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Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nyt fra bestyrelsen
Af Bestyrelsen
Så nærmer julen sig med stormskridt.
Det betyder hygge og aktivitet hos
mange, og sikekrt også en ridepause
til vores heste. December er også den
måned hvor dagen er kortest, og hvor
de stille og roligt bliver længere. Det
mærkes ikke før sent i januar, men bare
viden om at det sker er dejlig.
I februar afholdes skeifas årlige generalforsamling og bestyrelsen håber at
mange vil bruge en eftermiddag på at
deltage. Vi starter med fællesspisning,
hvilket må betegnes som en tradition.
Kom og vær med, det er en rigtig god
måde at møde bestyrelsen og andre
medlemmer på i uhøjtidlige og afslappede på.
2014 bliver et år med mange aktiviteter
på Fyn. Vi kan se frem til en masse stævner, dyrskue, juniorlejr, skovture og
banko. Hertil afholder Dansk Islandshesteforening Nordiske mesterskaber i
Herning, et stort og flot stævne med
nordens bedste heste og ryttere. Det
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vil være hyggeligt med en Skeifa-lejr i
Herning?
Bestyrelsen arbejder løbende på at tilbyde arrangementer også uden hest. Vi
var på travbanen i oktober, og Tarokfilmen i november. Lige nu arbejdes på
rytteryoga/gymnastik til januar-marts
og på flere foredrag om avl. I november var Rolf Olsen på besøg i Skeifa og
trods lille fremmøde (10 tilmeldte) så
brugte vi 4½ time sammen og blev inspireret og klogere. Vi kunne have fortsat i flere timer, men vi skulle være ude
af lokalerne kl 18!
Hold øje med kalenderen – her annonceres alle vore aktiviteter fra både
Skeifa Fyn og Skeifa Svendborg. Mød op
og støt din klub!
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Bestyrelsen i Skeifa
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Kom til bankospil
fredag den 17. januar 2014
i Salbrovadhallen
•
•
•
•

Vi mødes kl. 17.30 til fællesspisning – det koster 50 kr.
Banko starter kl. 19 – 8 kr. pr. plade.
Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.
Kaffe og te medbringer I selv!!

Arrangementet er åbent for alle, også ikke-Skeifa medlemmer så tag gerne familie og/eller venner med.
Husk kontanter og gerne lige penge!
Meld dig til, hvis du vil deltage i fællesspisningen. Ønsker du
kun at spille, så mød op kl 19.00...
Hallen ligger I Salbrovad, Salbrovad 30. Kontakt Rikke
Sølvberg (40321050)eller Jens Syrach (2176 7690) ved evt
spørgsmål.
Mange fine præmier, såsom kunst, ride undervisning, billetter
til World Tölt og meget, meget mere….
Tilmelding til Rikke Sølberg på rs@skeifa.dk senest 12/1.
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Indkaldelse til generalforsamling i Skeifa
Fyns Islandshesteklub
Søndag d. 9. februar 2014 kl. 14.00

på Tingkærskolen, Ørbækvej 701, 5220 Odense SØ Birkum.
Fællesspisning kl. 12.30- kun for dem der tilmelder sig spisning
Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt
fremtidige planer.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Ad. 7:
På valg er : Kisse Leth (genopstiller), Tonny Handberg (genopstiller ikke),
Gitte Jensen (genopstiller), Mette Zoega Søndergård (genopstiller ikke)
Regnskab og budget vil være tilgængeligt på hjemmesiden ultimo
januar. Forslag skal sendes sendes den 26. januar 2014 til formand
Caroline Thrane på ct@skeifa.dk . Forslagene vil være tilgængelige på
hjemmesiden kort efter fristens udløb.
Fællesspisning
I år vil Skeifa igen være vært fællesspisning inden generalforsamlingen.
Vi spiser kl. 12.30 Frist for tilmelding til spisning: 30. januar 2014.
Tilmelding pr. e-mail til Rikke Sølvberg med antal deltagere til
fællesspisning. Rikkes mail: rs@skeifa.dk.
Du skal kun tilmelde dig, hvis du vil spise ellers kommer du bare kl. 14.00.
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Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling i Skeifa Svendborg onsdag
den 22. januar 2014 kl. 19.00 på Sydfyns ErhvervsForskole,
Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg.
Der vil være spisning kl. 18.00 til en pris af 30 kr. pr. person. Øl og
vand kan købes. Tilmelding til spisning til Pia Meulengracht, pm@
skeifa.dk, tlf. 20 67 25 85. Under generalforsamlingen vil der blive
serveret kaffe/kage.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
4) Fremlæggelse af foreningens budget samt fremtidige planer
5) Indkomne forslag
6) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer – se nedenfor
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt
Efter vedtægterne skal bestyrelsen bestå af minimum 5 medlemmer.
Det er vores erfaring, at flere end 5 i bestyrelsen dog vil være en god
ide´.
På valg er følgende:
Kristina Holst Hansen
Anette Henner
Katharina Kjærulff

ønsker ikke genvalg (2 år)
ønsker ikke genvalg (2 år)
ønsker ikke genvalg (1 år)

Der skal altså vælges minimum tre medlemmer (gerne 4) til bestyrelsen.
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Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage inden generalforsamlingen. Regnskab og indkomne
forslag vil være at finde på www.skeifa-svendborg.dk fra den 16.
januar.
Det først år med ”drift” af den færdige bane, er ved at tage sin
ende. Hvordan er det så gået? Travlt, hektisk, stressende på den
gode måde, men alt i alt et forrygende år at se tilbage på. Vi har
høstet rigtigt mange erfaringer og er blevet klogere på mange ting.
Vi er dog stadig kun i den spæde start og har meget at lære endnu.
For at komme videre med det spændende arbejde har vi brug
for dig. Brug for frivillige kræfter, der kan være med til at sikre
samarbejdet i og udviklingen af Skeifa Svendborg. Vi ved at der
derude findes medlemmer med gode kræfter, ideer og stor
erfaring, som kan være med til at skabe en endnu bedre forening
der sprudler af virkelyst, nye ideer og tiltag, som vil smitte af på
hele flokken.
Støt op om din forening – kom til generalforsamlingen og stil op
til bestyrelsen, så vi sammen kan danne rammerne for vores fælles
interesse og fantastiske bane.
Du er hjerteligt velkommen til at ringe/skrive til en fra bestyrelsen,
hvis du har spørgsmål omkring arbejdet.
Kom og lad os få en hyggelig aften.
Bestyrelsen Skeifa Svendborg
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Visioner for Skeifa
Af Jens Syrach
I følge Den Danske Ordbog (ordnet.dk)
er en vision en ”forestilling om hvordan
noget bør være således at det er værd
at stræbe efter det” eller slet og ret
en ”idé eller forestilling om fremtiden”.
I forbindelse med Skeifas generalforsamling i februar i år holdt vi et visionsmøde, og her kom rigtig mange ideer
frem. Sammen med Dorthe Bisgaard
Mastrup fik vi luget ud i ideer med
stort set samme indhold og sat dem
i system. Det var stadigvæk overvældende. På samtlige bestyrelsesmøder
lige siden har visionerne været et fast
punkt, og snakken har været livlig og
grundig ja til tider også visionær. Men
det er svært.
I skrivende stund er der et stort salgsshow med ca. 100 besøgende hos Hedebo Tøltheste. Det er ikke et Skeifaarrangement, men blot et af de mange
private tiltag som tiltrækker Skeifas
medlemmer og som handler om den
islandske hest. Siden sommerferien har
der blandt andet været et meget vellykket og velbesøgt Orelundstævne, en
fællestur med afgang fra Orelundbanen
med 25 deltagere, fællestur i Svanninge
Bjerge og i Langesøskovene, hyggeaftener med diverse emner, en tur på
travbanen samt en biograftur for at se
filmen om Tarok.
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Meget af det, der blev efterlyst, har vi
altså nået i løbet af det første år, men
vi læner os ikke tilbage og nyder succesen, for der skal mere til. Mange aktiviteter arrangeres af private, enkeltpersoner i Skeifas navn eller af udvalg
under Skeifa. Vi i bestyrelsen har så til
opgave at ”fylde huller ud”, afholde vores faste arrangementer samt føre nogle af de mange nye ideer ud i livet. Men
vi vil så gerne vælge de rigtige emner og
afvikle dem på de rigtige tidspunkter.
Med Skeifas tætpakkede kalender er
det svært og i perioder umuligt at finde
datoer. Selvfølgelig kan man godt afholde 2 arrangementer i samme weekend, men man skal hele tiden huske på
at også vi i bestyrelsen har lyst til at
deltage enten til hest, som hjælper eller som tilskuer i en del af dem. Sætter
vi noget i værk skal vi sikre at vi selv
kan være der og sørge for et antal hjælpere. Den store klubfest, som en del
efterspurgte, har været på tegnebrættet – og der ligger den endnu, men den
kommer næste år.
Klubånden
Vi har i bestyrelsen valgt at sætte fokus på klubånden i 2014. Bare for at
starte med det sværeste, for jeg tror
der er mange forskellige opfattelser af
hvad det er og hvad man kan gøre for
Skeifa Nyt DEcember 2013

