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Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nyt fra bestyrelsen
Af Caroline Thrane
Så kom foråret endelig med sol og
varme. Stævnesæsonnen er startet på
både Davindebanen og Tankefuldbanen, og den første kåring er overstået
i Herning. Som hjælper til kåringerne
sammen med andre Skeifa-medlemmer,
var det i år fantastisk at se hvor højt
niveauet blandt danskavlede islandske
heste er. Flotte heste med rigtig gode
gangarter, dejlige i sind og omgang og
smukke præstationer. Der blev sat
flere Danmarks rekorder, og specielt
en danskavlet hoppe Odda fra Gultentorp opnåede forrygende 9.00 for rideegenskaber. Dette er den første hoppe
udenfor Island, som har opnået dette
og bringer hende i en meget eksklusiv
klub af meget få heste i hele verden!
Dansk avl rykker.
Og hvad betyder det så for os andre,
som er stævnerytter, alridsrytter og
skovtursrytter? Jo, kvaliteten af hestene afgørende for vores oplevelser med
den islandske hest. Gode gangarter giver også en god rideoplevelse.
Stævnesæsonnen startede med øvedag,
som blev afholdt på både Orelundbanen og Tankefuldbanen i Svendborg.
Kort efter var det så en dags stævne i
Davinde. Så har der været øvedag med
Gædingakeppni i Svendborg, og dette
følges op i starten af juni.
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Juni bliver hektisk: Det traditionsrige
FM på Davindebanen, som jo altid er
en fornøjelse at opleve og være hjælper
til. Det er også måneden hvor der er
dyrskue, og igen med en masse islandske heste i ringen.
Hertil kan så lægges FM i Gædingakeppni og DM udtagelsesstævne, som
begge afholdes på Tankefuldbanen i
Svendborg. Fyn kommer virkelig på
verdenskortet i juni når det gælder islandske heste.
Juniorlejren afholdes i år sammen med
DIs juniorcup og sætter gang i aktiviteterne for sommeren. Herudover er der
weekendtur i Langesøskovene, og DM
for sporten. Jeg håber at rigtig mange
vil heppe på de fynske ryttere til DM i
sporten, så Skeifas talentfulde ryttere
vil blive lige så godt repræsenteter til
VM 2013 i Berlin, som til NM i 2012.
Juli og August har allerede en masse i
kalenderen: familieweekend, stævner,
seniorweekend og en fællestur på den
sydfynske riderute.
Foruden disse aktiviteter vil mange sikkert sadle heste og komme ud i naturen for bare at glædes og nyde livet.
God sommer til alle fra bestyrelsen
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Undervisning På Orelundbanen
v. Josefine Steen Christensen
Lidt om Josefine:
Redet islandske heste siden barns ben, og arbejdet med træning
af heste i Danmark og ligeledes på Island af flere omgange senest
på Blesastadir. Josefine har undervist på Orelundbanen i nogle år
med stor glæde fra rytterne.
Undervisningen :
Er en gang om mdr. Og det er søndage hver gang, det koster 200 kr.
Pr gang man binder sig for alle datoerne.
Hvis man bliver forhindret må man gerne se om man kan finde en
anden rytter der vil tage pladsen eller er betalingen bindene.
Datoerne er :
•
21 April
•
19 Maj
•
16 Juni
•
Juli -Ferie
•
11 august
•
8 September
•
6 Oktober
•
3 November
Har du spørgsmål eller vil du gerne meldes til så skriv på:
Stinefl3@hotmail.com
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Invitation til weekendtur på riderute Sydfyn
Dette års fællestur bliver den 31/8 -1/9.
Ryttere og heste får base på Faaborg
Camping.
Lørdag rider vi en tur på ca. 20
km til Holstenshusskov. Søndag
rider vi i området Svanninge Bjerge
og turen her bliver knap så lang. Vi deler
os i to hold, hvis vi bliver mange. Vi kan
evt. også ride en kortere tur med nogle
af deltagerene.
Tilmeldingen via www.sporti fra 10.
juni - 11. august.
Lige nu arbejder vi med planlægningen,
men prisen pr. rytter bliver ca. 700 kr. pr.
rytter
Prisen er inkl. aftensmad lørdag, morgenmad søndag, ridekort, plads på
campingpladsen, heste i fold mv. Drikkevarer kan du selv medbringe eller
købe hos os eller i kiosken på campingpladsen. Vi sørger for tepose og
pulverkaffe.
Overnatning sker i eget telt eller egen campingvogn. Enkelte kan dog
tilkøbe en køjeplads i de hytter vi har lejet.
Mere info vil fremgå på sporti og vi sender også e-mail med praktiske
oplysninger en uges tid før vi mødes, men vi kan allerede nu fortælle,
at du skal medbringe eget
foldmateriel samt madpakke /
drikkevarer til frokost under
rideturen lørdag - du skal selv
fragte det på dig/din hest.
Vi glæder os til hyggelige timer
med Skeifa-folket.
Venlige hilsner fra Jens Syrach,
Ole Søgaard og Kisse Leth
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Invitation til familieweekend ved
