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Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nyt fra bestyrelsen
Af Bestyrelsen
En skøn sommer går så småt på hæld,
men her i midten af september er vi
stadig velsignet med fantastisk ridevejr.
Sommeren tørke flere steder har selvfølgelig været en udfordring for nogle,
fordi fodersæsonen måske skulle starte
før planlagt.
Vi håber at medlemmer og familie har
nydt de mange gode dage og aftener,
både med og uden heste.
Her vil vi benytte lejligheden til at takke stævneudvalgene for de fine, fine arrangementer i varetager. Og tak til jer
der er frivillige hjælpere, så rytterne
kan komme på banen, få mad mv.
Uden jer gik det ikke og det er så flot,
at vi år efter år kan holde fast i de traditioner og faste stævner, der er ret
forskellige – gode samlet set og gode
hver for sig.
Orelundstævnet fik lidt regn om søndagen, men sluttede af i flot vejr.
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Igen var der stævnerne en god stemning på pladserne, omkring folde mv.
Det er skønt at opleve, men intimiteten til Orelundstævnet er noget helt
særligt, måske fordi alle ved det er sidste stævne det år.
Efteråret nærmer sig og når dette blad
udkommer – så er det over os. Medlemmerne tilbyder forskellige foredrag
i oktober og november.
Vi skal så småt til at tænke på tiltag for
næste år og vi vil meget gerne have
jeres input. Vi ved der kommer en
weekendtur til Blåbjerg/Vesterhavet
sidst i maj, Fynsstævne, et dagsstævne,
Orelundstævne, en weekend med kursus med Marianne Flormann.
Men hvad tænker du kunne være en
ide. Eller er der noget du gerne vil have
hjælp til at arrangere ? Så kontakt en fra
bestyrelsen.
Vi håber, at I alle får et dejligt efterår.
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Junior- ungrytter trænings forløb i vinter
Kom og vær med til et par hyggelige dage, her hen over vinteren, med jeres
heste og gode venner . Deltager alder ca. 9- 25 år. Datoerne er 25/10, 29/11
og d. 10/1 -2015. Det foregår hos Rikke Teinholt, Mullerupvej 4, 5772 Kværndrup, hvor der er ridehus og mulighed for fold og bokse evt. deleboks . Max 10
deltager.
Program:
Lørdag ankomst kl. 9.30
Rideundervisning af Kristian Tofte. Han har været på Island flere år
samt hos Jon Stenild de sidste par år. Derudover var han udtaget til
landsholdet i år og blev nr. 2 ved NM i T2.
				
		

Der rides 2 og 2 i en halv time om formiddagen, og en halv enetime
over middag.
Husk foder til hest og varmt tøj, samt en madpakke.
Pris: 300,- / pr. dag
Vi ses til en hyggelig dag.
S.u. 3/10-2014 til mail poul.teinholt@mail.dk samt indbetaling til: 2029
0123423291 Nordea. Indbetaling er lig med tilmelding.
Venlig hilsen Dorthe Mastrup og Rikke Teinholt, Skeifa Juniorudvalg
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Grusgravens dag
Af Gitte Jensen, Skeifas bestyrelse
I år havde Tarup-Davinde 25 års jubilæum på Grusgravens dag og henvendte
sig til alle brugerne af området, heri
blandt Skeifa, for at høre om vi ville
være med til at gøre dagen til en festdag.

havde en effekt er svært at vurdere.
Der blev dømt ud fra hvem der havde
den hest dommerne helst selv ville ride
på og så blev der også kigget på hvilken
rytter man helst ville have til at ride sin
egen hest.

Tarup-Davinde er et stort aktiv for vores klub, så vi sagde ja til invitationen.
Vi besluttede os for at afholde Punktarmót for første gang og håbede på deltagere. Der tilmeldte sig 12 voksne og
2 juniorer. Vi lavede 2 head med hver
6 deltagere. Den bedste halvdel gik videre til A-finalen og resten til B-finalen.
Juniorerne havde deres eget head.

Ind imellem konkurrencerne kunne
børn strigle heste og få trækture. Træk
turerene var et STORT hit. Desuden
havde vi parridnings konkurrence som
blev til opvisning, da der kun stillede et
par op. Men vi fik en fin opvisning med
udklædning og musik til.