at dyrke og styrke den. Et gennemgående træk i mange af ideerne er ”at lave
noget der tiltrækker alle medlemmer”
samt ”at man føler sig velkommen som
nyt medlem”, og det sidste kan være
noget så enkelt, som at man som ny til
et stævne ikke sidder alene i et hjørne
til rytterfesten, mens alle der kender
hinanden sidder sammen. På det overordnede plan gælder det om at bestyrelse, udvalg og enkeltmedlemmer
arbejder sammen og at bestyrelserne
for Skeifa og Skeifa-Svendborg gør det
samme. På den måde sikrer man at der
ikke laves for mange arrangementer
samtidig samt at der laves noget for
alle. Her er en opgave for alle i klubben,

men vi i bestyrelsen lover at gå forrest.
Fremtiden
Vi vil også lægge op til et tema for 2015.
Det kunne være rideruter, men efter
næste generalforsamling februar 2014
ved vi mere om det. Så derfor: mød
op til generalforsamlingen. Også her
lægges der planer og udveksles ideer. I
ventetiden kan du jo tjekke Skeifas og
DI’s kalender og hvis du ikke bliver alt
for forpustet af det, så tag dig en ridetur i det flotte vintervejr. På sådan en
tur kan man også få gode ideer, og skulle du få det så send en mail, en sms, en
brevdue eller kontakt os på facebook.
Vi skal nok være der.

Vi ønsker jer alle en glædelige jul,
samt et godt nytår!
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Skeifa Fyn og Skeifa Svendborg har
holdt fællesmøde
Af Anette Henner
En til to gange årligt mødes de to bestyrelser for at planlægge og evaluere
samarbejdet. Den 22. oktober var vi
samlet til et hyggeligt møde hos Caroline Thrane, hvor det forgangne år blev
vendt og drejet.
Skeifa Svendborg er i gang med sit første år med den nye bane og vi er alle
enige om, at det kræver en vis balance
at styre uden om hinandens arrangementer. Det vil vi i det kommende år,
forsøge at arbejde videre med, så alle
vores medlemmer får mulighed for at
vælge til, i stedet for at skulle vælge fra.
Det er selvfølgelig et positivt problem,
at vi har så mange aktiviteter, at de står
i kø. 2014 bliver ingen undtagelse. Desværre er det sådan, at Fynsmesterskaberne ligger på samme tidspunkt, som
Dansk Islandshesteforenings elite udtagelsesstævne, som Skeifa Svendborg
har budt ind på, og fået. Af forskellige
årsager blev elitestævnet af DI flyttet 14 dage frem, til stor ærgrelse for
Skeifa Fyn og Skeifa Svendborg. Svendborg har sagt ja til at afholde stævnet,
så der venter os alle sammen en stor
udfordring. Men hvor der er vilje, er
der vej og vi håber at alle vores medlemmer vil bakke op, så begge stævner
bliver den succes, som de fortjener.
10 

Ligeledes vil der være et sammenfald
mellem dyrskue og et WRL stævne i
Svendborg. Det er rigtig ærgerligt, men
det kunne umiddelbart ikke være anderledes.
Det blev diskuteret om vi evt. skulle
lægge aktivitetsudvalgene under de to
bestyrelser sammen og i fællesskab lave
arrangementer, således at der bliver et
varieret og bredt udvalg for alle, uden
at der sker sammenfald i datoer. Der
er ikke taget nogen beslutninger om
dette, men det overvejes.
Skeifa Fyn og Skeifa Svendborg har hver
sin hjemmeside. På Skeifa Fyns kalender, er alle arrangementer samlet. Fra
Skeifa Fyns hjemmeside, kan man via
link komme videre til Skeifa Svendborg.
En fælles hjemmeside, som ville være
ønskelig, er desværre ikke mulig, da
sponsorer for banen i Svendborg profileres på hjemmesiden og dette er i sagens natur, en særaftale mellem Skeifa
Svendborg og de sponsorer der gjorde
det muligt at skabe banen. Om dette vil
forandre sig i takt med at sponsoraftaler udløber, ja det vil tiden vise.
Nyhedsmails udsendes samlet, men der
vil til tider også komme nyhedsmails
ud, kun til Svendborgs medlemmer.
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Vi vil i de to bestyrelser trække på
samme hammel i forhold til at samle
vores medlemmer i et fællesskab, hvor
klubånd er højt prioriteret. Vi vil fortsætte med den gode dialog, der skal

sikre et fornuftig samarbejde og skabe
den gode stemning der giver gejst og
mod på et foreningsliv, der samler os
alle om vores dejlige fælles interesse.