Langesø skovene
Så er det tid til hygge med heste, familier og ridekammerater i området omkring
Langesø skovene. Ryttere og heste får base hos os på Rue Hed 24, 5462 Morud
Vi har plads til campingvogne, telte, trailere eller hvad du vil sove i. Hestene kan gå
på græs og du skal selv medbringe materialer til dit hegn.
Vi skal selvfølgelig hygge os med fællesspisning morgen og aften. Frokost lørdag
bliver under rideturen og ikke ryttere, må sørge for sig selv i køleskabet eller smøre
madpakker til det de nu vælger, mens vi andre rider. Drikkevarer udover mælk og
vand kan købes her.
Udover ridning kan Langesø bruges til at fiske i (kort kræves og kan købes på tank)
og skoven kan bruges til mountainbike, gå- og løbeture. Der er friluftbad i Morud.
Der er 14 km til Odense centrum og der er badestrande mod nord.
Foreløbig plan:
Fredag
Ankomst mellem 16-20
Ridetur kl. 17 – ca. 1 time
Aftens mad ved 19-tiden herefter hygge indtil vi går til ro
Lørdag
Fælles morgenmad
En lang ridetur med frokost undervejs
Ikke rytter finder selv på aktiviteter
Familiedyst på forskellig vis
Søndag
Fælles morgenmad
Ridetur om formiddag.
Ikke ryttere finder selv på aktiviteter
Fælles frokost og herefter oprydning om farvel.
Tilmeldingen via www.sporti fra 10 - 25 juni.
Prisen 200 kr. for børn på max. 12 år– børn under 5 år er gratis, voksne 350 kr.
pr stk. Hertil kommer ridekort på 120 kr for ryttere. Man betaler selvfølgelig selv
for friluftsbad mv.
Max. 20 ryttere
Vi håber nogle har lyst til at være med – og vi aflyser ved færre end 10 ryttere.
PS : Vi er glade for at spille og lege, så bliv ikke overrasket!
Venlige hilsner fra Kisse Leth og Ole Søgaard
Evt. overskud går selvfølgelig til Skeifa
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Senior-weekend
D. 17.-18. august inviterer vi til en hyggelig weekend på Langeland. Der
vil blive masser af ridning i den skønne natur og hyggeligt samvær.
Ankomst fra lørdag kl. 10:00 og afgang søndag eftermiddag.
Prisen er inkl. aftensmad lørdag, morgenmad og frokost søndag samt
frugt og kage (medbring madpakke til frokost lørdag samt drikkevarer til
dagene).
Tilmelding på Sporti fra d. 15. juni kl.12:00.
Max antal: 25 personer.
Pris med overnatning i hus inkl. sengetøj, håndklæder og rengøring
(max 10 pers.) 700 kr. pr. pers
Pris i egen campingvogn max. 4 campingvogne 525 kr. pr.pers.
Priserne er inkl. bad, fold (tag selv hegn og strøm med) og ridekort til
Tranekærskovene.
Vel mødt!
Aktivitetsudvalget, 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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Alrid 2013 – Kom og vær med
Alle kan ride alrid. Det siges der i hvert fald :-) Nu skal det også afprøves.
Sidste år var der stor tilslutning til alridstræning, men vi var nogen der af
forskellige årsager ikke kunne deltage.
Derfor vil vi gerne lave noget alridtræning igen i år, og vi vil gerne have at så
mange som muligt deltager. Vi skriver at målet er DM i alrid i sensommeren,
men der er absolut ingen tvang. Træningen i sig selv kan man lære en masse
af, både rytter og hest.
Fællesturene er overstået, og vi håber at deltagerne selv har fundet sammen
og laver ture. Det er næsten altid sjovere at ride flere end alene.
Næste arrangement er springtræning d. 16/5. Underviseren er Morten.
Der undervises individuelt, så det er selvfølgelig tilladt at komme med helt
uøvet hest og/eller rytter. Undervisningen foregår Bøjdenvej 26 i Kværndrup.
Prisen er 100-150 kr pr hest/rytter.
Til dressuren får vi hjælp af Lene Rokkedal Andersen – storheste-dressurrytter gennem mange år. Undervisningen foregår på Davindebanen. Prisen er
50 kr pr hest/rytter, samlet for begge gange. Deltager du kun i den ene er
det samme pris. Datoer er 23/5 uden hest og 12/6 med hest.
Vi håber at se rigtig mange af jer :-)
Venlig hilsen Alrid udvalget
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MITTETID ER
FYNS RIDEUDSTYRSTID
GIV DIN
ISLÆNDER
TID OG RO TIL
AT NYDE
SOMMEREN
Giv den f.eks.:
Et Horse Guard Eksem og
Insektdækken med hel hals og maveklap. Et helt igennem super godt insektdækken, der dækker hele hestens krop.
Der er elastik i hele kanten rundt, hvilket
gør at dækkenet sidder til på kroppen så
insekterne ikke kan komme ind under
ad den vej. Vores absolut mest solgte
dækken!! Fås i gråt. Pris kr. 799,-.
Og ha’ altid enten Sommer Spray
eller Sommer Gel mod fluer, bremser og insekter, som er vand og
svedfast. Super efektivt. Priser fra
kr. 69,-.
Så kan både du og din islænder
bruge tid på andet end at
bekæmpe mitter.