Dommerne var en broget flok. En islænderkyndig, en fra publikum med heste interesse og en der intet kendskab
havde. Dommerne kunne bestikkes,
så der blev givet chokoladekiks samt
sendt store smil til dommer flokken
der havde travlt på midten. Om det
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Vejret var pragtfuldt, deltagerene glade
med flotte dygtige heste, fælles frokost,
rosetter til alle og dejlige publikummer.
Så da vi pakkede sammen sidst på eftermiddagen, var det med et smil på
læben efter en rigtig god, intim og hyggelig dag, samt en snak om, at vi da skal
have et punktamót stævne igen.
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5672 Broby

Sag 56001873
Thorslundsvej 8
Landliv på 1. klasse i utroligt naturskønne omgivelser hvor Odense Å danner
et smukt & naturligt slyngende skel til grunden. Området fremstår perfekt for
heste-, lystfisker-, jagt- & naturinteresserede. Ejd. er opført i 2009.
Bolig/
Grund
Rum/
Pris/udb.
4.495.000/225.000
Brutto/netto
21.682/18.709 kælder m²
m²
vær.
267/144
92418
7/5
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./nt. Afdragsfrit RTL1
943/2.081
Kontakt tlf. 62614800

Opført
2009

Invitation til foredrag
10. november 2014 kl. 19.00 i Vissenbjerghallen, hvor
Jørgen Kold fra Videncenter for landbrug – Heste, vil fortælle om
Lov om hestehold – betydning og konsekvenser
Prisen er inkl. Kaffe, te, kage og postevand
Vi håber I synes om vores tiltag og tilmelder jer.
Tilskud gives, så prisen for dig er 50 kr. +gebyr til sporti
Tilmeldingen via sporti fra 10/10 til 3/11, max. 50 deltagere
Venlige hilsner fra bestyrelsen i Skeifa
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Efterårets mest spændende og
inspirerende aften.
Fra Sverige til Fyn: Hestevogn som flyttebil.
En familie har besluttet sig for at flytte fra Sverige til det, de kalder verdens smukkeste sted,
Lundeborg. Flytningen har taget 2 måneder og er foregået på hesteryg.
De fleste vil nok vælge en flyttebil, når de skal flytte – måske en lastbil, hvis man vil flytte fra
Sverige og hjem til familien i Lundeborg på Fyn. Men ikke familien Vester. De valgte 9 heste, 3
muldyr og en hestevogn til at transportere sig.
”Det var ikke et skørt projekt. Jeg skulle jo hjem til min familie, og hestene har fire ben, og
menneskene har altid brugt dem til at transportere sig, og 59 dage på hesteryg er ikke værst!” siger
Peter Vester om sin lange rejse!

Laxi- Islandshesteklub & Skeifa Fyn
Onsdag den 8. oktober kl. 19:00
Rueriet Grønhøjgård
Rue Hed 9, 5462 Morud
De 2 klubber har slået sig sammen om et arrangement, hvor Peter Vester vil fortælle om sin
fantastiske rejse med familie og heste. Alt hvad det indebærer af fornøjelser, ”opgaver”, slid i alle
livets facetter.
Kom og hør fortællingen og bliv evt. inspireret til næste gang du flytter?? – Eller måske til en anden
fantastisk rejse. Hvad enten du har hest selv, er rytter på anden vis eller bare elsker at høre en god
fortælling fortalt – førstehånds!
Prisen for dette fantastiske arrangement incl. kaffe er kun 75,- kr for medlemmer af en af
klubberne og 100,- kr., hvis man ikke er medlem.
Tilmeldingen foregår via www.sporti.dk og starter den 18. august.

Vi glæder os til at se jer alle til en dejlig aften.
Laxi-islandshesteklub & Skeifa Fyn

SKEIFA NYT OKTOBER 2014
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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

SKEIFA NYT OKTOBER 2014

Aktivitetsudvalget Skeifa Svendborg informerer

Rideweekenden ved Getter blev desværre ikke til noget, da der ingen tilmeldinger
var. Kurset med håndhesteridning blev gennemført og der var stor tilfredshed
med det. Et kursus der godt kan tåle gentagelse, så måske vi laver et nyt kursus.
Kommende arrangementer:
Fælles ridetur den 28.september v/Holstenhus. Rideklar kl. 11. Husk at købe
ridekort (70 kr) til Riderute Sydfyn (www.riderutesydfyn.dk/kob-dit-ridekort/
ridekort-og-priser/). Guider: Birgitte og Charlotte. Oplysning og tilmelding hos
Getter tlf. 62 28 14 33 eller på mail getterhundstrup@gmail.com.
8/10 Foredrag m/Peter Vester om hans tur med 9 heste, 3 muldyr, hestevogn
og familie fra Sverige til Lundeborg.
Troldeaften: Lav din egen trold v/Getter. Vi skal modellere hoved, hænder og
fødder, sy krop, lave tøj og en paryk til trolden. Følgende dage er aftalt: tirsdag
d. 21/10, tirsdag d. 28/10 og torsdag d. 13/11 alle dage kl 19. Max 8 personer.
Deltagergebyr 200 kr/person. Det foregår ved Getter i Oure.
Tilmelding til Getter på tlf 62 28 14 33 eller på mail: getterhundstrup@gmail.com.
Søndag d. 7/12 juleridetur fra Getter i Oure, rideklar kl 11. Pris 50 kr/deltager.
Gløgg, honningkager og æbleskiver serveres. Tilmelding til Getter på tlf 62 28 14
33 eller på mail: getterhundstrup@gmail.com.
Vi vil i samarbejde med Anette Elise Jørgensen, Laxi lave en teoriaften samt
noget undervisning i Tølt in Harmony i løbet af efteråret/vinteren. Hold øje med
hjemmesiderne for mere info.
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
SKEIFA NYT OKTOBER 2014
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Foto af Kisse Leth "Dommere ved Punktamot 27 sept. 2014 Gitte, Karen og Jens"

