun havde med sig,en 
dejlig sort og hvid broget hingst ved 
navn Følskvi (man skulle også lige vende 
sig til de mærkelige navne). Ham havde 

jeg som ridehest i mange år, indtil jeg 
for nogle år siden var nødt til at skille 
mig af med flere af hestene. 

følskvi blev solgt til en dame her på 
fyn, og mig bekendt har han det stadig 
godt. Det er dejligt at vide.  Mens jeg 

boede i Sverige voksede hestebestan-
den da også betydeligt, både med flere 
indkøbte heste og dem vi avlede selv.  

Det var fantastisk at bo og ride i Sveri-
ge, man skulle bare lige ud af døren, og 
så var der kilometer efter kilometer af 



16  Skeifa Nyt JuNi  2014

En opfordring fra bestyrelsen:
- Skeifa har brug for dig 
og vi har brug for hinanden!
Som du måske har læst tidligere, har vi 
i 2014 valgt at sætte fokus på klubånd, 
det er nemlig vigtigt i forhold til klub-
bens fortsatte virke og aktivitetsniveau 
og vigtigt for de nye medlemmer, der 
kommer til os i et ret jævnt flow.

i bestyrelsen gør vi os faktisk umage 
med at tænke nyt og sikre, at vi har for-

dejlige skovveje og stier at ride på. Det 
kan man godt savne engang imellem. 

Af forskellige årsager flyttede jeg tilba-
ge til Danmark i 1997, og havde følskvi 
og en halvbror til ham med. Jeg flyttede 
til fyn hvor jeg var heldig at få en lej-
lighed på en stor gård, hvor jeg kunne 
have heste. Her kom der atter flere is-
lændere til og gennem de sidste år har 
jeg også avlet et par føl mere. 

i 1998 deltog jeg i Di`s første kursus for 
B-instruktører,  og jeg  har undervist  
lige siden, både i Skeifa regi og privat. 
Jeg holder meget af at undervise og 
arbejder ud fra det synspunkt, at hvis 
grunddressuren er i orden, går alt an-
det meget lettere. Jeg har også i perio-
der  undervist på rideskoler med almin-
delige heste.  Jeg har desuden gennem 

mange år, trænet og tilredet heste. 

Mit liv har været meget omskifteligt og 
der er sket mange ting, dog har ridnin-
gen og hestene altid været et fast hol-
depunkt for mig. i dag har jeg  2 islæn-
dere, en  4 års vallak som er klar til at 
gå i gang med, det glæder jeg mig meget 
til. Og en gammel hoppe som bare går 
og nyder livet, pga. dårlige bagben, er 
hun ikke ridehest mere. 

Jeg bor i allerup, i en lejlighed hos tor-
sten og kirsten, og har jeg fornøjelsen 
af at ride mange af deres heste. 

Ligegyldigt hvad der kommer til at ske 
fremover, er jeg sikker på at hestene 
stadig vil være mit faste holdepunkt. Jeg 
giver stafetten videre til Berit Smed.

skellige tilbud til jer med og uden hest, 
i natur og på bane. Derfor bliver vi lidt 
kede af det, når medlemmerne ikke vil 
afse lidt tid til at hjælpe, når der er brug 
for en mere praktisk indsats fx til ba-
nedagene, cafeteria til stævner mv.  Vi 
har også opfordret til en fælles arbejds-
team til NM i Herning, men kun to har 
meldt sig til bestyrelsen, så for første 
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gang i klubbens historie kan Skeifa som 
klub ikke tilbyde at tage en tørn.  
Heldigvis er der en del, der har tilbudt 
sig som dommersekretærer mv. til fM 
og andre stævner – det er vi så glade 
for.

alt i Skeifa er baseret på frivillighed og 
frivilligt arbejde og det er en af grun-
dene til, at vi i mange år har  fastholdt  
vores kontingent på et uændret niveau. 
Vi mener at klubbens korpsånd er vig-
tig for vores fælles fremtid. 

korpsånd er mange ting, at vi har det 
rart sammen, at vi vil hinanden, at vi 

interesser os for hinanden, men det 
er også noget af det, der skabes ved at 
vi gør noget praktisk sammen.  Vi har 
brug for at løfte i flok, så vi sikrer, at 
der stadig er et solidt fundament som 
vi fælles kan bygge videre på.   
  
Med dette lille input, håber vi, at i bli-
ver lidt opmærksomme på, at korpsånd 
er noget vi lægger vægt på og at det er 
noget vi skaber sammen. Bestyrelsen 
og de trofaste støtter kan ikke løfte 
det alene.

Se bare her, glade Skeifa-folk til WM 
2003 
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GIV DIN 
ISLÆNDER
TID OG RO TIL 
AT NYDE 

SOMMEREN

Giv den f.eks.:
Et Horse Guard Eksem og

Insektdækken med hel hals og mavek-
lap. Et helt igennem super godt insekt-
dækken, der dækker hele hestens krop.
Der er elastik i hele kanten rundt, hvilket
gør at dækkenet sidder til på kroppen så
insekterne ikke kan komme ind under
ad den vej. Vores absolut mest solgte
dækken!! Fås i gråt. Pris kr. 799,-.