WWW.FYNSRIDEUDSTYR.DK

RUGÅRDSVEJ 910 . HINDEVAD . 5471 SØNDERSØ . TLF: 6483 1350
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Om et-dags stævnet i Davinde
Af Skeifas bestyrelse
Efter en alt for lang vinter tog foråret
endelig over med skyfri himmel og masser af sol – en perfekt dag til stævne.
Meget tidligt begyndte pladsen at summe med forventningsfulde ryttere og
heste og for mange var det deres allerførste stævne, både som rytter eller
hjælper.
Og det blev en hyggelig dag med god
stemning på pladsen og på banen. Og

der var gode heste og god ridning.
Tak til de 3 dommere der måtte sidde
og dømme samtlige klasser – og stor
tak til alle de frivillige hjælpere, der
med stort engagement, fik dagen til at
blive en god oplevelse for alle.
Resultaterne fra stævnet kan ses på
www.skeifa.dk
Venlig hilsen Skeifas bestyrelse

Tillykke til dagens glade vindere som var:
T8 – Ulrikke Hammer og Röskva fra Strandhuse
T5 – Line Kaae og Blakkur frá Ásmundarstöðum
T6 – Lykke Pilegaard og Eldjarn fra Kranpi
V5 – Ann-Katrine Andersen og Fakur fra kirkehøj
V2 - Christi Errebo på Bersi fra Ubberud
Og de bedste juniorer i T8 og V5 (sammen placering)
1. Astrid Bager og Draumur fra Gudenådalen
2. Anna Alber Kuhlmann og Ira fra Hestehavegård
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Stemningsbilleder fra et-dags stævnet i Davinde
Fotos af Anette Henner

Alba og Maje tegner i sekretariatet.
Mens forældrene rider/
hjælper/ser til fanger
drengene store geder i søen.

Medaljepigerne og Tonny har travlt.

Tonny og medaljerne.
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Glade dommere og Tonny.

Tætsiddende fluemaske
kr. 200,-

Medaljepigerne og Tonny på
arbejde igen.