Foto af Kisse Leth "Frokostpause, weekendturen i august opklaring efter en regnen"

10 

SKEIFA NYT OKTOBER 2014

Om august-kurset i Håndhesteridning
Af Christina Jespersen (tekst & foto)
Getter stod for at arrangere et lille
kursus i håndhesteridning med Peter
Vester. Det opstod lidt ekstra arbejde
for Getter, for kurset skulle flyttes,
og så ikke flyttes, og blev til sidst flyttet alligevel. Det blev søndag den 17.
august, som vi alle husker som dagen
hvor det regnede helt vildt, efter den
tørreste sommer i mange år.
Peter Vester startede
med at fortælle lidt om
hesten og dens udvikling
frem til idag, og fik os på
benene for at prøve at
mærke lidt efter hvordan
det er at være en ridehest. Han har sit system
med fokus-schenkel-tøjle
på hvert andet skridt, og
fik os at gå rundt på ridebanen og øve på at tage en
ting ad gangen. Bagefter red vi rundt på
vores heste for at øve, svært at øve ind
noget nydt.
Så kom turen til håndhesten. Jeg havde
taget vores uopdragne plag på to år
med, og det var tydeligt at Peter har
haft meget med heste at gøre. Plagen
blev sat på plads, venligt med bestemt,
og jeg fik nogle redskaber for nemmere
at håndtere den. Oppe på ridehesten
SKEIFA NYT OKTOBER 2014

skulle vi holde håndhesten bagved os,
(Peter har mest redet med pakhest) og
altså ikke som håndhest på den islandske måde. For mig, min hest og plagen
blev det en nemmere måde, da plagen
ikke skulle konkurrere med ridehesten
hele tiden. I fremtiden vil jeg dog gerne
også kunne ride med plagen som en
håndhest på den islandske facon, og er
da sikker på at det også kommer.

Det var sørger for lækker kage, både
hjemmelavet og købt, og kaffe og the
som vi kunne varme os på inde i et
shelter. Det var en hyggelig og meget
givende dag, selvom det silede ned hele
dagen. Vi var kun tre der havde heste
med, men det gjorde at vi hver især fik
meget privatundervisning, og jeg fik bestemt rigtig meget ud af dagen!
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DET FYNSKE DYRSKUE 2014
Af Anne Mariager (tekst & fotos)
og bil bliver gennemtjekket på dyrskuepladsen.

Endelig kom dagen – vi skulle af sted
til Det fynske dyrskue. Jeg havde glædet mig længe, allerede i april skulle der
tilmeldes. Overvejelserne var store.
Sidste år var jeg med på min lidt ældre
hoppe til opvisning og galla - vi havde
en fest! Men i år ville jeg have min yngre
hest med. Gæfa fra Stighøj er 5 år, har
været i hænder og er ryttervant. Men
jeg har ikke fået gjort meget ved hende
vinteren over og synes det var på tide,
at hun skulle ud og se lidt af den store
verden.

Vi var kommet
hjemmefra i god tid
torsdag og landede
på pladsen sidst på
eftermiddagen. Med så ung og uprøvet
en hest var det meget spændende at få
hende ud af traileren. Gæfa klarede det
rigtig godt, kiggede meget men fulgte
med. Ind i boksen ville hun dog ikke,
hvilket var meget naturligt, for hun
har aldrig prøvet det før. Men ind kom
hun, og nu var det tid til at hilse på alle
de dejlige islænderfolk, jeg har lært at
kende fra dyrskue og stævner. Rigtig
hyggeligt indtil min hestenabo kom og
sagde, at min hest var meget urolig. Og
tak, det skal jeg lige love for.

For mig har det altid været vigtigt at
have et mål i træningen med mine heste. Når målet er dyrskue er det vigtigt
for mig at hesten ser godt ud, er veltrænet, i pæn foderstand og afrettet.
Så jeg gik i gang med longering og lære
hende at løbe ved min side. Træningen
forløb fint. Vi kom i go form – begge to.
Der er meget at huske til dyrskue – alt
det praktiske til hesten og så er der lige
papirarbejdet… pas, vaccinationer og
registreringsattester. Både hest, trailer