Sagaaften i stearinlysenes skær
Mandag d. 11. november afholdt aktivitetsudvalget i Skeifa-Svendborg en
klubaften med overskriften ”Den islandske saga – hesten i religiøst perspektiv ud fra den islandske sagalitteratur”. Line Norre, som er cand.mag. i
historie, var aftenens foredragsholder.
Line har skrevet speciale om den islandske saga og er selv rytter med en
særlig interesse for den historiske ridning.
Arrangementet blev afholdt i et hyggeligt lokale på Svendborg Erhvervsforskole, lige bag baneanlægget. Der var
en rigtig god efterårsaftenstemning;
udenfor ruskede den kolde vind og
indenfor var der varme og hygge med
levende lys, kaffe, the, frugt og
kage. Mange var mødt op og
flere havde taget strikketøjet
med. Vi lagde ud med en sang
på en islandsk folkemelodi og
derefter tog Line fat på aftenens tema. Line har en enorm
historisk viden og hun fortalte
levende og bredt om hestens
status og betydning i bl.a. ofSkeifa Nyt December 2013

ferkult og frugtbarhedskult og om forskellige gravfund. Derudover var der
lidt oplæsning fra sagaerne og Line fik
fortalt nogle gode historier om guder,
jætter, vaner, holmgang, hingstekampe,
hestevæddeløb og de første islændinge,
også kaldet landnamsmænd, Jeg tror
mange af os lærte noget nyt. Til sidst
var der plads til spørgsmål og kommentarer og aftenen blev sluttet af med islandsk sang – nu på islandsk. Vi siger
tak til Line for en rigtig god og lærerig
aften, tak til Anette for dejlig kage og
ikke mindst tak til alle jer der bakkede
op om det velbesøgte arrangement.
Vi glæder os til at se en masse til vores
aktiviteter i det nye år!
Aktivitetsudvalget, Skeifa-Svendborg
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Orelundstævne 14.-15. sept .2013
Af Nina & Ida Olsen Henriksen (mor og datter) (tekst og billeder)
Orelund-stævnet var vores andet fælles stævne. Vi rykkede ind på gården
fredag eftermiddag og sadlede hestene
og fik afprøvet banen. Toiletvognen

voldte dog uforudsete vanskeligheder
eftersom min hest Snarpur for første
gang så et menneske bevæge sig ind og
ud af den og rundt inde i den (Lene B.
var ved at gøre rent). Det var en kærkommen test – og vi tog til sidst ’toiletsvinget’ i høj stil. Idas hest Snorri var
som sædvanlig helt ukuelig – ingen forhindring er for stor for Snorri.
Lørdag morgen mødte vi spændte frem
til ryttermøde – og gjorde efterfølgende klar til at ride junior og senior T-8
udtagelse. Ida og Snorri varmede på
bakkerne i skoven og til Snorris store
begejstring kom han til at ligge i slip12 

strømmen på sine to yndlingshopper,
hvilket stik imod sædvanen affødte et
lille bukkespring – han var bare klar –
og Ida blev heldigvis hængende. Min opvarmning foregik blandt meget andet i
lettere opskruet og storvrinskende stil
og jeg blev ikke hængende hele tiden,
men måtte hilse på skovbunden en enkelt gang. Så var stævnet ligesom skudt
godt i gang. Opvarmningen oplevedes
generelt som en større udfordring
end det at ride selve programmet. Til
4.5-udtagelsen gik det hele dog lidt
mere glat. Og så var det da også sjovt at
opleve meget overskudsagtige, for ikke
at sige løsslupne ryttere, som Orelundværtinde Anne Marie, der præsterede
at konversere med sit publikum mens
hun red 5.2.-program. Herligt. Lørdag
aften var der dækket op til rytterfest i
laden med en overdådig buffet og bar
og festsange og meget mere (såsom juniorhygge i campingvogn) – en hyggelig
aften. Og så kom regnen!
Og det kunne mærkes på banen søndag morgen hvor vi begge skulle ride
T8-finaler. Skulle man beholde sine
boots på eller ej? Ja, den slags kan en
glad amatør bruge meget lang tid på at
overveje. Ida og Snorri fik en flot femteplads. Snarpur og jeg kom ind på en
sikker sjetteplads. Men vi kom da rundt
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på banen og det meste af tiden i tølt.
Søndag eftermiddag skulle Ida ride
4-gangsstafet på ’Team Junior’ sammen
med Frederikke, Jonas og Anna. Sikke
en flok cowboys og cowgirls – det gik
over stok og sten – hvilken glæde det
skaber med den der kombination af
glade børn og glade heste. Hans excellence Snorri havde dog fået nok, så trav
blev det ikke rigtig til og Ida skulle virkelig tage sig sammen for ikke at blive
lidt træt af ham.
Senere skulle Snarpur og jeg ride dagens sidste finale, 4.5-finalen. Vi fik
bedre styr på opvarmningen og var
bare helt klar da vi red ind på banen.
Og så lagde vi os ekstra i selen, da vi
passerede langsiden og hørte et begejstret ’kom så mor’. Og tænk sig: vi fik
en masse kram og en rød roset med
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hjem. Ja, æresrunder bliver jeg aldrig
træt af at ride og da slet ikke sammen
med min drømmehest.
Orelund- stævnet blev afrundet af paraden, et flot og festligt syn med fanebærere og utrolig mange heste. Og Ida
kom på ryggen af Snarpur for første,
men ikke sidste gang. Stævnet var afslutningen på vores første fælles stævnesæson og på vores første stævnesæson med Snorri og Snarpur i det hele
taget.
Og sikken et stemningsfuldt familiestævne at runde sæsonen af med, hvor
man bliver budt velkommen i et fællesskab, bestående af rare, entusiastiske
og glade mennesker. En dejlig oplevelse, som vi gerne vil have mange flere af.
På gensyn næste år.
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TAK til SPONSORER TIL ORELUNDSTÆVNET 2013
HOFFMANN's RIDEUDSTYR
GELSTED FODERSTOF
SANDAGER BRUGS
LIV LAWETZ
Aborg wellness
Vestfyns dyrlæger
DINESEN OUTLET

GETTER KERAMIK
Panorama Biograferne Middelfart og
Fredericia
Stald Sepi v/ Sys Pilegaard
Fyns Rideudstyr
LONE BANKE
Dreams of Black Bendtsminde

Med venlig hilsen
Orelundudvalget
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Ridebuks
899 kr