Kingsland stævnejakke
kr.1899,Insektdækken, kr. 399,-

Keratex
hovreperation
kr. 399,-

Rapide
Fluespray
kr. 225,-

Napoli blød læderridestøvle
kr. 1999,-

Keratex hov- og ben spray,
effektiv mod eksem, kr. 119,-

Hoffmann’s Rideudstyr, Hunderupvej 190, 5230 Odense M., 66146049
www.hoffmannsrideudstyr.dk

Skeifa Nyt juni 2013
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Foredrag om hestens hove
Torsdag d. 12/9 kl 19.00 holder vi foredrag med beslagsmed Carsten Gabrielsen.
Carsten Gabrielsen tager sig også af mange Islandske heste.
Han vil bl.a. fortælle om hovens balance, overrulning, konsekvenserne af
forskellige skoninger og meget andet.
Sted: Midtfyn - se Sporti for nærmere oplysning om sted.
Tidspunkt: Torsdag d. 12. september kl. 19:00.
Pris: 80 kr.
Tilmelding foregår via Sporti.
Kom og vær med til en hyggelig aften og lær noget om hestens hove.
Skeifa Svendborgs Aktivitetsudvalg
Anette Henner
mail henner@tdcadsl.dk
mobil 41 43 91 59

Evt. overskud går til Skeifa Svendborg

Opstaldning på Knurreborg
Islænderkollektivet Knurreborg i Nyborg har nu ledige pladser.
Knurreborg er beliggende i naturskønne omgivelser ved skov
og strand, hvor der må rides. Der er plads til 26 heste og vi er
en flok hyggelige mennesker i alle aldre, som rider sammen.
På stedet har vi ovalbane, dressurbane og hal m. spejl. Der er
mulighed for forskellige slags undervisning. Stedet er baseret
på, at du som udgangspunkt selv passer din hest, men vi er
gode til at hjælpe hinanden. En plads består af en boks og en
fold.
Pris pr. boks incl. ridekort er 525 kr. pr. måned.
Desuden forfindes nyt klubhus.
Vi holder endvidere 2 fælles arbejdsdage om året.
Henv. til Tonni Sørensen på tlf. 21914812.
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Stafetten
Tekst og foto af: Ruth Madsen, Grønhøjgård Rue.
lak ”BOY”, som kunne trave meeeeget
Min bror er 7 år ældre end jeg, og i min
hurtigt. De der ikke ville prøve den farbarndom hed det altid ”Da Jens var
lige galop, holdt stille midt på banen. Vi
lille ville han have en pony til at gå på
andre startede ud i rapt trav og skulle
græsplænen!!” (ca. 8x8m). – Det var
springe i galop i første hjørne. Hu-hej
det nærmeste jeg kom heste som barn
hvor det gik ned ad langsiden – så hjør---- Nåh nej, engang prøvede jeg en tur
net – jeg sprang i galop – men - BOY
på en stor dansk arbejdshest – da den
gad ikke, så han drejede ind til dem på
travede, med én ved grimen, var jeg
midten – jeg fortsatte i galop… Brækved at tisse i bukserne af grin!!
ket arm!! – Pyha, hvor
Nej, heste var for de
var hr. Madsen vred –
unge, de smukke og de
hvem skulle passe mit
rige og så dem fra lanarbejde?
det – og jeg var ingen
af delene!!
Jeg havde en ældre ridelærer, som var rigtig
I 1972 flyttede Preben
ok efter tidens norog jeg til Skrydstrup
mer. Hans heste jeg fik
(på landet?) og i 1974
megen fornøjelse af at
blev jeg lokket med til
ride. Op over markerridning på den lokale
ne til rideundervisning
rideskole. Her var riog på dejlige ture med
dehus med spiltove.
hele rideskolen bl.a. til
Her stod bøndernes
Manø.
heste i efterår og vinterperioden.
I 1976 bliv vi gift – Preben og jeg – han
ville have foræret mig en sort plag, som
Om sommeren var de hjemme på græs.
jeg havde forelsket mig i, men af en eller
Os, der red på andet-holdet blev straks
anden grund trak jeg i land!!! – Senere
sat på hesteryg. Derfor varede det
fik jeg en dejlig rødskimmel ”Monak”
længe inden jeg blev fortrolig med at
kaldet ”Kaj”, som flyttede med mig til
trække med dyret, end sige strigle og
Fyn i 1977 og blev indlogeret i Otterup.
rense hove og sadle op – men det kom.
Her havde jeg et uheld og brækkede
Da jeg skulle lære at ride galop, var det
højre ben med div. komplikationer, på en kæmpe stor sort Oldenborg valSkeifa Nyt juni 2013
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Hr. Madsen var tosset (igen) – uha - og
så fik vi børn. Monak blev solgt - den
ordning var Hr. Madsen glad for!
En skøn sommerdag på vej mod Otterup, havde jeg mødt Palle ”gartner” på
Gloa. (Han havde omkring 1970 været
vores nabo på Fuglebakken i Tarup)!! –
Og hvilket syn – jeg tror jeg allerede da
forelskede mig. Ja i islænderhesten!!! –
Jeg forestillede mig altid, at jeg engang
skulle eje sådan en dejlig rød islænderhest – om Vor Herre ville!!