Min søde rolige hest stod og stejlede
op ad døren, som var hun ved at springe over. Heldigvis er der rigtig mange
hjælpsomme og flinke folk på pladsen
og vupti, mens jeg passede på min hest
hentede nogen en guttermand, der med
bræt og skruer satte en ekstra bjælke,
så hun ikke kunne rejse sig. Der faldt
mere ro på hende. Det var ikke så rart
at efterlade Gæfa den aften. Heldigvis
var der andre, som kunne blive og de
var søde til at holde øje med hende og
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fortælle at det gik fint.
Fredag morgen skulle vi i den store ring
til bedømmelse. Vi skulle være klar allerede kl. 8. Jeg kunne ikke dy mig for at
spørge, hvorfor vi skulle ind så tidligt.
Svaret er at islænderne altid er først,
fordi vores dommere er så grundige.
Jeg var der en halv times tid før – det
er ikke nok! Men hesten blev børstet
og pudset samt fik morgenmad.
Vi blev klar og stillede op på række,
godt guidet af Bodil Jeppesen. Sommerfuglene i mave havde meldt sig.
Jeg havde håbet på at kunne se lidt til
hvordan de andre gjorde, men vi var de
første… Gæfa tog det pænt. Vi kom ind
i ringen. Først de ældste hopper – vi
var tre. Bagefter skulle vi være i ringen
alene, det gik super godt så længe vi løb
rundt, men stå stille… Det ville Gæfa
ikke. Hun var ikke bange, mere lidt besat af at ville græsse.
Ærgrede mig over at hun ikke havde
græsset inden fremvisning. Vi havde ellers øvet os så meget på opstilling, men
det kunne jeg glemme og var bare glad
når hun stod stille. Endelig var dommerne færdige. De er grundige, og det
er jo rigtig godt!
Ved den store åbning skulle vi alle i ringen igen, sammen med alle de andre
dyr. Det gik fint. I bedste islænderstil
fik vores heste ro til at græsse lidt i
pausen. Gæfa var hestegal og meget
SKEIFA NYT OKTOBER 2014

opmærksom på hesten bagved. Men
med stor hensyntagen fra de andre udstillere gik det. Tak!
Først fredag eftermiddag fik vi at vide,
hvad dommerne synes om vores heste. Det var faktisk lang tid at vente. Vi
skulle i hesteringen og her fik vi vores
karakteristik. Gæfa fik fine kommentarer og med 22 point en 1.pl. Stolt af min
lille hest.
Når du har udstillingshest med, er der
rigtig meget at se til om fredagen. Lørdag og søndag er mere rolige. Vi forsøgte at være med til opvisning lørdag,
men det blev helt klart for meget for
Gæfa, så vi listede ud ved først givne
lejlighed. Fortrød inderligt at jeg ikke
have taget hende med til prøven fredag
aften, hvor der ikke var publikum på.
Mit absolut bedste råd er, at man ikke
springer prøverne over. Din ellers ok
rolige hest kan pludselig vise helt nye
og uheldige sider.
Gæfa nød ellers livet i første boks. Hun
fik mange rosende ord og ville rigtig
gerne nusses af alle der kom forbi –
den hest jeg kender så godt.
Lørdag og søndag bød på to turer i ringen. Det gav en masse fritid, hvor jeg
nød at se alle de andre islænderryttere
i både opvisning og gallashow, det var
en super oplevelse.
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Især til gallashow når alle hesteracer
rider rundt i cirkler, og på tur giver
den gas ned over midten af store ring.
Kunne stadig mærke suset i maven fra
sidste år. Hvis man er til lidt fræs, sjov
og ballade kan jeg varmt anbefale at
man deltager i gallashow, det er ubeskrivelig sjovt!

Så vil du lære din hest bedre at kende og
have det super sjovt og hyggeligt – tag
med til det fynske dyrskue – vi vil så gerne
have fyldt hele islænderstræde næste år!
Vi ses!
Kærlig hilsen Anne Mariager

Ventetiden mellem at man skal i ringen
bliver især brugt på hygge med kaffe og
kage ved alle bordene ned af islænderstræde. Det er super hyggeligt og jeg
kunne sidde der hele weekenden, altid
søde mennesker at snakke med.
Søndag eftermiddag gik turen hjem
igen. Træt, mæt af oplevelser, mæt af
kage og så meget klogere og tættere
på min hest.

Tak for nogle rigtig hyggelige dage til
årets dyrskue i Odense
Af Bodil Jeppesen
Vi havde rigtigt dyrskue-vejr med lidt
regn, masser af sol og blæst. Så jeg var
nok ikke den eneste, der kom hjem
med sprukne læber og lidt for 'stram'
hud i ansigtet.
Der var 49.200 besøgende til årets
dyrskue hvilket var knap 1000 færre
end gennemsnittet for de seneste 5 år.
- Dette på trods af bro-indvielse og cykelløb, rock koncerter og hvad der nu
ellers var af konkurrence.
14 

Dyrskuets arrangements gruppe melder tilbage med mange roser til os alle
for fine opvisninger samt god 'disciplin'
på pladsen.
Samtidig har de endnu engang lovet
mig, at betonbanen gennem boksene i
stald 12 vil blive fjernet før næste års
dyrskue.
Jeg vil gerne takke for mange gode/sjove år som raceguide på dyrskuet.
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Dyrskue-udvalget har valgt at pensionere sig selv.
Laura Nielsen har lovet at overtage
posten efter mig som raceguide. Jeg er
helt sikker på, at Laura nok skal føre
alle sikkert igennem næste års dyrskue,
da hun som mangeårig deltager kender
til hele rumlen.
Laura kommer dog nok til at mangle

nogen, der brænder for at hjælpe med
opvisning osv. Derfor vil jeg opfordre
alle, der kunne have lyst til at være en
del af et kommende dyrskue udvalg til
at henvende jer til hende. Laura kan
kontaktes på silver-ira@hotmail.com
Vi ses derude til næste år
På vegne af det tidligere dyrskue udvalg
Bodil Jeppesen

