
www.skeifa.dk
Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nr. 4 - 2014



2  SKEIFA NYT DECEMBER  2014

Indholdsfortegnelse
Nyt fra bestyrelsen  .........................................  3  
Invitation Bankospil  ........................................  4 
Invitation Generalforsamling Svendborg ....  5
Invitation Generalforsamling Skeifa .............  6 
Hjælp til besøg fra Island Junior..................... 9
Stafetten ...........................................................  10
FM tovholder søges .......................................  13
Invitation kursus m Marianne Florman .....  14
Invitation undervisning Kristian Ambo  ...  16
Bestyrelser  ......................................................  17
Aktivitetskalenderen  ................................  19

Skeifa Nyt
På årsbasis udsender vi ca. 1300 
eksemplarer af bladet. Bladet udkom-
mer 4 gange i 2013: Primo marts, juni, 
september og december. 

Annoncepriser:
s/h 1/4 side 100 kr / farve 250 kr
s/h 1/2 side 200 kr / farve 400 kr
s/h 1/1 side 400 kr
Farve 1/1 side 800 kr
Annoncører, der bestiller en annon-
ceplads til alle årets blade får 25% 
rabat. 

Betaling: 
Regning udsendes efter hvert blad. 

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)

Redaktion: mail: skeifanyt@skeifa.dk
Karen Malene Andreasen, Kisse Leth

Deadline næste blad:
15. Februar 2015

Tryk: Spar Tryk, Årslev
Skeifas hjemmeside:
www.skeifa.dk
www.skeifa-svendborg.dk

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

Forsidebillede: 
Mule...
Forsidelayout: 
Sander Bertram Bülow
Lars Chr. Nielsen
Foto: Lars Chr. Nielsenwww.skeifa.dk

Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nr. 4 - 2014
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Fyns Islandshesteklub Skeifa 

Nyt fra bestyrelsen 
Af Bestyrelsen 
Så er vinteren kommet over os. Et 
langt og lunt efterår er afløst af mere 
kølig luft, og temperaturer under fry-
sepunktet. Vinterfodringen er startet 
senere for mange, og mange heste har 
svedt i det varme efterår  med deres 
tykke vinterpels.

Årets generalforsamling i Dansk Is-
landshesteforening blev afholdt i no-
vember og var en dejlig og fredelig 
affære. I år var der et nyt tiltag fra be-
styrelsen og komiteerne - Åbent hus. 
Det betød, at de forskellige komiteer 
havde forberedt nogle spørgsmål/sam-
tale emner og så havde alle mulighed 
for at få en sludder om stort og småt 
med bestyrelsen og komiteerne.  

Om det var grunden til at selve gene-
ralforsamlingen blev så rolig vides ikke, 
men det er vist mange år siden, at det 
hele var overstået på 3½ time inkl. kaf-
fepause og med oplæg om VM 2015 fra 
den fælles nordiske organisationskomi-
teens formand. 

I januar kan du opleve både Skeifa 
Svendborgs generalforsamling og 
banko. Begge med fællesspisning.  Til 

banko er der masser af flotte præmier 
fra mange glade givere. 

Skeifas generalforsamling løber af sta-
blen i februar og vi håber at mange duk-
ker op. Indkaldelse kan du finde i dette 
nummer og den vil også være at finde 
på hjemmesiden. Traditionen tro, så 
starter vi med fællesspisning.

Foråret byder på en del arrangemen-
ter, som du kan finde mere information 
om i kalenderen. Der er et dags stævne 
i Davinde, forårsstævner i Svendborg, 
weekendkursus med Marianne Flor-
mann og meget mere. Vi håber at se 
rigtig mange nye og erfarne medlem-
mer, både som både udførende og 
hjælpere. 

Husk, at selvom du nu er erfaren, så 
har du selv været ny engang. Del din 
viden med dem med mindre erfaring, 
og hjælp hvor du kan. Din indsats gør 
en forskel.

God jul og godt nytår

Vi ses til generalforsamlingerne
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Kom til bankospil  
Fredag den 16. januar 2015 
i Salbrovadhallen        

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Vi mødes kl. 17.30 til fællesspisning – det koster 50 kr. 
 Banko starter kl. 19.00; 8 kr. pr. plade. 
 Amerikansk lotteri (5 lodder for 10 kr.) 
 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! 
 
Tilmelding via Sporti åbner, når bladet udkommer og slutter den 10. januar. Det 
er muligt at tilmelde flere personer på en gang. 
 