I 1986 prøvede min søn Frederik hestekræfterne, og nu snød jeg mig til
nogle enkelte ridetimer, og lillesøster
på 2 elskede at ”skridte af” – så sad hun
og strittede med benene og råbte ”Galong-galong”. Desværre holdt han ikke
ved, så den fornøjelse stoppede indtil
Katrine i 1991 gik i gang. – Så startede
mor op på tanteholdet og elevhestene!! – Det blev nogle fine år på Tarupgård med gode venner dejlig ridning og
diverse kæmpearrangementer ”Ridning
& Revue”, som vi arrangere 3 år i træk.
1993 fik Katrine en super palomino
16 

hoppe, som jeg havde fornøjelsen af at
dele med hende. ”Jackeline” var skøn
og vi kom rundt omkring til stævner,
både dressur og spring. – Desværre fik
hun en svulst i næsen, som endte med
at ville presse øjet ud, så vi måtte aflive
hende. Den sorg kom Katrine aldrig
helt over, og red ikke i mange år!
I 1996 var hele familien på ferie på Island. Vi kørte i lejet bil hele vejen rundt
på Highway nr. 1.
Det, var en oplevelse!! - Vi red ture
rundt på øen, også på salgsheste. Vi var
lige ved at købe en pragtfuld sortbrun
hoppe med hvid man og hale – puhh
hvor var jeg forelsket. Men - af en eller
anden grund kunne vi ikke finde plads
til den, så det blev ikke til noget. – (Vi
havde ellers været på Hollufgård og
snakket med LAXI-folk, men det var
gået helt i glemmebogen!! – måske var
det rigtig godt – for hesten!!) –
NU ville jeg ride islænderhest, og kom
jeg i tanke om LAXI. Jeg ringede straks
til Janne, som sagde ”kom du bare på
onsdag et kvarter før, så finder vi ud af
det!” Jeg vidste ikke, at hestene var såå
langt væk - nogle gange!
Jeg havde ikke opgivet at få egen hest,
men hvor var den jeg skulle have?????? I
1999 blev jeg 50 år, nu måtte det være.
Fødselsdagsønsker ”donationer til min
private islænderfond”
En dag sagde Janne – ”Jeg tror, jeg måSkeifa Nyt juni 2013