Stemningsbilleder fra FM 2014 (alle følgende 9 fotos: Anette Henner)
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Fynsmesterskaberne 2014
- set fra en juniors øjne
Af Caroline Bak
Spændingen stiger i det en ny rytter
skal prøve at sætte sin hest i pas, først
lidt trav på langsiden hen til hjørnet,
derefter sætter rytteren hesten i galop
og i det sidste hjørne inden den næste
langside får rytteren hesten i pas. Folk
jubler og klapper, da hesten løber forbi
tilskuerne med fuld fart. Sådan lød det
til fynsmesterskaberne. Det var både
unge som gamle, der konkurrerede i en
noget blæsende weekend d. 30, 31 maj
og 1 juni.
Fredag og lørdag rides der udtagelser,
hvor man konkurrer mod hinanden i
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forskellige klasser og aldersgrupper,
det er også fredag og lørdag man får
sine udtalelser. Søndag rides der finaler, både tøltklasser, 4 gang, 5 gang
og paskonkurrencer. Der var et hav af
dygtige rytter, der konkurrerede mod
hinanden søndag. Der var flere juniorer, der havde kvalificeret sig til finalen
og endte med at løbe af med sløjfer.
Fynsmesterskaberne var en weekend
fyldt med dygtige og glade rytter, med
deres flotte heste. Det var en weekend
med fart på, en weekend med spænding
og en weekend hvor man kunne læne
sig tilbage i sin stol og nyde de flotte
heste komme tøltende.
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Fynsmesterskaberne 2014 - en tak
Af Skeifa's FM-Udvalg
Fynsmesterskaberne blev igen et super stævne. Mange dygtige ryttere, deres super
heste, positive dommere fra ind- og udland, ivrige dommerføl og alle de flittige
hjælpere gjorde stævnet til en rigtig god oplevelse. Vi takker alle for en god indsats!
Vi ses forhåbentlig til næste år.
Følgende blev Fynsmestre i 2014:
T.2 Nicole Mai Nielsen på Glanni frá Dalvík
4.1 Vibeke Ringmann Kolsch på Kolbeinn fra Jespersgaarde
5.1 og PP1 Vibeke Ringmann Kolsch på Marta frá Syðra-Holti
4-gangskombinationen blev vundet af Vibeke Ringmann Kolsch
Desværre var der ingen Fynsmestre i T.1, P3 og til Femgangskombinationen.
Der var følgende sponsorgaver:
2 strigletasker fra Hofmanns Rideudstyr, www.hoffmannsrideudstyr.dk
Forskellige keramikprodukter fra Getters keramik, www.getter.dk
En pose strigler fra Teigar, www.teigar.dk
Vi takker mange gange for sponsorgaverne.
Mange hilsener og på gensyn i 2015
Skeifa’s FM-udvalg :o)
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Lugano vinterstøvle på
lager i farven sort til 959,Kingsland
strikpullover
enkel og elegant
i to farver sort og
grå til 799,Kingsland praktisk og
flot vinterjakke i brun til
3499,-

Hrimnir boots med vægt til 999,-

2 Laxiposten
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Cornucrescine
hovolie
den bedste
189,-

Bucas Irisch light regndækken til 799,-

Hoffmann’s Rideudstyr
Hunderupvej 190 · 5230 Odense M · Tlf. 6614 6049
www.hoffmannsrideudstyr.dk

SKEIFA NYT OKTOBER 2014

Vedr. Skeifas fællesture- weekendarrangementer
Bestyrelsen vælger stadig at give medlemmerne tilbuddet om fælles ridetur
med overnatning den sidste weekend i august hvert år. Men deltagerantallet
har ikke været så stort i de sidste par år, så vi har loddet stemningen blandt
dem vi har redet med.
Der er overvejende stemning for at blive på Fyn eller tæt på, så vi har valgt at
afbestille Kompedal-lejren august 2015, som vi ellers har skrevet om tidligere.
Men vi tilbyder fællestur den 29.30 august 2015.
I foråret håber vi så, at der kan komme et tilbud om rideweekend et sted
udenfor Fyn. Pt. arbejdes med en tur den 30-31. maj 2015 til Vestjylland, hvor
vi allerede ved at nogle af medlemmerne vil med.
Tak til deltagerene i weekenden ved Langesø-skovene, det var skønt at være
sammen med jer.
Jens og Kisse, Bestyrelsen i Skeifa