Hallen ligger: Salbrovad 30, 5610 Assens. Kontakt Rikke Sølvberg (40321050) 
eller Jens Syrach (2176 7690) ved evt. spørgsmål. 
 
Mange fine præmier: kunst, undervisning, billetter til World Tölt og meget, 
meget mere ... løg for eksempel! 
 
Vel mødt til en hyggelig og sjov aften  
 
Evt. overskud tilfalder Skeifa 
 

Forårstur til plantager og Vesterhav!

Den 29-31. maj 2015 har vi booket værelser og foldplads, så vi er flere, der 
sammen kan tage på weekend tur. Der kommer mere i næste blad, men sæt 
kryds i kalenderen nu. 

Heidi, Kathrine, Wickie, Kisse og Ole
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                                  Generalforsamling  
 
Hermed indkaldes til generalforsamling i Skeifa Svendborg onsdag den 21. januar 2015 kl. 19.00 på  
Sydfyns ErhvervsForskole, Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg. 
 
Der vil være spisning kl. 18.00, hvor Skeifa Svendborg vil være vært for aftensmad. 
Øl og vand kan købes.  
 
Tilmelding til spisning på: pm@skeifa.dk, eller sms til mobil 20 67 25 85. 
Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/te og 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 

 
 
På valg er følgende: 
 
Lene Nielsen                         ønsker genvalg 
Diana Nielsen                       genopstiller ikke 
Pia Meulengracht genopstiller ikke 
 
Der skal altså vælges mindst to nye til bestyrelsen i år. 
 
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af 5 personer, men der må gerne være flere. 
 
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 15. januar. 
 
 
Kom og lad os få en hyggelig aften. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen Skeifa Svendborg 
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Indkaldelse til Generalforsamling i Skeifa, 

Fyns Islandshesteklub

Vissenbjerg hallen, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg 

Onsdag d. 18. februar 2015

Kl. 18.00 til fællesspisning og kl. 19 hvis du ikke spiser med

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. 5: Forslag til Skeifas generalforsamling 18. februar 2015

Forslag 1.  Ændring af § 8 om indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen foreslår at § 8 ændres så der fremover også bliver mulighed for 
elektronisk indkaldelse til generalforsamling.

Begrundelsen er at det vil gøre os mindre afhængig af bladet og at der kun er 3 
af vores medlemmer, der ikke har e-mail.  Medlemmerne har forsat ansvar for 
at oplyse bestyrelsen om nye e-mailadresser.
Vi foreslår også at ændre fristen for indkaldelsen til mindst 4 uger før general-
forsamlingen afholdes og at forslag skal sendes til formanden.
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Nuværende tekst i § 8
Generalforsamlingen indkaldes i medlemsbladet eller ved særskilt brev til de 
enkelte medlemmer med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal det fremgå, 
at indsendelse af forslag kan ske indtil 14 dage før generalforsamlingen. Forenin-
gens regnskab og forslag til budget gøres tilgængeligt på foreningens hjemme-
side forud for afholdelsen af den ordinære generalforsamling. 
 
Forslag til ny tekst i §8
Generalforsamlingen indkaldes skiftligt via blad/brev eller elekronisk pr. e-mail 
til alle medlemmer. Ved skiftlig indkaldelse sendes brevet eller bladet til hoved-
medlemmet på adressen. Hvis medlemmet ikke har e-mail, sendes indkaldelsen 
med post. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal 
det fremgå, at indsendelse af forslag skal sendes til formanden indtil 2 uger før 
generalforsamlingen. Foreningens regnskab og forslag til budget gøres tilgænge-
ligt på foreningens hjemmeside forud for afholdelsen af den ordinære general-
forsamling. 
 
Ad. 7:  
På valg: Caroline Thrane, Jens Syrach, Rikke Sølvberg - alle genopstiller

Regnskab og budget vil være tilgængeligt på hjemmesiden ca. en uge før gene-
ralforsamlingen.  Ligeledes vil indkomne forslag være tilgængelige umiddelbart 
efter indleveringsfristens udløb. Frist for fremsendelse af forslag: 4. februar 
2015. Send til formand Caroline Thrane på ct@skeifa.dk. 

Fællesspisning
I år vil Skeifa igen være vært fællesspisning inden generalforsamlingen.  Kl. 18.00 
er der fællesspisning. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Frist for tilmelding 
til spisning:  10. februar 2015. Tilmelding Kisse Leth (kl@skeifa.dk) med antal 
deltagere til fællesspisning. 

