Nr. 2 - 2015

Sidste trykte blad !!

Fyns Islandshesteklub Skeifa
www.skeifa.dk

Skeifa Nyt
På årsbasis udsender vi ca. 1300
eksemplarer af bladet. Bladet udkommer 4 gange i 2015: Primo marts, juni,
september og december.
Indlæg & annoncer:
Send venligst jeres materiale på mail.
Tekst i word i A4-format og billeder
som billedefil jpg-fil hver for sig. (ikke
sat ind i word dokumentet)

Indholdsfortegnelse
Nyt fra bestyrelsen .......................................... 3
Invitation til ridetur og grill ........................... 4
Invitation til Orelundstævne.......................... 5
Om kurser afholdt af Skeifa............................ 7
Om Skeifa's et-dags stævne............................. 9
Alridtræning....................................................... 10
Om Punktamot................................................ 12
Bestyrelser ....................................................... 14
Aktivitetskalenderen ................................. 16

Redaktion: mail: skeifanyt@skeifa.dk
Karen Malene Andreasen, Kisse Leth
Deadline næste blad:
15. September 2015
Tryk: Spar Tryk, Årslev
Skeifas hjemmeside:

www.skeifa.dk
www.skeifa-svendborg.dk

Nr. 2 - 2015

Sidste trykte blad !!

Fyns Islandshesteklub Skeifa
www.skeifa.dk

Forsidebillede:
Fra hingstefold på Langeland
Forsidelayout:
Sander Bertram Bülow
Lars Chr. Nielsen
Foto: Lars Chr. Nielsen

Hvis du flytter, får ny email eller tlf.nr...
Skeifa Fyns Islandshesteklub og Skeifa Svendborg

Vi får ikke automatisk besked fra PostDanmark hvis du flytter. Selvom du er oprettet i
SPORTI, skal du give besked til Kisse Leth på e-mail kl@skeifa.dk evt. tlf. 24456113

2

SKEIFA NYT JUNI 2015

Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nyt fra bestyrelsen
Af Bestyrelsen
Kære alle Skeifa medlemmer
En epoke i Skeifas historie slutter med
dette blad. Dette SkeifaNyt er det sidste blad, som trykkes og sendes til alle
medlemmer, og fremover vil “bladet”
være elektronisk. I vores medlemsdatabase findes 5-6 medlemmer uden email, og disse vil forsat modtage bladet
med posten (kaldes snail-mail).
Verden har forandret sig, og Kulturministeriet har henover de sidste år
skåret portostøtten til de trykte foreningsblade til i dag at udgøre præcist
0 kr. 2014 var det sidste år hvor vi fik
støtte til et trykt blad. Bestyrelsen har
også skåret ned på antal årlige udgivelser fra 6 til nu 4 pr år, og indført Nyhedsbreve i stedet for.
På generalforsamlingen spurgte bestyrelsen om tiden var inde til at tage
konsekvensen, og vi fik så stort et ja,
at vi har valgt at nu er NU. Engang var
bladet, der hvor information om stævner og arrangementer blev annonceret,
og det gjaldt om at få fingrene i bladet
hurtigt for at blive en af de heldige deltagere til et stævne. Disse tider er forbi – alt (næsten alt) foregår via Sporti,
hjemmesiden og facebook.
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Bestyrelsen ønsker i langt højere grad
at kommunikere med medlemmer når
der er aktiviteter, og at have en smidigere mulighed for at give aktuel information til alle.
Fremtiden bliver en kombination af
Nyhedsblad og et “elektronisk blad” på
hjemmesiden. Vi benytter sommeren
til at prøve os frem, og finde lige netop
den profil, som skal være Skeifas elektroniske kommunikation i fremtiden.
Vi ønsker fortsat at få artikler tilsendt,
og at medlemmerne fortæller, om deres liv og oplevelser med den islandske
hest. Måske nogle af de frivillige fra VM
kan fortælle om “VM bag kulissen”,
TREC folket kan sende billeder og ord
om deres oplevelser.
Det er nostalgisk at skulle sige farvel
til bladet, og vi er sikkert mange, som
husker tilbage på de gamle dage hvor et
blad var noget på papir, som blev leveret i brevsprækken i hoveddøren. Nye
tider og nye vaner, som vi er sikre på at
I vil tage godt imod.
Venlige hilsner fra bestyrelsen
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Ridetur og grill
Invitation til en hyggelig eftermiddag for Skeifa medlemmer

Vi mødes kl. 13.00 ved banen i Davinde,
er rideklar kl. 13.30 og rider en guidet fællestur i området ad et par
timers varighed.
Efterfølgende griller og hygger vi. Pris 30 kr. for grillmad,
drikkelsen medbringer du selv. Husk også foldmateriale mv. til
din hest.