66 North
1000 kr

Heldragt
1199 kr
Bidskiver
145 kr

HOFFMANN’S RIDEUDSTYR
ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL
HUNDERUPVEJ 190, 5230 ODENSE M, 66146049, WWW.HOFFMANNSRIDEUDSTYR.DK
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DI’s klubmøde 2013
Af Anette Henner
Rikke Sølvberg, Mette Zoega Søndergaard, Pia Meulengracht og jeg, Anette Henner deltog i DI’s klubmøde på
Næsbylund Kro d. 2. november.
24 klubber var mødt op, DI’s bestyrelse og så klubkomiteen som styrede
slagets gang.
En del klubber ville gerne have et jævnligt udkommende nyhedsbrev fra klubkomiteen, så klubberne bliver holdt
orienteret om ”alt i mellem himmel og
jord” samt ”livets gang i DI”. Et fælles
forum på nettet var også på ønskelisten. Der mangler information ud til
klubberne.
Vi snakkede også om medlemsrettigheder nu og i fremtiden. Det bør præciseres i vedtægterne hvilke rettigheder Aog B-medlemmer har. Klubberne havde
også meget forskellig holdning til hvilke
rettigheder de forskellige grupper bør
have. Der var enighed om at det skal
afklares med vedtægtsændringer på generalforsamlingen i DI.
Der blev på klubmødet informeret om
et forslag til en ny stævnestruktur udarbejdet af sportskomiteen. Forslaget
gik ud på at opdele det i Sport A, B
og C som er DRL/WRL stævner og så
sport D hvor man ikke kan få rangliste
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point. Anvendelsen af dommerne vil
også blive ændret. For at kunne deltage
i Sport A skal man kvalificere sig via
Sport B. Det blev positivt modtaget af
klubberne og vi afventer den endelige
udformning. Sportskomiteen forventer
at det bliver vedtaget inden årets udgang og at det er gældende fra stævne
sæsonen 2014.
Det kom også til en snak om offentlige baner. Der var enighed om at disse
skal bevares og klubkomiteen opfordredes til at etablere ad hoc grupper i
de forskellige landsdele hvor emnet og
arbejdsformen kan diskuteres.
Klubkomiteen ville gerne vide om vi ønskede kurser i bestyrelsesarbejde, men
holdningen var at klubberne hellere vil
have oplysninger om uddannelsesmuligheder i DIF. Information om div. kurser bør sendes med ud i nyhedsbrevet.
Fælleskomiteformanden orienterede
om udviklingen i arbejdet med naturridning og i naturudvalget.
Anne Sofie Jepsen orienterede om
Kompedal 2013 og det planlagte Kompedal 2015. Der blev drøftet muligheden for at holde aktivitetsuger andre
steder i landet. Klubkomiteen har en
del materiale der kan bruges og de
hjælper gerne andre i gang. SportsSkeifa Nyt DEcember 2013

formanden nævnte at man til WM i
Herning 2015 har et stort ønske om
at samle hundredvis gerne 1000 heste
som ”ramme om arrangementet” og
opfordrede klubberne til at tage fat på
arbejdet.
Hesteloven blev også vendt. Klubberne
var af den opfattelse at det var godt
med en hestelov, og ville gerne have
den orienteret mere mod den islandske hest. Klubkomiteen mente at man
burde lægge maksimalt pres på politikerne og heri var klubberne enige.

”foreningens tilstand” efter hans opfattelse. Han roste Anne Sofie og Mette
Helberg for en fint gennemført Kompedaluge.
Direkte forespurgt om status på NM
2014 og WM 2015 oplyste formanden,
at det ville han først svare på til generalforsamlingen. Der var nogen utilfredshed med, at klubberne ikke kunne
få status på disse to vigtige arrangementer på klubmødet i betragtning af,
at klubbernes deltagelse med frivillig
arbejdskraft er afgørende for arrangementernes gennemførelse.

Til sidst orienterede DI’s formand om

Tølt in Harmony
Har du lyst til at lære mere om disciplinen Tølt in
Harmony? Aktivitetsudvalget i Skeifa Svendborg er
igang med at arrangere et kursus i Tølt in Harmony
og påtænker at arrangere et træningsstævne efterfølgende. Arrangementet vil løbe af stablen i februar/
marts måned. Man kan sagtens deltage i kurset,
selvom man ikke har lyst til at deltage i et evt.
stævne.
Hold jer opdaterede på hjemmesiderne www.skeifa.dk
og www.skeifa-svendborg.dk for datoer og tilmelding.
Skeifa Svendborgs aktivitetsudvalg
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Stafetten
Af Benedikte Rasmussen
Tak til Ruth for overdragelse af Skeifa
stafetten.
Jeg hedder Benedikte Rasmussen og
vil her fortælle om mit rideliv. Find en
god stol, for det er svært at fatte sig
i korthed.Det begyndte for 46 år siden, da jeg som 10 årig fik min første
ridetime på Fjeldsted rideskole på en
lille hvid pony, der hed Cliff. Det var
paradoksalt nok først, da min bedste
veninde faldt af og brækkede armen
det blev interessant med heste. Som
13årig købte jeg min første ”hest”, en
sortbroget shetlandshingst ved navn
Hannibal, 4 år gammel, hos den lokale
købmand i landsbyen, for 1200kr på afbetaling, afdraget rentefrit med 100kr
om måneden.
Da året var gået blev den ”redet til”
før overdragelsen, af selvsamme købmand -120kg og to runder på græsplænen bag benzintanken – og så var
vi klar. Den flyttede ind hos min onkel
på en lille gård ikke langt fra mit hjem
og sammen havde vi mange halsbrækkende oplevelser. Man kan overordnet
sige på plussiden, at jeg oparbejdede
en ret god balance med og uden sadel
og en fantastisk erfaring med gangarten ”jord”. Derimod var parader noget
man mest brugte på rideskolen, tænkte
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jeg. ”Stopknappen” var i hvert fald svær
at finde. Jeg synes ellers, jeg var meget
”erfaren”: Ridning i ridehus 1 gang om
ugen på række og på kommando efter
5 andre og hvor man sjældent selv skulle sadle op, måtte (efter 3år) være nok.
Jeg stoppede med at få undervisning,
da jeg blev hesteejer. Mine forældre
mente ikke, der kunne blive penge til
begge dele. Vi var jo tre søskende….
Som 15årig, nu langbenet teenager,
startede jeg på en ny rideskole, hvor
jeg red større heste, yndlingen var en
brun hest på størrelse med en islænder,
der hed Sofus- og så blev ponyen solgt.
Som 17årig fik jeg kæreste, der havde
sejlbåd og begyndte at sejle sammen
med ham. Hesteinteressen kom på vågeblus og vaktes først igen, da jeg som
nygift i 1980 bosiddende i Assens, kom
forbi Torup Bakkegård og på en mark
så to røde, rigtig smukke ponyer. Jeg
husker tydeligt, at jeg sagde til min
mand, at det var sådan en pony, jeg altid havde ønsket mig. Hvad jeg ikke vidste var, at den ene af de to græssende
skønheder var Dorthes Baldur og derfor en islandsk hest.
I 1990 var vi flyttet til Nordfyn og her
så jeg en annonce i den lokale avis for
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en nystartet rideklub med tilhørende
rideskole i Rue. Den mellemste af mine
døtre ville gerne lære at ride og startede i foråret 1990 i Laxi. Kun ½ år efter
fik jeg en prøvetime og så var jeg solgt.
Det var som at være barn igen. Det var
bare SÅ saligt..Jeg fik mulighed for at
leje hest til mange gode oplevelser og
ret hurtigt blev jeg medlem af Skeifa.
Her var jeg medhjælper til mange arrangementer og mødte mange
dejlige mennesker og
fik sammen
med dem
lige så mange dejlige
timer – og
det er ikke
slut endnu.
Økonomien
var desværre i den grad trængt i de år, men da jeg
blev 40 år i 1997 fik jeg en barbiehest
med 400kr i maven af mine arbejdskolleger.. Det blev starten på min hesteopsparing. Jeg vendte hver en 25 øre
og gik i banken for at sætte penge ind
på kontoen hver måned. Jeg havde forelsket mig i et lille – det mindste det år
– brunt føl, som var kommet til verden
en skøn maj morgen på en eng i Rue by.
Han var efter en hoppe med et dejligt
sind og hans far var Kvistur fra GerSkeifa Nyt December 2013