Du skal kun tilmelde dig, hvis du vil spise – ellers kommer du bare kl. 19.00.  
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GUDBJERG
Tlf. 62251136

ÅRSLEV
Tlf. 65972030

GELSTED
Tlf. 64491223

HAARBY
Tlf. 26306728

FAABORG
Tlf. 62610418

Hestefoder

www.hojlund.dk

Kom og se vort store udvalg af 
hestefoder fra følgende mærker:
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Juniorlejr 2015 - besøg fra Island

Så bliver det vores tur til at være værter. Skeifas Juniorlejr 2015 kom-
mer til at handle om besøget fra Island. Vi glæder os til at kunne 
gøre gengæld for den store gæstfrihed, vi mødte sidste år på Island.

Vi ved allerede nu at der kommer 13 juniorer på besøg fra Hesteklub-
ben Sleipnir og så tre voksne turledere. De kommer en uge i forbin-
delse med VM først i august. 

Programmet i hovedtræk bliver at den første halvdel af ugen skal 
gruppen privat indkvarteres. Vi arrangerer et program for dem, hvor 
vi blandt andet skal ud at ride, måske en tur på Egeskov, måske ud at 
køre tog på Faaborg Korinth banen eller hvad vi nu finder på.

Den anden halvdel af ugen tager i til VM i Herning og bor i en fælles 
lejr.

Vi glæder os som sagt, men ved også godt at det her bliver en stor 
opgave.  Derfor tillader vi os allerede nu bede om jeres hjælp. 

Vi får brug for værtsfamilier til de første dage. Man kan godt melde 
sig som værtsfamile selv om man ikke har planer om at skulle med til 
VM. Man kan også sagtens være værtsfamilie selv om man ikke var 
med på Island sidste år.

Dernæst får vi også brug for låneheste, chauffører til at køre.

Vi kan kontaktes på dorthemastrup@gmail.com.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Mange hilsner Juniorudvalget
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Stafetten
Af Kisse Leth og Ole Søgaard (tekst & billeder)

Så kom stafetten til os og vi vil selvføl-
gelig gerne fortælle om vores liv med 
hestene. 

I 1974 fik Kisse sin første islandske hest, 
det skete på en dramatisk baggrund, da 
en lånehest døde af tarmslyng under 
et stævne, så måtte Kisses forældrene 
springe til og købe en af de heste som 
Poul Erik Jensen havde medbragt til leje 
til Orelundstævnet. Derefter gik det 
stærkt. Kisses familie blev bidt af livet 
med de islandske heste. 

Både forældre og alle 3 brødre har 
været ryttere. Kisse red mest og den 
første hest blev skiftet ud med Sokki, 
der var mere til konkurrencer. I 1980 
afholdt Skeifa DM i Odense. Kisse del-
tog som før med Sokki, men han blev 

solgt under stævnet, fordi Kisse skulle 
til at læse, flytte til Odense mv. Kisse 
var ikke enig med sine forældre om at 
tiden ikke ville slå til, men de fik ret. 
Der skete alt for meget på kollegiet og 

i Odense.  

I 1982 mødte vi hinanden 
på kollegiet og vi har været 
sammen siden. Ole blev 
færdig med sin uddannelse 
før Kisse og skulle arbejde 
ved ingeniørtropperne, 
for at aftjene værnepligt. 
Han var forelsket, så han 
foreslog, at vi skulle flytte 
sammen og at Kisse kunne 
have en hest opstaldet i 

Odense – alt sammen for de penge Ole 
tjente. 

Vi har grint af det mange gange siden, 
for lånehest opstaldet i Odense var en 
stor udgift. Der var ikke mange island-
ske heste omkring Odense dengang, 
men der var en mere på rideskolen, og 
den var ejet af Gerda, der havde den 
fineste dameforretning inde i centrum!  
Det var også i 1982, at Kisses mor lo-
vede Kisse et føl på sin hoppe – hingste 
valget var frit, så i 1983 blev det Hran-
nar fra Selfoss.

 I 1984 kom Kylja så til verden, Kisses 
mor ringede midt i forberedelserne til 
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Geoteknisk eksamen, men pyt, Kisse 
blev hentet i Odense, så hun kunne se 
sin nye hest, en lille fin rød hoppe, der 
kom til at hedde Kylja fra Barløse.
I 1985 flyttede vi fra Odense til Kas-
lund på Vestfyn – tæt på Kisses for-
ældre, hvor der var rideheste, så Ole 

var en del alene hjemme. Da vi fik lavet 
fold mv. hos os selv, fik vi Kylja hjem, 
lånte en anden plag og Kisse lånte en 
ridehest af Hans Henning Bloch Larsen, 
og det var faktisk Niels Bloch Larsens 
hest, den blev ikke redet i den periode. 
Så var Kisse for alvor væk hjemmefra 
og en dag, hvor hun kom hjem efter en 
dejlig lang ridetur, sagde Ole: nu vil jeg 
have hest, for ellers er vi aldrig sam-
men.  Så gik vi på jagt og lige pludselig 
var vi begge ryttere.