ske har en til dig” – OK – EET ØJEKAST – så var sagen afgjort. – En smuk
5 års sort hoppe med masser af udstråling og energi – lige min type! – ”Hun
skal med til baby-tölt til Bededagsstævnet!! – Nå, det skal hun - ”Hvis Sýn skal
med til Bededag, bli´r det som min hest,
hvad enten du eller jeg skal ride hende”
– (jow, sådan sagde jeg til Janne!) – og
sådan blev det. Jeg vandt T6 over Janne
på ? (af mange forskellige grunde, som
ikke behøver nævnes). – Men hvor var
det svært – alt det jeg har lært siden da
– og stadig mangler at lære, men…….
Det er en af de bedste ting der er
hændt mig – alt det jeg har oplevet siden jeg fik Sýn!!
Ridning i al slags vejr, på bar-ryg, langture på Island med vores lille flok, ture
i det ganske danske land med dejlige
mennesker og pragtfulde dyr, galop
og tölt op og ned ad vesterhavsstranden. Jeg har også prøvet, sammen med
Helle, at styrte Vejers og omegn tynd
for at finde et par heste i ”fri dressur”
– badet ”både med og uden” med heste
og svømmet rigtigt, (sammen med Jytte
& Ála) hængende ved siden af Sýn ved
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Enebærodde……. Og mange, mange
flere vidunderlige oplevelser…………
og SÅ – så fik vi barn med Jannes dejlige Alur – en smuk rød (fuks) hoppe,
Álfhildur, som nu bliver 9 år.
Hestene flyttede til Morud hos Mie,
men i 2008 flyttede vi til Grønhøjgård
i Rue, og har fået hestene hjem. De har
jo, som det er sket for så mange andre,
formeret sig. D.d. har vi 7 stk. Sýn og
Álfhildur, Skegla, Kjölur, Prinsessa, som
har fået datteren Áldinros (f. Hroður),
og Sýns nye datter Björk (f.Krisatal).
Det giver meget arbejde, men mange
mange flere fornøjelser og glæder.

Hvor er jeg en heldig kartoffel……………..
Det kan anbefales – giv aldrig op –
føl dig aldrig for gammel/grim/fattig
eller fra brostenene – du vil aldrig
fortryde – bliv islandsheste-ejer!!
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ORELUNDSTÆVNE
Den 13. – 15. september, 2013.
Traditionsrigt og hyggeligt familiestævne på Orelund.
Se den fulde invitation på Sporti eller Skeifas hjemmeside
Ovalbane-discipliner:
T.3, T4, T.5, T.8, V.2, V.3, V.5 og F.2.
T.8J og V.5J (for juniorer).
Sjov ridning:
Orienteringsridt, fællestur, Orelund agility special med spring
og 4-gangsstafet på ovalbanen.
NYT PÅ ORELUND, pointkonkurrence, TRIATLON MED HOVEDPRÆMIE
Tilmelding på Sporti, www.sporti.dk fra den 25. juli til og
med den 19. August
Venlig hilsen og på gensyn til et par sjove og hyggelige dage
Orelundudvalget
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Avlermøde – blip, blap og blup!
Af Caroline Thrane
Trods kun 4 tilmeldt, så valgt vi alligevel
at holde mødet med Maria Ammitzbøl.
Vi flyttede ind i min stue, satte TV’et til
computeren og så gik det over stok og
sten. De planlagte 2 timer blev til 3½
og vi kunne have fortsat.
Vi var en lille broget flok, og med
forskellige interesser: en hingsteejer,
en vallakejer, en tidligere avler og en
håbløs nuværende avler (mig! – håbløs
fordi jeg bliver ved med at få føl trods
mangel på salg af heste!).
Vi (Maria) startede med at fortælle om
hendes vej til god avl. Alle fejltagelserne, de blinde punkter vi som ejere har
for egne heste, og at have et avlsmål,
som alligevel ikke var det rigtige. At
starte helt forfra og sætte høje mål for
fremtiden.
Vi fik en indsigt i Marias viden om avlslinier, og om hvorfor der findes sikre
veje og hvilke interessante punkter der
findes i den gyldne trekant. Dette var
en øjenåbner og fik os til at reflektere –
eller hvertfald mig! Hvor er min hoppe
god, og hvor er hun mindre god.
Så talte vi om hingste og om hvordan
vi aktivt kan bruge Worldfengur i avlen. Marias første kommentar: brug
ALDRIG “simuleret avl”. Brug i stedet
Skeifa Nyt juni 2013