dum. Han fik navnet Álmur og tilbragte
et sorgløst liv de næste fire år på Rue
Lundsgård og som unghest på Helnæs
om sommeren. Jeg tjente til ham ved
at ride med turister og polterabend
selskaber i Langesø skoven og som turguide hver lørdag. 1.nov. 1999 blev jeg
hesteejer og hvor var jeg lykkelig…
Her skal lige flettes ind at jeg gennem
årene ikke,
som flere
andre stafet
for tællere,
har
haft
økonomisk
mulighed
for at have
mere end
en hest ad
gangen…
Nu var det
min tur til
at prøve alt
det sjove.
Det blev dog ikke helt så problemfrit
som PR materialet fra DI ellers proklamerede: ” Den islandske hest er utrolig
robust, stærk og alsidig….med gode
adskilte gangarter” Lad mig fortælle
lidt mere…
Som helt ung i 2000 tabte den lille hest
en stor del af sin pels på halsen, i hovedet og på dele af kroppen. Det mente
dyrlægen kunne være mangel på kaliumjod og han fik tilskud af dette som
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forsøg, men med godt resultat. Dernæst stak han et dybt hul i sin skulder
med et rustent søm og måtte behandles for det.
Da tilridningen skulle til at starte så
småt fik hele stalden kværke, med høj
feber og for Álmurs vedkommende
også to store bylder i gulken. Det tog
lang tid før der atter var normaltilstande. Om efteråret red vi Orelundsstævne og det var en dejlig oplevelse på sin
EGEN hest. – Der skulle dog gå 10 år
før Álmur igen var i form til at deltage. I
mellemtiden skete der flere ting. Af private årsager måtte jeg flytte hesten til
en anden stald. Det afstedkom snot og
feber og penicillinbehandling igen vinteren efter kværken. Som 5års fik han
også sin første kiropraktor behandling
af Rikke Schultz, efter at være væltet i
fuld galop over en plovfure i et sving.
Han var efterfølgende skæv i øverste
halshvirvel og øm i lænden. Han havde
svært ved at holde balancen og havde
vanskeligt ved galop og var meget pasagtig.
Vi tog på ”kurser med de kendte” og fik
masser af undervisning og lige lidt hjalp
det. Det hele gik slag i slag med nedsat præstation og stiv krop. I foråret
2005 flyttede vi ind hos Mie – Hedebo
Tøltheste og det var skønt. Desværre
begyndte han at klø sig voldsomt kort
tid efter. Han fik taget en blodprøve for
at se, om den kunne vise noget. Han
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havde grænseværdier i forhold til allergi ved rapgræs, kvikgræs, gyldenris,
raps, poppel, lindetræ, husstøv, hørfrø,
diverse svampe sporer og skimmelsvamp. Så han havde ofte rindende øjne
og kløe. Sommeren 2005 gik han efter
dyrlægens anbefaling med sommereksemdækken. Året efter var der ingen
problemer og dækkenet kunne afskaffes igen, og glad var jeg. I 2006 havde
han så mange problemer med at trave
og i det hele taget præstere, at han kom
med i Rikke Schultz’ forskningsprojekt
med heste med manglende trav. Han
var halt og hun anbefalede rgt. af alle
fire ben. Tæer, haser og knæ blev rgt.
undersøgt, men alt var ok.
Sadlen var ligeledes blevet for stor og
kunne ikke ændres. En ny blev indkøbt.
Det hjalp heller ikke. Og en dag væltede hesten med mig på ryggen, ned på
højre skulder og helt ned, simpelthen
fordi højre forben brækkede sammen
under den. På det tidspunkt havde Højgård lige fået sin scientigrafi maskine,
så den lille hest blev indlagt og scientigraferet. Her konstaterede man ingen
trav, diverse haltheder og betændelse i
slimsækken i højre hofte. Alt dette blev
behandlet og hesten blev erklæret rask,
men kunne stadig ikke trave. Jeg købte
så, bare for at prøve noget, et bidløst
hovedtøj og fik en kæmpe AHA oplevelse. Uden bid manglede hesten ”det
femte ben” og gik med hovedet højt og
søgende som en giraf. Altså måtte det
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være balancen det var galt med og vægten, der lå der på forparten. Det bragte
mig, i min søgen efter en løsning, via
et andet Skeifamedlem Rie Mørk, i forbindelse med den tyske træner Klaus
Schöneich. Han står for ARR træning:
Anatomisk Rigtig Ridning. Han går ind
for at bygge hesten op i longe, så den
kan opbygge muskler til at bære rytteren med.

mødte jeg Heike Wilde, der underviste efter samme princip i Aunslev ved
Nyborg. På kurset blev sadlen erklæret
for stor, på trods af den var bygget til
hesten ad flere omgange. Enden blev
sadel nummer fire til den samme hest
i jagten på en brugbar løsning. Det er
til gengæld en supersadel, som jeg har
endnu.

Det lød som sød musik i mine ører,
da Álmur aldrig var blevet longeret i
sin tilridningstid, fordi han simpelthen
ikke kunne komme rundt i rotunden og
derfor blev redet i skoven. Så den lille
hest blev longeret hver dag, så at sige i
tre måneder i en lille rotunde og kom
indimellem på trækketure i skoven.Det
var drøjt og der blev mindre og mindre
fremdrift. Jeg kom også i forbindelse
med hestemassør Susanne Frimodt, så
han fik massage og wellness hos hende.

Jeg fik undervisning hos hende og en
dag kiggede hun på hestens skoning.
Hun syntes det så mærkeligt ud og anbefalede mig at få en uvildig beslagsmed
til at kigge, for at se om hun havde ret
i sin antagelse. Beslagsmeden konstaterede at den var ”rivende gal” og henviste til dyrlægen. Så i 2010 blev hesten
undersøgt på Rynkeby Dyreklinik, hvor
man fandt ubalance i skoningen, slidskader på knoglerne som følge heraf
(smårevner) og begyndende spat i begge bagben.

Det gik fremad, hesten blev smuk og fik
flere muskler… og en ny sadel, da sadel
nummer to slet ikke duede. Jeg var på
flere kurser og det gik fremad, hesten
travede for første gang i mange år indtil
et kursus i 2009, hvor alting pludselig
gik dårligere igen. Han var igen røget
på forparten. Jeg fandt et kursus med
en tysk dame på Kalørgården, hvor
man fokuserede på at lære hesten at gå
let på biddet.( Phillippe Karl, Lethedens
skole) Det måtte da være løsningen.
Det var ikke helt så enkelt og på kurset