Nørdeaften med IceSort
Grethe og jeg har aftalt at vi skal have en nørdeaften inden så længe.
Vi vil nørde med IceSort. Måske der er andre der vil nørde sammen
med os og IceSort? Så er I velkommen til at kontakte mig
på mobil 41 43 91 59 eller mail ah99@mail.dk.
Mange hilsener Anette Henner :o)
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Stafetten
Af Berit Smed
Først vil jeg sige tak for stafetten fra
Kristina Drewsen.
Mit hesteliv har jo i starten været en del
sammen med min søster Jannie Holm.
Da hun har haft stafetten skal jeg prøve
på at det ikke bliver en gentagelse.
Mit hesteliv startede da jeg var 9 år
med at ride på ponyer på Fredericia
Rideskole. Vores ridelære hed Grete
og mener at hun var datter at ejeren af
Dalumgårds rideskole. Senere blev ponyerne udskiftet med store hest.
Drømmen om egen hest var stor, men

vores forældre var selvstændige, og de
turde ikke give os en hest, hvis vi så
ikke havde råd til at beholde den. Så
det måtte vi vente med til vi selv kunne
betale.
I skolen holdt jeg et blad Dyrevennen.
Der i var der en artikel om Fritz Haug
og om hans import af islandske heste,
og om den islandske hest om sådan.
Der stod at den var nøjsom og ikke
dyr i drift. Yes tænkte jeg. Skal jeg nogensinde have en hest skal det være en
islænder.
Nogle år efter i 1973 fik vi gennem
mine forældres kollega kontakt med
Ester Kokholm i Struer. Hun holdt ridelejre, hvor vi tilbragte de næste 3
somre og andre ferier. Jeg på min elskede Lysingur, kaldet Lissen, og Jannie
på Blesi (Lille røde). Vi blev pennevenner med nogle af de piger der kom hos
Ester daglig, og tilbragte også ferie hos
dem. Det var nogle dejlige ferie at tænke tilbage på.
Nu var jeg rigtig solgt til den islandske
hest.
Så omkring 1976-77 stod der i avisen,
at der var nogen i Fredericia, der ville
prøve at starte en lokal klub op for
Sydjylland. Den blev så til Gandur. Her
var vi med og fik gennem Ulla Salmon-
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sen kontakt til Karen Ruth. Så Ulla der
havde kørekort stoppede Jannie og mig
i bilen og kørte til Holtum ved Vejle.
Karen Ruth havde flere heste, der skulle rides, da hendes børn var flyttet til
Sjælland, måtte vi ride alt det vi ville.
Der blev kørt meget i tog og rutebil for
at komme op til min kære Olsen (Gandur). Dejligt den dag jeg fik kørekort og
måtte låne mine forældres bil. Her havde vi rigtig mange gode oplevelser med
Olsen, Vinur, Gola og Stjarna. Med Karen Ruth var vi på mange ture rundt om
i Jylland og på kursus med Poul Erik og
Hans Olaf. Et år red vi også fra Holtum
til Silkeborg, hvor der den gang blev
holdt St. Bededags stævne. Den gang
var det kun Poul Rask der kom ridende til. Dengang var det et stævne der
spændte bredt. Det var en super tid.
Tiden gik og jeg fik job i Odense. Så
turene til Karen Ruth blev desværre
ikke så mange som tidligere. En dag
skulle hun af med hestene, det var et
hårdt slag. Ulrik min kæreste arbejdede på et gartneri og der kunne vi få
plads til en hest. Så Olsen blev min. En
dejlig hest, der havde et tempo og det
var hans eget. Var 7-gænger føltes det
nogen gange som. Men hvad gjorde det
for han var jo min. Jeg havde ham til
han blev 27 og måtte aflives på grund af
dårligt hjerte.
Så nu var jeg ligesom blev heste ejer,
så der skulle skaffes en bolig, hvor vi
SKEIFA NYT OKTOBER 2014

kunne holde heste, så Olsen ikke skulle
stå alene. Det fandt vi i Stige. Vi kunne
nu hente Olsens ven Vinur, som Karen
Ruth ikke havde fået solgt. Den købte
Sussi. Jutta som jeg havde kontakt med
gennem mit arbejde købte Frigg, så nu
var der 3 heste. Olsen var ved at være
en ældre hest så jeg købte Grani som
føl.
Janne Krarup var i mellemtiden flyttet
til Fyn. Der begyndte vi at få undervisning. Her faldt min kærlighed på en
lille rød vallak Neisti. Samme år blev
Ulrik og jeg gift. Da vi kom ud af kirken
stod Neisti og flere heste og venner og
ventede på os. Ikke et øje var tørt. Jeg
havde ingen ide om at jeg skulle få ham.
Alle havde holdt tæt. Han skulle stå en
tid hos Janne. Desværre blev han syg og
dødede inden jeg fik ham hjem.
For forsikrings pengene blev Pruma
købt. Hun havde føl i maven. Det blev
til Reifnir, som blev min dejlige ridehest
i mange år. Jeg havde overtaget Frigg fra
Jutta og Frigg fik også føl. Lige pludselige var der 6. Vinur havde Sussi solgt til
Jannie, som havde ham til han fik svært
astma og måtte aflives. Hun købte så
Grani.
Efterhånden er de faldet fra på grund
af alder og sygdom. Olsen og Frigg blev
27. Min dejlige Reifnir mistede jeg for
små 2 år siden. Han var den sidste af
de gamle.
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Nu har jeg Fàlki og Haukur. Som erstatning for alle de dejlige heste der med
hver deres særpræg har boet her.
Der sidder nok en del mænd rundt omkring og ser lidt skævt til mig. Deres
koner begyndte at komme og ride ture
med mig på mine heste, og det var jo
dejligt. Men..... der gik jo ikke længe før
de måtte eje deres egen islænder. Så
nu var det pludselig mændene der talte
om ja, nu har hun købt ny hest og så
passer den gamle sadel ikke, så nu skal