Herefter har hestene været en stor 
del af vores liv. Kisse var uddannet in-
struktør og underviste lidt lokalt og til 

juniorlejre mv. Ole var mest til turene, 
men Kisse var i flere år med til mange 
forskellige kurser og har også redet 
mange stævner.  Da Kylja blev redet til, 
viste det sig, at hun var meget talent-
fuld, hun vandt alt de første år. 

I 1985 holdt var der EM 
på Vilhelsmborg, vi meldte 
os som frivillige og havde 
en fantastisk uge, hvor vi 
arbejde sammen med an-
dre fra DI og mødte flere 
af de personer, der også 
er med i dag i forskellige 
sammenhænge.  Kisse er 
vokset op i en familie, der 
altid var engageret som 
frivillige og det har været 
en helt naturlig ting, at vi 
har tilbudt vores hjælp til 

forskellige arrangementer og stævner.

Kylja var meget temperamentsfuld og 
Kisse fik hjælp til træning og under-
visning flere steder. Under en længere 
træning ved en professionel træner, fik 
hun desværre et sadelsår, der efter et 
par år gav en permanent skade i ryggen 
på grund af arvæv. Så hun kunne ikke 
rides mere på grund af smerter. Så ville 
vi avle lidt, og det blev til 4 føl i alt, kun 
en af dem lever endnu, det er Gáski fra 
Knarreborg, som vi har som ridehest 
i dag. 

Alrid har også fyldt meget i vores liv, vi 
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har redet det et par gange selv. Vi har 
bl.a. afholdt DM i Langesø-skovene, vi 
har været bagmænd bag tidligere træ-
ningsforløb til alrid, stået for sekreta-
riatet til flere DM i Jylland, hvor Skeifa-
folket sammen tog afsted og passede 
sekretariatet, så andre kunne ride.

Vi har begge været formænd for Skeifa, 
og Kisse var redaktør på de første ud-
gaver af Skeifa-nyt og sidder pt. som 
kasserer i Skeifa. For os er det en na-
turlig ting at hjælpe i en klub/forening, 
ved arrangementer og at lave noget 
som andre også kan få glæde af.  Det 
giver så meget igen, fordi der heldigvis 
er dejlige mennesker der har det på 
samme måde. I forhold til arrangemen-
ter, så har højdepunkterne været VM 
i 2003 og NM i 2006, hvor vi brugte 
vores sommerferier på dyrskuepladsen 
i Herning sammen med hundredevis af 
andre frivillige.  

Ole har været dommer i 15 år, og væ-
ret glad for det, men stoppede i 2013, 

så vi får noget mere tid sammen. Den 
bliver blandt andet brugt på rideture i 
weekends, hvor vi nyder at have tiden 
sammen igen. 

Det fører alt for vidt, at gå i detaljer 
med vores liv med hestene, men når vi 
som her ved stafetten lige skal reflek-
tere lidt, så er det rideturene og det 
at arbejde sammen med andre, der be-
tyder mest for os. I Kaslund havde vi 
ikke dårligt rideterræn, men vi havde 
også ridetegn til Wedelsborgskovene 
og Langesøskovene.  

Så hestene i traileren og ud til skoven.  
Det var også derfor, at vi lod os lokke 
af Ann Maries opfordring om at flytte 
til Langesøegnen og efter noget tid 
fandt et dejligt sted og flyttede til Rue 
Hed ved Langesø-skovene. Det er det 
bedste vi har gjort i vores liv. Vi ledte 
faktisk efter et sted ved Langesø, da vi 
ville flytte fra lejligheden i Odense, men 
stederne var altid solgt, når vi stod op! 

Kylja døde i 2014, et 
par dage før vi ville 
sende invitationer ud 
til fejring af hendes 30 
års fødselsdag. Hjer-
tet kunne pludselig 
ikke mere. Det var 
så trist. Vi har mistet 
en anden hest for et 
par år siden, det var 
selvfølgelig også hårdt, 
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men tabet af Kylja var slemt, hun var 
en helt særlig hest med stor karma og 
vi får helt sikkert aldrig en som hende 
igen. I øvrigt vil vi heller ikke have hop-
per mere! 