Så begyndte rekonstuktion af benstillingen hos smeden tilligemed at hesten
blev behandlet med Tildren drop – et
knogleopbyggende stof og fik tilskud
af kompeed og diverse urtemediciner.
Det udløste to voldsomme kolikanfald
med en uges mellemrum og selvfølgelig
om søndagen. Han blev behandlet med
mavesårsmedicin, men hans mave blev
aldrig rigtig god siden. Så den behandling vil jeg aldrig give en hest igen. Han
kom sig langsomt igen og vi startede
undervisning hos Heike igen. En dag
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i 2011, da jeg kom ridende i frisk trav
på ovalbanen, knækkede begge forben
sammen under ham og vi tog en rutshe
tur sammen. Jeg fik munden fuld af grus
og han brækkede et stort hjørne af en
fortand. Dyrlægen så på det og vi begyndte at børste tænder med tandpasta og pandeloksbørste dagligt for at
undgå betændelse. Det lykkedes også.
Men på grund af nedsat præstation fik
han også taget en allround blodprøve,
der dog intet viste.
Han fik herefter lov til at gå på døgngræs sammen med unghestene i engen
hele græssæsonen 2011 og det blev han
rigtig flot af og blomstrede op igen og
blev smuk og rund at se på. I December
2011 begyndte hans appetit igen at blive
mindre på trods af natboks og wraphø
ad libitum. Han fik mavesårsmedicin
igen, men ville ikke spise det. Og hans
stråler var miserable.
En dag stod han pludselig med uforklarlig voldsom kløe. Han kløede sig så
bokssiderne flyttede sig og han tabte
håret i pletter. Der blev ordineret binyrebarkpulver, men det ved alle jo er
en stakket frist og en februar morgen i
2o12 stod han med akut maveblødning.
Beslutningen var taget for længst, han
skulle ikke udsættes for mere behandling. Så han blev aflivet smukt og udramatisk af Louise fra Højgård hjemme
ved siden af stalden.
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Elli tog skoene af ham og vi fik en kop
styrkende kaffe og en lille skarp bagefter. Han fik lov at ligge under presseningen hele dagen, så jeg lige kunne
kigge til ham, når jeg havde trang til det
og få sagt ordentligt farvel. Hen på eftermiddagen var han der ligesom ikke
mere og jeg tog hjem. Daka havde hentet ham, da jeg kom næste formiddag.
Jeg har fået flettet et smukt armbånd af
hans halehår og har således et smukt
minde om en god ven. At det var en
hest med en dejlig personlighed var
det, der gjorde, at jeg ikke forsøgte at
sælge den, når den gik godt. Den kunne
jo ikke gøre for, at den var skrøbelig og
måske var blevet misforstået i årenes
løb på grund af min uvidenhed.
Hvorfor den var så skrøbelig, kan der
gives mange bud på….svaret blæser i
vinden.
Men hurra for min hesteforsikring med
tilhørende dyrlægeforsikring. Den har
i årenes løb udbetalt i hvert fald svarende til, hvad en ny hest koster, i rene
dyrlægeregninger og også til min nyanskaffelse, så jeg betaler min præmie
uden at kny.
Nu har jeg fået en ny smuk hest, tilfældigvis også brun, men det er en anden
historie..
Jeg vil gerne give stafetten videre til min
gode rideveninde Ulla Hanrath Andersen.
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Islandske heste, biksemad, bajere og
spil på Fyens Væddeløbsbane
Af Anntte Henner (tekst & fotos)
Lørdag d. 17. august var der aktivitetsdag på Fyens Væddeløbsbane. Mette
som bor tæt ved væddeløbsbanen og
kommer der for at træne med sin hest
spurgte på FB om der var nogle friske
ryttere som ville vise pas på banen den
dag. 10 ryttere mødte op til en hyggelig dag. Nogle viste galopløb og andre
pasløb. Udover det var der Montéløb
hvor man rider i trav på hesten, ponyløb, travløb og motorcross. En meget
alsidig dag på væddeløbsbanen, der var
dog ikke mulighed for at spille på de
forskellige løb.

Vi var 25 der var mødt op, medlemmer
med familie. Vi blev vist rundt på banen
af Christian, som havde haft sin gang
der fra sin tidlige ungdom. Vi var en tur
i staldområdet, fik staldtips og lærte at
spille. Det var ikke helt let, heller ikke
at finde en vinder :o). Men nogle var
heldige og gik hjem med nogle hundrede kroner i overskud. En god omgang
biksemad med tilbehør og en øl blev
det også til. Det smagte godt. Tak for
en god dag og et godt initiativ.
Billeder fra begge dage kan ses på:
www.skeifa-svendborg.dk.

En hyggelig dag hvor den islandske hest
blev vist frem til et andet publikum end
vi plejer :o).
Den 20. oktober var der tur til væddeløbsbanen igen. Mette havde arrangeret rundvisning med biksesmad, bajere
og spil. Endnu en hyggelig dag :o).
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Juletur
Lørdag den 28. december trænger vi alle
sikkert til frisk luft og lidt motion.
Læs din hest i traileren og kom til
Svendborg, til årets sidste fællestur.
Vi mødes på Skeifa Svendborg banen og er rideklar kl. 13.
Guider der er kendt i området, vil være klar til en skøn tur i
skov og ved Sundet.
Bagefter er der gløgg, kakao, æbleskiver og kage i cafeen.
Medbring gerne resterne af julegodterne til fællesbordet.
Som noget nyt i år, vil der være en omgang julebingo med
præmier.
Der er 8 faste folde, og bestyrelsen slår yderligere folde op, så
det er muligt at blive og hygge bagefter.
Det vil glæde os rigtig meget at se en masse af alle de nye
medlemmer også.
Alle er velkomne
Det koster 50,- kr. at deltage
Tilmelding på pm@skeifa.dk eller tlf. 20672585, senest 22.
dec.
Mange hilsner
Bestyrelsen
Skeifa Svendborg
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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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Din guide til en vild naturoplevelse
– tag din hest med på ferie på Riderute
Sydfyn
Af Katrine Bergkvist Hansen

Har du nogensinde tænkt på, hvordan det er at have din hest med på
ferie? Det er skønt! Men det kræver lidt planlægning og er noget af et
logistisk puslespil. Vi pakkede tre heste og ryttere og red af sted på
Riderute Sydfyn. Her får du vores oplevelser og erfaringer – og måske
inspiration til at tage din hest med på ferie.

Planlægning
Hvor skal vi tage hen?
I vores tilfælde ville vi gerne være tæt
på hjem. Derfor var Riderute Sydfyn
en oplagt mulighed. Men der er flere
dejlige områder i Danmark. Måske næste års tur går til Silkeborg?
Hvor skal vi sove?
Vi havde egentlig tænkt os at ride en
etape, overnatte på fx en Bed and
Breakfast, og ride videre dagen efter
til et nyt overnatningssted, men vi
kunne ikke finde nogle optimale steder

og valgte derfor Faaborg Camping som
base.
Hvor langt skal vi ride og hvilken rute
skal vi tage?
Kan vi klare 20 km? Gad vide om det er
bedst at tage en lang tur, en kort tur og
så en lang tur igen på tredjedagen? Der
er 75 km riderute at vælge imellem og
på tre dage var det umuligt at nå hele
ruten igennem. Vi planlagde at tage
turen fra Brændegård Sø til Faaborg
Camping første dag. Til Holstenshuus
og tilbage anden dag. Og turen gennem
Svanninge Bjerge den tredje dag.
Hvordan får vi det logistiske puslespil
til at gå op?
Vi skulle have en trailer til at sætte os af
ved Brændegård Sø. Derfra ville vi ride
til Faaborg Camping. Vores chauffører
satte trailerne ved campingpladsen –
med vores udstyr i. De tog bilerne med