Tilmelding via Sporti, fra d. 1. juni.
Max. deltagerantal er 30 personer.

På gensyn
Skeifa´s bestyrelse
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ORELUNDSTÆVNE,

Den 12. – 13. september, 2015.
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.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-gangsstafet 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, undtagen stub- eller græsmark, den har vi. Husk strøm til folden.
Tilmelding på Sporti, www.sporti.dk fra den 25. juli til og med den 21. 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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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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Kurser afholdt af Skeifa
Af Jens Syrah
Vi har i lang tid drøftet undervisning i
bestyrelsen som supplement til al den
gode undervisning, der foregår i mere
eller mindre privat regi både på og
uden for klubbens baner. Konekurset
på Davindebanen lever stadig i bedste
velgående, hvorimod ”drive in” samme
sted lige så stille gled ud i sandet.
I 2014 tog vi initiativ til 2 forløb. 1 med
Kristian Tofte på Orelundbanen. Det
blev hurtigt fyldt op. Vi forsøgte os tillige med et weekendkursus med Marianne Florman, men her var alt for få
tilmeldte. Til gengæld blev kurset med
Iben Andersen søndag den 3. maj fyldt
op i løbet af ingen tid. de 10 fremmødte
var begejstrede – også over det gode

vejr – så vi lavede straks en ny aftale
med Iben: weekenden 3. – 4. oktober.
Man tilmelder sig hele weekenden, og
det foregår via sporti. Tilmeldingen åbner ved udgangen af juni., den nøjagtige
dato vil fremgå af juni måneds nyhedsmail samt ved opslag på Skeifas Facebook side.
Skulle du ikke kende Iben, kan vi fortælle at hun er indehaver af flere danske og udenlandske mesterskabstitler,
underviser både i Danmark, i Norge og
på Island samt træner heste for folk bl.
a. til kåringer.

Unghopper foto
af Kisse
Leth
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Godt for dig og din hest

Expan aflastningsgjord
1699,-

Insektspray 195,500 ml

Herreridebuks før 1399,nu 550,Kløestillende
produkt
189,-

Eques Levis plus
Testsaddel som kan lånes og
Prøves. Sadlen koster 14800,-

Hunderupvej 190, 5230 Odense M, 66 14 60 49, ´www.hoffmannsrideudstyr.dk
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Skeifa´s et-dags stævne
Af Rikke Kallesen
Lørdag d. 18. april afholdte bestyrelsen stævne i Davinde i super godt vejr.
Mange glade ryttere og heste var mødt
op til årets første stævne, men også
mange tilskuere havde valgt at lægge
vejen forbi.

dem, som vi ikke så, men som gjorde et
stort arbejde i tårnet med at få stævnet
til at glide, og holde styr på regler og
ryttere, dem som servicerede os i cafeteriaet, dem vi så på banen som dommersekretære, og ledvogtere og farver.

Dagen forløb godt, og vi ser nu frem
mod mange flere forskellige arrangementer i 2015.

Men også de usynlige, som man ikke
tænker på, men som gør mindst lige så
stort et stykke arbejde. Uden jer, var
det ikke muligt at afholde stævner.

Stævnet kunne ikke have været afholdt
uden alle de frivillige hjælpere, og dem
vil vi meget gerne takke. Det gælder

Resultaterne fra stævnet er at finde på
Skeifa´s hjemmeside.

Dugfriskt billede fra Plantager/Vesterhav turen. Foto af Kisse Leth
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Alridtræning
Af Rikke Kallesen (tekst & fotos)
Igen i år har vi lavet et samarbejde på
tværs mellem de fynske klubber omkring Alridtræning.

tur rundt der. En hyggelig dag med dejligt vejr.
Se endvidere kalenderen på Skeifa.dk
for kommende arrangementer. Der er
bl.a. flere ledige pladser til Hindsgavl
turen i juni. Kom frisk! Der er både en
tur for de hurtige og de mere rolige.
Skulle du have lyst til at tilbyde guidede
ture et sted på Fyn - i relation til Alrid,
er du velkommen til at kontakte Rikke
Kallesen.
Bedste hilsner fra Alridudvalget
v/Rikke Kallesen, bestyrelsen.