Vi er ofte sammen på rideturene, 
det er her hovedet blæses fri af 
tankerne fra arbejdet og vi har altid 
good feeling efter en ridetur eller en 
halv time på banen – det sker også 
engang imellem.  Vi nyder hestene 
hver eneste dag, ikke bare det at 
ride, for det gør vi bestemt ikke 
hver dag, men at have dem her hvor 
vi bor og passe dem. Det er så fedt 
med hestene, hestelivet, rideturene 
og de søde mennesker vi møder her 
og der. Det giver os en stor livskva-
litet og gennem hestene har vi også 

fået venner for livet, så de er gode for 
mange ting 

Vi giver hermed stafetten videre til El-
sebeth Petersen. 

Fynsmesterskabet 2015

Kom og vær en del af fællesskabet og vær med til at tjene penge til vores alle 
sammens klub.

Til FM 2015 mangler vi en eller flere tovholder /ansvarlig til cafeteriet. Opga-
ven består i at sørge for indkøb, planlægning og opstilling af cafeteriet. Vi er 
flere i udvalget, der har erfaring med cafeteriet, så der er god hjælp at hente. 
Vi er også behjælpelige med at finde hjælpere til at passe cafeteriet under 
stævnet.
Cafeteriet har gennem mange år haft et fint overskud, som hele klubben har 
haft stor glæde af. Kontakt os gerne for yderligere information.

På FM-udvalgets vegne
Anne Dorte Larsen
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Kursus med Marianne Florman

Til foråret afholder Skeifa et weekendkursus på Davinde banen med Marianne 
Florman. En del af os husker hende sikkert som en af de jernhårde ladies på 
håndboldlandsholdet, men hun har i mange, mange år arbejdet med heste.

Efter at have leget med sine egne heste i årevis, deler hun nu sin viden og 
indsigt i workshops over hele landet. Hun giver sessioner med hesteassisteret 
terapi, hjælper  med at forstå hesten og dermed os selv. Marianne kalder sin 
måde at hjælpe os for: "Vejen til hestens hjerte - og dit eget!"

På www.horsessense.dk kan du læse meget mere om Marianne, se en video 
om hendes arbejde og kommentere selv. Det er også her du kan finde hendes 
kalender, og den 2.-3. maj 2015 finder du Skeifas kursus. En weekend med 
både teori og praksis og både med og uden hest.

Vi har valgt Marianne for at være med til at tilgodese flere aspekter i det at 
have og arbejde med sin hest. Her er tid til omsorg og kontakt, og man får 
meget med sig hjem. Læg også mærke til at det er 2 lange dage. 

Tilmelding foregår direkte til Marianne, og man er først endelig tilmeldt når 
man har betalt. På Skeifas hjemmeside i kalenderen, kan du komme direkte 
til Mariannes websites. Jeg har personlig kendskab til 3 som har været til 
korte sessions med Marianne. 1 er tilfreds, 1 er meget tilfreds og 1 er ovenud 
begejstret så meld dig bare til, hvis du vil lære dig selv og din hest at kende på 
en anderledes måde.

Jens Syrach
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 Opsta ldning
Stald Tankefuld i Rantzausminde har ledige opstaldningspladser. 
Der er to løsdrifte med store jordfolde til. Der er sø og lille skov, flere 
læskure og rigeligt jord til sommergræsning.

Der er fine ridemuligheder i skov og til vandet. Kun kort vej til Skeifa´s 
baneanlæg og der kan købes månedskort til ridehus lige i nærheden. 
Stalden er baseret på delvis medhjælp. Som det er lige nu, har hver 
hesteejer en ugentlig aftenfodringsdag og hver 4. weekend. 

Ring eller send en mail for mere info om vores hyggelige stald.
Pia Meulengracht  tlf. 20 67 25 85   eller mail: meule2@live.dk
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Undervisningsforløb med Kristian Ambo Tofte

Nu tilbyder Skeifa i samarbejde med Kristian undervisning på Orelund 
banen. Forløbet vil starte i januar og i første omgang være over 4 dage, 
sluttende i april. Vi håber dog at forsætte herefter, men det er kun de 
første 4 datoer som er fastlagte og de er:

24. januar
28. februar
21. marts
25. april

Der er plads til max. 12 personer, og det er efter ”først til mølle” – prin-
cippet. Herefter oprettes en venteliste. Du tilmelder dig til alle 4 datoer. 
Er du forhindret en af datoerne, finder du selv en afløser, gerne fra 
ventelisten.