Skeifa Nyt December 2013

27

tede os på en parkeringsplads på ruten.
Herfra var vi to der kørte og hentede
bilen fra campingpladsen inden trailerne rullede hjemad.

hjem igen, men for at vi kunne handle
ind, måtte vi have en ekstra bil med.
Efter at have sat trailerne af ved campingpladsen hentede chaufførerne den
ved parkeringspladsen ved Brændegård
Sø og kørte den til campingpladsen.
Vores chauffører hentede trailerne på
campingpladsen på sidste dag og hen-

Hvad skal vi have med?
Pakkelisten bliver lang, på sådan en tur.
Det kan anbefales at skrive ned inden
og pakke systematisk. Der er selvfølgelig rideudstyr; sadel, hovedtøj mm.,
men husk også foldmateriale og foder.
Vi fandt ud af, at det er smart at have
en rebgrime med i rygsækken, for at
kunne give hestene frokostpause på en
græsplet fri for sadel og hovedtøj. I stedet for sadeltasker havde vi tre mindre
Fjällräven rygsække med. Det virkede
rigtigt fint til at have madpakker, vand,
lucerne og rebgrimer i.

Vilde naturoplevelser på Riderute Sydfyn
Dag 1: Brændegård Sø – Faaborg Camping, med en afstikker til Holstenshuus, ca. 20 km
Vi startede på en nydelig parkeringsplads ved Brændegård Sø
og fulgte hovedruten (den røde
rute). Men i stedet for at ride
mod Holstenshuus ville vi ride
videre til campingpladsen af biruten (den blå rute). Vi brugte
kortet, piktogrammerne og vejkrydsene til at navigere efter.
Hver gang vi nåede til et markeret vejkryds tog vi kortet frem
for at finde ud af hvilken retning
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vi skulle i og hvor langt der var til næste
vejkryds. Vi skridtede et par timer og
holdt frokost på en mark mens hestene
græssede i rebgrimer. Indtil da havde
turens højdepunkt været tre dådyr i
skoven. Men på vores videre færd fik
vi en oplevelse af de store, da tre store
hanner studerede os fra skovkanten.
Majestætiske med kæmpe gevirer. Både
hestene og os holdt vejret, indtil de
forsvandt ind i skoven igen. Vi havde
tænkt, at vi kunne finde vand ved et
hus på ruten, men det var begrænset
hvad vi kom forbi. Da vi fandt et lille
hus hvor beboerne var hjemme, lykke-

des det os dog at få lidt vand i vores
transportable opvaskebalje (sammenklappelig opvaskebalje erhvervet hos
T-Hansen for 50 kr.) Ved vejkryds 11
skulle vi ca. 1 km af biruten mod vejkryds 3. Vi red og red og begyndte at
undre os over hvor vejkryds 3 blev af,
da vi i stedet kunne ane Holstenshuus
i det fjerne. Vi var redet af hovedruten
i stedet for biruten. Det gav lige nogle
ekstra kilometer og både ryttere og
heste begyndte at være trætte. Med et
godt stykke fra Holstenshuus til campingpladsen var der dog ikke rigtigt noget at gøre. Det var af hesten, trække
lidt, op igen og så ellers støt fremad
indtil vi kunne mærke på stigningerne,
at vi var nået Svanninge Bjerge. Da vi
endelig skimtede foldene i det fjerne,
kunne det ikke gå hurtigt nok med at få
hentet vand og fodret, så vi selv kunne
komme ned og hvile benene i hytten
vi havde lejet. Her delte vi os op. Jeg
skulle få gang i grillen, mens Anne og
Anette købte ind. Det lykkedes bedre
for dem end for mig og aftensmaden
blev derfor først serveret kl. 20. Efter
at have sagt godnat til hestene på folden gik vi derfor direkte til køjs.

Dag 2: Svanninge Bjerge, rundt i ring, ca. 6 km
devejen, med tæt trafik, og det ville vi
Vækkeuret ringede kl. 7.30 og morgenfodringen var første punkt på dagsorhelst undgå. Men trods campingfatters
anstrengelser for at forklare vejen, for
denen. Hestene så ud til at hygge sig.
vi vild. Vi red lidt rundt på må og få,
Vi indtog morgenmaden og gjorde klar.
på trætte heste. Turen til Holstenshuus
Campingfatter viste os en nemmere
blev afblæst og da det begyndte at regne
vej til ruten – dagen før gik vi ad lanSkeifa Nyt December 2013

29

og tordne gik det i stedet hjemad i rask
tølt. Madpakken blev spist på terrassen

i stedet for skovkanten. Solen skinnede
igen og fast besluttet på ikke at fare vild
på dag 3 besluttede vi til fods at inspicere området. Det lykkedes os at finde
frem til kreaturshelteren ved Svanninge
Bjerge og ind på rideruten. Det viste sig
at vi havde været 100 meter fra stedet
tidligere på dagen – men pga. torden
vendte vi om netop der. Nå, men så
kendte vi vejen til dag 3. Vores søde
chauffører kom forbi til pizza i Faaborg
om aftenen inden vi igen krøb til køjs.

Dag 3: Svanninge Bjerge, ca. 9 km – men det føltes som det dobbelte ;-)
at få hestene op og ned. Både at finde
Morgenrutinen blev klaret. Hestene
fodfæste og at finde modet til at lade
fodret. Vi pakkede sammen. Vi var heldem gå. Vi er vant til skovstier – ikke
dige at alle tre heste kunne sammen,
bjergskråninger. Det var virkelig en vild
så vi behøvede ikke foldmaterialet.
naturoplevelse. Man skal have en hest
Foldene på campingpladsen er rigeligt
der er i god form og fornuftig på bestore og der var græs, om end begrænnene for at klare turen rundt i Svanset, perfekt til os, med en EMS-hest
ninge Bjerge. Vi måtte af flere gange og
og to ædedolke. Vi red mod naturlegetrække. Generelt var der god afmærkpladsen ved Svanninge Bjerge, igennem
ning. Der var hestesko malet på træAlfeland, forbi Troldeland og ind i bjererne som støttemarkeringer og kun to
gene. Vi fandt kreaturshelteren og undsteder var vi i tvivl om hvor vi skulle
gik derfor vejen helt. Af sted gik det, på
hen. Det ene sted var der en markesnoede og halvufremkommelige stier.
ring, men det gik meget stejlt opad og
Vi synes det var lige rigeligt – at det
det lignede ikke en ridesti, så vi spurgte
godt kunne slås, men måske det bare
ved en gård om det kunne passe. De
er en del af vildmarksoplevelsen. Aldrig
guidede os ind på stien og umiddelbart
før har jeg set et rideterræn som dette.
efter til venstre, hvor endnu en markeBiruten, den sydligste del af Svanninge
ring stod, så hvis vi bare var redet, ville
Bjerge var lidt bakket, men da vi nåede
vi have fundet vejen selv. Anden gang
hovedruten, den nordlige del af Svanmanglede der en markering, efter Black
ninge Bjerge gik det opad. Og nedad.
Welsh kreaturerne og tæt på Odense
Og opad igen. Det regnede lidt og stierne blev smattede. Vi kæmpede med
landevejen. Men vi kunne høre vejen
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og kom derfor i den rigtige retning ved
at følge med på kortet. Turen er rigtig
flot. Man kommer forbi Black Welsh
kreaturerne. En gigantisk tyr kom marcherende imod os – men heldigvis var
der kvægristene imellem os og den.
Pyha. Vi ville have været hentet på den
første parkeringsplads på Odensevej,
men vi kom til at gå forbi den. Desuden
ville den nok have været for lille til to
trailere. Vi holdt derfor en halv times
hvil og lod hestene græsse inden vi trak