der også købes en ny sadel o.s.v. når de
mødtes.
Er der noget bedre end at komme hjem
fra VM eller Wold Tølt, hvor man har
set nogle af verdens bedste heste, blive
mødt at to varme muler, der puster
en på kinden. Mærker de hvisker, vi er
ikke som dem, vi er meget bedre, for
vi er dine.
Jeg vil gerne give stafetten videre til
Kisse og Ole

Stemningsbilleder fra Juniorudvalgets tur til
Island (Fotos: Dorthe Mastrup)
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Indtryk fra Juniorudvalgets tur til
Island
Af Dorthe Mastrup (tekst & fotos)
Det var en lidt stille flok, der
sad i toget på vej til Københavns lufthavn. Mange kendte
ikke hinanden så godt og alle
var meget spændte. Vi havde
alle glædet os meget og ventet
længe på denne dag. For nu var
vi endelig på vej til Island. Forud ventede en uges oplevelser.
Vi skulle besøge Hesteklubbens Sleipnirs juniorafdeling.
De havde, skulle det vise sig, arrangeret et fantastisk program for os. Første
halvdel af ugen var vi privat indkvarteret sammen med de islandske juniorer
og deres familier. Sidste halvdel af ugen
tog ”vores familier” os med til Landsmot, hvor vi boede på en campingplads
lige op og ned af stævnepladsen.
Vi så Den Blå Lagune, Geysir, Thingvellir og Gullfoss. Fik 3 uforglemmelige
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rideture på rigtig gode tøltere i det islandske landskab. Oplevede Landsmot
med fejende flotte heste og mange af
dem. Mødte en imødekommenhed og
gæstfrihed, man skal lede længe efter.
Vi kom hjem med nye venskaber og
uforglemmelige oplevelser i bagagen.
Pigerne fortæller her med deres egne
ord, hvordan de oplevede turen:
”Jeg boede på en gård, med et hus og
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to stalde. Gården var omringet af folde,
som deres heste gik på. Vi vaskede en
af deres hingste, en af aftnerne inden
vi tog på Landsmot. Min familie havde
to hingste med på Landsmot, som klarede sig rigtig godt. Den ene havde kælenavnet Lucky Luke. De havde en butik under Landsmot, der solgte lækre
strikvarer. Jeg hjalp til i butikken. Vejret
var ikke så godt, så vi holdt os meget
indenfor. Min familie var rigtig søde og
forstående over for mig selv om jeg
ikke forstod islandsk, så meget af snakken foregik på engelsk. Jeg lærte godt
nok at sige 3 ord.”

”Jeg synes at det har været en fantastisk tur, med dejlige åbne mennesker,
fra både Island og Danmark. Og værtsfamilien var både imødekommende og
forberedte, og jeg ser frem til næste år,
når de kommer til Danmark. Og håber
24 

at de får en ligeså god tur som mig.”
”Jeg boede ved Katrin en 15 årig pige
som er super sød og en rigtig dygtig
rytter. Katrin har en mor, far og bror
som alle sammen var rigtig søde og
tog godt i mod mig. Katrin har 3 meget
søde hunde der hedder: Embla, Snot
og Te. Katrin er konkurrencerytter,
jeg var med ude og se hende deltage
til Landsmot, hun deltog på hendes
hest Sylgja. Katrin og jeg var også ude
at besøge en kaffebar, hvor deres porcelæn og udsmykningen af kaffebaren
mindede rigtig meget om Titanic. Her
drak vi kaffe og spiste et meget stort
stykke kage. Den sidste gang vi skulle
ud at ride på Island, var jeg så heldig at
få lov at låne Katrins gamle konkurrence hest. En hest der havde været med
i 8 islandske finaler og som havde en
RIGTIG RIGTIG god tølt. Det var en
helt fantastisk oplevelse og en virkelig
dygtig hest.”
”Turen til Island var meget spændende
og lærerrig. At komme helt tæt på Islændingene ude ved vores familier, og
se hvordan de holder heste. På Island
har man følhopperne på meget knoldede marker, så føllene får stærke ben og
god balance. Hvis de har dårligt sind eller dårlige ben, sendte de dem til slagtning. Så hestene oppe på Island, er ikke
lige frem kæledyr, ligesom i Danmark.
Det var også meget anderledes i forhold til transport.
SKEIFA NYT OKTOBER 2014

meget til næste år,
vi ses.”