Du kan også vælge at dele din tid med en anden, og derved være sikret 
en fast plads i et videre undervisningsforløb. 

Prisen er ca. 180 kr. for en ½ times eneundervisning inkl. kørsel. Hvis 
vejret ikke tillader det, eller der ønskes at ride i ride hus, er der også 
mulighed for det, hvortil der lægges 50 kr./person for leje. 

Tilmelding sker til Rikke Sølvberg: rs@skeifa.dk senest d. 18. januar 
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Fyns Islandshesteklub Skeifa

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

Juniorudvalget
Alridudvalget

Rikke Kallesen
Hjortevej 42 · 5591 Gelsted   
Tlf. 60 68 43 99 · E-mail: rk@skeifa.dk

FM
Bodil Jeppesen
Sibiriensvej 304 · 5300 Kerteminde
Tlf. 51 76 58 84  · E-mail: bj@skeifa.dk

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

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

Vi ønsker jer alle en glædelig jul 

samt et godt nytår!
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Skeifa Svendborg 

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

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

Kasserer 
 

Thomas Bjerre
Vesterskov 3 . 5750 Ringe
Tlf. 21 62 09 44 · E-mail:  tb@skeifa.dk

Sekretær Erwin Winter 
Stængelvænget 9 · 5700 Svendborg
Tlf. 23 44 04 36 · E-mail: ew@skeifa.dk

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

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

SKEIFA NYT DEADLINE  2015
15. Februar

15. Mej
15. September
15. December

Arbejder du med et indlæg eller lignende omkring deadline, så giv os be-
sked på skeifanyt@skeifa.dk at det er på vej. Husk, sender du billeder med 
til din tekst, skal disse sendes seperat. 

Medlemsliste ….
…kan du altid bestille på kl@skeifa.dk, så sender vi den i pdf format til 
din e-mail. Hvis du ønsker den sorteret efter post nummer, så skriv det 
når du bestiller, ellers bliver den sorteret alfabetisk. 
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Aktivitetskalender 2015
Januar

10. Junior-ungrytter træning sporti.dk / skeifa.dk
16. Banko dette blad / sporti.dk
21. Generalforsamling Skeifa Svendborg dette blad  
24. Undervisning på Orelundbanen dette blad

Februar
15. Deadline til skeifa-nyt
18. Generalforsamling Skeifa dette blad
28. Undervisning på Orelundbanen dette blad

Marts
1. 3-gangs stævne Svendborg

21. Undervisning på Orelundbanen dette blad
April

3. Stævne i Svendborg - sport
4. Stævne i Svendborg - Gædingak.
18. Et dags stævne Davindebanen
19. Kone kursus Davinde skeifa.dk
25. Undervisning på Orelundbanen dette blad

April
2.-3. kursus med Marianne Flormann se dette blad

9. Kone kursus Davinde skeifa.dk
15. Deadline Skeifa-nyt

29.-31. Fællestur til Vesterhavet/Plantager se næste blade
Juni
5.-7. Fynsstævne /FM

13.-14. Stævne i Svendborg
19. Konekursus Davinde skeifa.dk

Se løbende mere på www.skeifa.dk - 
også om kurser og undervisning

Skeifa har pt. disse udvalg:
Fynsmesterskab-  Davindebane-  Orelundbane – Natur – Alrid

Orelundstævne – Junior
Se alle medlemmer med kontaktoplysninger på www.skeifa.dk



Evt. returadresse:
Rue Hed 24
5462 Morud

  

––

Velkommen til  
Svendborg Hestepraksis 

Vi tilbyder hesteejere undersøgelser og behandlinger i helt nye faciliteter 
 

Vi har: 
Undersøgelse- og behandlingsrum 

Laboratorium 
Røntgenrum 

Stald 
 

Udkørende praksis på Fyn og øerne    
 
Ambulante undersøgelser på Hospitalet   Hospitalsindlæggelse 

         
• Tandbehandling      Ved operationer  
• Halthedsundersøgelser på fast og blød bund   Ved større diagnostiske udredninger 
• Handelsundersøgelse 
• Røntgenundersøgelse 
• Ultralydsscanning 
• Endoskopi-kikkertundersøgelse 
• Reproduktion 

 
Læs mere om vores kompetancer på 

www.svendborgdyrehospital  

Vi støtter Skeifa 
Svendborgs 
baneanlæg 