dem til den næste parkeringsplads ved
Restaurant Skovlyst på Odensevej. Der
kunne vi hente vand på toilettet der er
tilknyttet parkeringspladsen mens vi
ventede på vores chauffører. Hestene
kom i traileren og turen gik hjemad.
Det var virkelig fantastisk at være på
tur med hest. Det er første gang jeg
prøvede det, men bestemt ikke sidste.
Tak for turen til Anette og Anne Hansen og Eddie, Gleipnir og Vanadis.

Gode råd
•

Husk at checke parkeringspladserne ud – det er ikke alle der er plads
til flere trailere på

•

Vand til hestene kan du spørge efter hos huse på turen, men der er
meget få at spørge. Medbring en sammenklappelig opvaskebalje (kan
købes hos T-Hansen til 50 kr.), som hestene kan drikke af. Vi puttede
lidt lucerne i.

•

Husk foldmateriale. Nogle gange er alle tre folde udlejet og du kan
derfor skulle dele en fold med andre.

•

Hvordan vil du transportere dit udstyr? Sadeltasker eller en lille rygsæk
er nødvendig.

•

Husk rigeligt med foder, spande osv. Vi gav elektrolytter og mere end
dobbelt ration af hø, foruden mere græs end hestene plejer at få.

•

Der er ingen deciderede opholdspladser, så find en egnet mark eller
skovsti at spise din madpakke på.

•

Vær realistisk med rutelængden. Selvom vores heste var vant til lange
ture, var det et mere krævende terræn og de havde godt af hviledagen
på dag 2.
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Om Tarokfilmen
Af Bestyrelsen
Som de fleste sikkert har læst havde vi
købt en hel biografsal, så skeifamedlemmer sammen med familie og venner
kunne komme i biografen. Mange var
mødt tidligt op og der var en god stemning i foyeren, mens der blev shoppet
slik, kaffe, te, sodavand mv. Udenfor
var det blevet dårligt vejr, stiv blæst
og pænt med regn. Så det var vejr til at
putte sig i biografstolene.
Filmen fortalte om familien Laursen og

om hvordan travhesten Tarok ændrede
deres liv og livsbetingelser. Når man
har hest, kunne man godt forstå de
følelser familien havde da han blev syg
og måtte aflives. Men at ejerne ligger
begravet ved siden af Tarok, var vi ikke
mange der vidste.
Tak fordi I bakkede op om vores nye
idé.
Venlig hilsen bestyrelsen

Om den kommende Elmelundskov
Af Bestyrelsen
Vest for Odense er et større skovrejsningsprojekt i gang. Skeifa er blevet indbudt til at være med i et forpligtigende
samarbejde. Bestyrelsen har meddelt,
at vi desværre ikke kan love frivillig arbejdskraft i en bestemt årrække til fx
klipning af stier mv. Begrundelsen er, at
vi dækker hele Fyn og at vi som bestyrelse ikke kan sikre, at vi kan stille med
medlemmer, der år efter år vil varetage
sådanne opgaver.
Vi har orienteret vores medlemmer i
post nr. omkring Elmelundskoven om
beslutningen, og opfordret til at de som
mulige fremtidige brugere selv tager
32 

kontakt til arbejdsgruppen, hvor der
også sidder andre skeifa-medlemmer.
Vi er selvfølgelig meget glade for at
der kommer endnu en offentlig skov,
men vi har svært nok ved at få hjælpere til at passe vores egne anlæg og
tør simpelthen ikke indgå en aftale om
et forpligtende samarbejde. Men det
betyder ikke, at vi ikke vil forsøge at
få medlemmer til at give en hånd med,
når det bliver nødvendigt i forhold til
Elmelundskoven.
Læs evt. mere på:
www.odense.dk/elmelundskov
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Fyns Islandshesteklub Skeifa

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

Gitte R Jensen
Guldsmedevænget 201 · 5260 Odense S
Tlf. 22 18 00 43 · E-mail: gj@skeifa.dk

Kasserer
Skeifa Nyt

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

Tonny Handberg
Rue Hed 14 · 5462 Morud
Tlf. 65 95 48 48 / 29 11 16 36 · E-mail: th@skeifa.dk

Alridudvalget

Mette Zoega
Solskinsvej 63 · 5260 Odense C
Tlf. 40 21 52 14 · E-mail: mz@skeifa.dk

Orelundstævneudvalg

Rikke Sølvberg
Salbrovad 18 · 5610 Assens
Tlf. 40 32 10 50 · E-mail: rs@skeifa.dk

Om kontingent for 2014
Er sat som punkt på dagsordnen til Generalforsamlingen.
Info følger.
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Skeifa Svendborg

Skeifa Svendborg bestyrelse

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

Formand

Næstformand

Pia Meulengracht
Erikkevej 2 D · 5700 Svendborg
Tlf. 20 67 25 85 · E-mail: pm@skeifa.dk
Kristina Holst Hansen
Færgegårdsvej 30 · 5700 Svendborg
Tlf 21460246 · E-mail: kh@skeifa.dk

Kasserer

Anette Henner
Løgeskov 26 . 5771 Stenstrup
Tlf. 41 43 91 59 · E-mail: ah@skeifa.dk

Sekretær

Lene Risager Nielsen
Høje Bøgevej 12, lejl. 1 · 5700 Svendborg
Tlf. 21 90 17 77 · E-mail: lr@skeifa.dk
Katharina Kjerulff
Vester Mark 11 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 27 84 57 02 · E-mail: kk@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.

SKEIFA NYT DEADLINE 2014

10. februar 2014 (resterende datoer for året annonoceres efter GF)
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 2013
December
28.
Januar
14.
17.
22.
Februar
9.
14.-15.

Juletur for alle

se dette blad

Lædersyning
Banko
Generalforsamling, Skeifa Sv.

skeifa.dk
dette blad
dette blad

Generalforsamling, Skeifa
Stævne i Gandur
Rytteryoga -

dette blad
sporti.dk
under planlægning

Rytteryoga Et dags stævne Skeifa Svendborg

under planlægning

2 stk. et dagsstævner Skeifa Sv.

under planlægning

Et dags stævne Skeifa - Davinde
FM , Davinde

under planlægning

Marts
1.
April
18.-19.
Maj
3.
30.-31.
Juni
1.
13.-15.
29.- jun

FM Davinde
Det fynske dyrskue, Odense
Junior tager på tur til Island

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

Mini juniorlejr
i november.
Taget af Dorthe
Mastrup
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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