Den første aften, hvor vi skulle ud og
ride, kom de med deres 4 hestes trailer, hvor der var 6 heste inde i. Her i
Danmark bliver vi stoppet, fordi at vi
ikke har nok halm i traileren. Det var
lidt vildt. Vores værtsfamilie var rigtig
søde, tak til dem. I var en stor del af
den fornøjelse vi har haft. Landsmot
var også en stor oplevelse.
At se så mange gode heste, der bare
tøltede derudaf.
Altså der var
ikke nogen, der
fik under 7 i karakter, bortset
fra dem, der blev
d isk v ali f ice re t .
En kæmpe stor
tak til alle, for at
give os sådan en
stor oplevelse og
tage så godt imod
os. Glæder mig så
SKEIFA NYT OKTOBER 2014

”Jeg synes det var
en helt fantastisk
tur. Det var helt
vildt specielt, at se
deres flotte og meget grønne natur.
Også det med at
der fra det ene sted
var helt fladt, til at
der var et bjerg på
20m, det var helt vildt at opleve. Det
er helt fantastisk hvor rare Islændinge
er. Dem jeg boede hos var utrolig søde,
og meget hjælpsomme! Det var utrolig
fedt, at man sådan næsten var oppe hele
natten, også spiste vi lige lidt natmad
og var på udflugt i haven, efter regnorme det var helt vildt sjovt at prøve!
Hestene de er bare dét bedre end alle
andre. Det var virkelig en fornøjelse at
ride på jeres heste! De er helt fantasti-
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ske. Også samtidig at få lov til at ride i
den natur altså, jeg ved simpelthen ikke
hvad jeg skal sige. Tusinde tak!”
”Jeg hedder Ida, og jeg er 13 år gammel. På Island boede jeg sammen med
Karen, hos Vilborg, Styrmir, Hulda og
Jon. Vilborg og Styrmir (børnene) red
begge to til Landsmot på deres heste,
som familien selv har avlet. Familien
har 100 heste og 170 køer. Køerne var
både malke-og slagtekvæg. I den tid vi
boede hos familien hjalp vi bl.a. med
at drive heste ind, vi kørte på ATV og
hundene løb ved siden af. Det var en
stor oplevelse at bo hos familien.”
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”Jeg boede hos Ròsas familie. De var
rigtig søde og åbne, og sørgede for
at jeg følte mig godt tilpas. Alle Ròsas
søskende er flyttet hjemme fra, så det
er kun hendes mor og stedfar hun bor
med. Jeg fik det hurtigt godt med Ròsa,
og vi havde det super hyggeligt alle
dage. De har to heste og to hunde. De
bor i et almindeligt boligkvarter, så de
har hestene til at gå et andet sted. De
to dage, hvor vi skulle lave aktiviteter
med familien, var rigtig hyggelige. Vi var
bla. på café og en tur rundt i Selfoss.
Jeg glæder mig til at være sammen med
Ròsa igen, når de kommer ned til os i
år 2015.”
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Fyns Islandshesteklub Skeifa

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

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

Stemningsbillede
fra FM 2014
(Fotos: Anette Henner)
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Skeifa Svendborg

Skeifa Svendborg bestyrelse

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

Formand

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

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

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

Medlemsliste ….
…kan du altid bestille på kl@skeifa.dk, så sender vi den i pdf format til
din e-mail. Hvis du ønsker den sorteret efter post nummer, så skriv det
når du bestiller, ellers bliver den sorteret alfabetisk.

Stemningsbilleder fra FM
2014
(Fotos: Anette Henner)

SKEIFA NYT DEADLINE 2014

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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Aktivitetskalender 2014
Oktober
1.
8.
12.
20.
21.
25.
26.
28.
November
10.
13.
29.
December
7.
15.
Januar 2015
10.

Bestyrelsesmøde
Foredrag Heste som flyttevogn
Fællestur i Langesøskovene
Cowboyfest Skeifa Svendbog
Troldeaften
Junior-ungrytter træning
Islandshestekongres
Troldeaften

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

Foredrag lov om hestehold
Troldeaften
Junior-ungrytter træning

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

Juleridetur v. Oure
Deadline Skeifa - nyt

skeifa.dk

Junior-ungrytter træning

sporti.dk / skeifa.dk

sporti.dk
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
Stemningsbilleder fra FM 2014 (Fotos: Anette Henner)
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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
•
•
•
•
•
•
•

Tandbehandling
Halthedsundersøgelser på fast og blød bund
Handelsundersøgelse
Røntgenundersøgelse
Ultralydsscanning
Endoskopi-kikkertundersøgelse
Reproduktion

Hospitalsindlæggelse
Ved operationer
Ved større diagnostiske udredninger

Læs mere om vores kompetancer på
www.svendborgdyrehospital

Vi støtter Skeifa
Svendborgs
baneanlæg