D.14.5.15 havde vi første arrangement,
hvor vi skulle en tur i Sollerup Skov.
Desværre er det ikke længere muligt at
parkere i det område, så vi så os nødsaget til i sidste øjeblik at lave alternativt
mødested over for Restaurant Skovlyst. Vi var tre ryttere, hvor af den ene
var helt ny indenfor Alrid.
Vi fik mulighed for at fortælle om disciplinerne, og afprøve tempo på distancedelen. Vi måtte konstatere at vi ikke
endnu er helt i form. Vi red fra Svanninge bakker, over golfbanen, krydsede
hovedvejen over til Sollerup og red en
10 

SKEIFA NYT JUNI 2015

Stemningsbilleder....
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Lidt fra Punktamot den 9. maj
Af Tina Stougaard (tekst og fotos af Kisse Leth)
Lørdag morgen den 9. maj kørte min
datter Marie Louise og jeg mod Davinde, vi skulle til Punktamot, det først i
en række af tre.

dommerne må nemlig bestikkes af deltagerne, for at komme videre med til
A-finalen, dette virker dog ikke hver
gang.

Det var tredje gang vi skulle være med
til denne lidt anderledes form for konkurrence.

Når rytterne er fordelt til henholdsvis
A og B finalen, rider alle rytterne ind
på ovalbanen i den pågældende finale
og nu piller dommerne løbende ryt-

Punktamot er et stævne hvor reglerne
er, at der ikke er nogle regler ...Hvordan lige det.. jo lidt regler er der dog,
rytterne bliver delt op i heats med ca.
seks rytter pr. heat, og hvis der er tilmeldt juniorer rider de i et heat for
sig.
Dommerne bedømmer rytterne i
hvert heat, hvem der skal videre til A
og B finalen. Der dømmes ud fra, den
rytter som dommerne helst vil have
til at ride deres hest, og den hest som
dommerne helst selv vil ride på.
Der rides to omgang i langsomt tempo, på begge volte og derefter er det
to volter i hurtigt tempo, også på
begge volter. Gangarten kan variere
omgangene rundt, men tempoet skal
enten være langsomt eller hurtigt.

tere ud. A-finalen forløber på samme
måde.
De point rytterne får, tager de med videre til næste stævne, så jo flere gange
man deltager jo større chance er der
for at vinde det samlede årsresultat.

Der er dog en lille krølle på ”reglerne”
12 
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Lørdag den 9. maj var en superhyggelig
uformel dag i rigtigt godt selskab, vi kan
kun opfordre jer til at deltage.

afholdt i år er den 27. september, hvor
årets vinder vil blive fundet.
Håber ses vi, det bliver hyggeligt!

Næste gang der er Punktamot den 5.
juli. Det sidste Punktamot der bliver

Er du interesseret...?
Så husk næste Punktamot den 5. juli og den 27. september!

En stor tak!
Redaktionen siger mange tak for et godt samarbejde til trykkeren Steen Rasmussen, Spar Tryk, som altid har gjort det
bedste for at kunne trykke bladet hurtigt og som altid har
været meget behjælpsom. Mange tak, Steen.
Varme hilsner fra Kisse og Karen Malene
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Fyns Islandshesteklub Skeifa

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

Dugfriskt billede
fra Plantager/
Vesterhav turen.
Foto af Kisse
Leth
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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. 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
Juni
5.-7.
12.-14.
13.-14.
14.
20.
28.
28.
Juli
5.
9.-12.
August
3.-9.
29.-30.
29.-30.
September
11.-13.
27.
Oktober
2.-3.
3.
27.

Fynsstævne /FM
Det fynske dyrskue i Odense
Stævne i Svendborg
Alrid træning
Fællestur i Tarup-Davinde m grillmad
Fællestur i Langesø-skovene
Alrid træning
Punktamót på Davindebanen
DM i Herning i i Sport & gæðingakeppni

sporti.dk
detfynskedyrskue.dk
sporti.dk
skeifa.dk
skeifa.dk
skeifa.dk

islandshest.dk

VM 2015 i Herning
Stævne i Svendborg
Fælles weekendtur

vm2015.com

Orelundstævne

sporti.dk/dette blad

Punktamót på Davindebanen

sporti.dk

Kursus med Iben Andersen

sporti.dk/dette blad

Tregangs stævne Svendborg
Punktamót på Davindebanen

sporti.dk
sporti.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
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