Og ha’ altid enten Sommer Spray
eller Sommer Gel mod fluer, brem-
ser og insekter, som er vand og
svedfast. Super efektivt. Priser fra
kr. 69,-.

Så kan både du og din islænder
bruge tid på andet end at

bekæmpe mitter.

MITTETID ER
FYNS RIDEUDSTYRSTID

WWW.FYNSRIDEUDSTYR.DK
RUGÅRDSVEJ 910 . HINDEVAD . 5471 SØNDERSØ . TLF: 6483 1350 
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Aktivitetsudvalget Svendborg informerer: 
Invitationerne her, er for alle i Skeifa
I Weekenden d. 8.-10. august arrangerer vi en hyggelig rytter-
weekend ved Getter i Oure. Kom sidst på eftermiddagen fredag. 
Vi rider ture fredag aften, lørdag og søndag. Forplejning sørger 
vi for. Pris 500 kr/deltager. Tilmelding via Sporti. 

Lørdag d. 16/8 vil Peter Vester undervise i håndhesteridning. Peter 
Vester er lige hjemvendt fra Sverige, hvor han red hele vejen 
med sin familie, 12 heste, et par muldyr samt en hestevogn. 
Du kan læse mere om Peter her: http://www.pakhesten.nu/index.
php?l=DK. Prisen vil være 325 kr/deltager med hest. Deltagere 
uden hest er også velkommen pris 175 kr. Tilmelding via Sporti.

Vi arbejder sammen med Laxi på at få Peter til at holde fore-
drag om sin tur fra Sverige til Danmark en gang til efteråret. 

Vi havde stor succes med rideturen ude fra Getter. Se indlæg 
andet steds i bladet. Vi vil løbende arrangere rideture ud i det 
blå.

Rideundervisning, Tølt in Harmony og lav din egen trold med 
Getter arbejdes der også på. 

Klubaftener som vi har holdt på banen i Svendborg sættes i 
bero indtil videre. Læder og måske strik holder vi nok også en 
pause med. Vi har det hyggeligt på disse aftener, men nogle 
gange er vi kun 1-2 personer og det er jo nok lige lidt.

Men hold øje med www.skeifa-svendborg.dk, kalenderen på www.
skeifa.dk - her vil vi komme med flere invitationer. 

Har I andet i syntes vi skal lave i Skeifa, så kontakt os eller 
kom med i aktivitetsudvalget - der er plads til flere :o).

De bedste hilsener
Anne Grethe, Getter og Anette
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Invitation til weekendtur den 30-31. august 

Dette års fællestur bliver i Langesø-skovene, for at holde et forholdsvis 
lavt deltagergebyr, og så håber vi på flere deltagere end sidste år.
Ryttere og heste får base på Rue Hed 24, 5462 Morud.

Lørdag bliver den længste tur, vi deler os i to hold, hvis vi bliver 
mange. Vi kan evt. også ride en kortere tur med nogle af deltagerne.   
Tilmeldingen via  www.sporti  fra 10. juni – 17. august.  Max. 25 deltagere

Pris : 125 kr. hvis du har ridekort. 325 kr. hvis du ikke har ridekort.
Prisen er inkl. aftensmad lørdag, 2x frokost med drikkevarer, 1 x morgenmad. 

Hestene skal gå på græsfold- og du skal selv medbringe hegn til mindre 
fold. 

Du kan sammen med andre deltagere overnatte indendørs på egen 
madras i et af huset rum eller i eget telt/campingvogn. I huset er 3 
ledige senge og 1 ledig gæsteseng. Der er også Bed & Breakfast tæt 
på.  Drikkevarer til frokost, morgenmad, kaffe og te er inkl. i prisen . 
Resten skal du selv medbringe.     

Mere praktisk information tilsendes deltagere pr. e-mail ca. en uge før 
vi mødes.  

Vi håber at se nogle af jer og forbeholder os ret til at aflyse, hvis meget få 
tilmelder. 

Venlige hilsner fra Jens Syrach, Ole Søgaard og Kisse Leth
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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

Vi ønsker alle en rigtig god sommer
... og vi læses ved til oktober!
Husk, oplever du noget rigtig spændende så skriv endelig 

et indlæg til os og vedhæft nogle gode billeder. Det vil være 

spændende at læse om jeres sommer.
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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. 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. 

Nyd en dejlig sommer!
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Aktivitetskalender 2014
Juni

1. FM Davinde
3. Drive-in undervisning Davinde skeifa.dk

13.-15. Det fynske dyrskue, Odense detfynskedyrskue.dk
13.-15. Weekendtur på Hedeland, Roskilde
13.-15. DRL-Stævne Svendborg

17. Drive-in undervisning Davinde skeifa.dk
29.- Junior lejr -afgang til Island
Juli
13. DM Herning

30.-31. NM Herning
August

1.-3. NM Herning
8.-10. Rytterweekend i Oure

15. Deadline Skeifa Nyt
16. Undervisning i håndhesteridning dette blad /sporti.dk
23. Tåsinge rundt - heldagstur dette blad

30.-31. Bredde/DRL stævne Svendborg sporti.dk
30.-31. Fælles weekendtur på Fyn dette blad/sporti.dk

September
1.-3. Orelundstævne

Oktober
12. Fællestur Langesø skovene skeifa.dk

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 