for andre metoder. Se på godt kårede
heste, se hvem der er far og mor, og se
om der er nogle linier eller bestemte
heste der går igen i stamtavlerne. Nørderi på højeste plan. Vi nørdede og
nørdede så Marias heste igennem og
blev klogere på hendes valg. Kiggede
på hvordan blup bruges mere aktivt, og
hvad de egentlig står for – alle de der
tal.
En ting er jo Marias valg, men hvad med
min hoppe? Hvem skal hun bedækkes
af? Hvad giver et godt resultat? Jo, det
blev mere klart, eller måske mere mudret – for avl bliver jeg vist aldrig klog på,
men jeg lærer hele tiden og suger til af
viden fra andre. Ser pludselig det klare
lys, og så stor forvirring. Avl er ikke
“bare lige”. Det er både og, og måske
og i tilfælde af.
En eftermiddag vi ikke kunne komme
hjem fra og vi blev hurtig enige om at
det omkring avl skal vi høre mere om.
Det er jo utrolig interessant og der er
stadigvæk mange udfordringer og helt
færdig bliver jeg aldrig. Men jeg har bud
på hingste de næste 3-4 år, så det er
bare at beslutte om vi skal dreje til højre, venstre eller køre lige ud når hoppen er læsset og skal til hingst – for der
er så mange muligheder og så mange
tilbud.
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Hvad laver Naturudvalget ?
Af Naturudvalget
Vi har i Naturudvalget tænkt, at I Skeifa
medlemmer, gerne vil vide hvad vi laver
i udvalget. Derfor fortæller vi her hvad
vi arbejdede med i 2012.
• Hen over sommeren arrangerede vi
en række fællesture til Davinde, Holstenshuus, Ringe/Esbe skov incl. naturstien, Tranekær samt travbaven/
Tusindårs skoven ved Odense.
• Vi har påbegyndt en liste med ridesteder på Fyn som er publiceret på hjemmesiden og i Skeifa Nyt. Skriv endelig
hvis du har ridesteder som mangler på
listen.
• Udvalget har deltaget meget aktivt i
hele processen omkring etablering af
naturstien Ringe-Korinth (den gamle
jernbane). Vi har været med fra de første møder om ide- og planlægning, vi
var med til indvielsen, og til evaluering
af processen og borger inddragelsen.
Vi har således lagt mange timer i arbejdet for at sikre rytteren en god adgang
til stien.
• Afleveret et projekt om ride sti forbindelse mellem Ringe skov og Espe
skov som opnåede tilskud på 250.000
kr. fra Milijøministeriet. Faaborg-Midtfyn kommune og Naturstyrelsen har nu
ansvaret for projektets færdiggørelse,
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som vi håber bliver efteråret 2013.
• Vi har drøftet forskelle på priser på
ridekort på Fyn, lavet regne eksempler
og sammenligninger for at vise hvor
store forskellene kan være. Vi overvejer hvilke muligheder vi evt. har for
at påvirke prisniveau og fleksibilitet på
ridekort.
• Gennem arbejdet med etablering af
ridesteder i Ringe og naturstien, har vi
fået et rigtigt godt samarbejde med Naturstyrelsen Fyn. Det kommer os også
til gode når den nye skov "Elmelunds
skoven" skal etableres. Flere i udvalget
har deltaget i borgerinddragelses- procesen hvor nogle af møderne har været
dedikeret til ryttere.
I 2013 vil vi forsat arbejde for rytternes
adgang til naturen. Elmelunds skoven
er fortsat på dagsordenen, ligesom forbindelsen mellem Ringe- Espe skov skal
følges til dørs. Vi vil også arrangere et
antal fællesture.
Mange hilsner Naturudvalget,
Susanne Mikkelsen, Janne Spannov,
Karl Georg Andreasen, Birgit Elnegaard, Maud Fuglevig Hansen og Annette
Brask
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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
Skolevej 58 · 5690 Tommerup
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 2013
Kontingent opkrævning er udsendt via sporti pr. e-mail omkring midten af februar. Hvis du ikke kan se den/dem, så tjek i din spammappe i e-mailen, nogle
lander der af årsager, som vi ikke kan forklare.
Hvis du vil ændre til eller fra Skeifa-Svendborg, så kontakt mig direkte på kl@
skeifa.dk
Medlemmer uden e-mail får opkrævning pr. post til bankoverførsel. Vi har ikke
girokort mere.
Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål.
Husk du skal være medlem for at deltage i alle vores arrangementer.
Venlig hilsen Kisse Leth kl@skeifa.dk
Skeifa Nyt juni 2013
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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

Skeifas udvalg og Skeifas Svendborgs udvalg,
findes nu kun på www.Skeifa.dk

SKEIFA NYT DEADLINE 2013
10. AUGUST 2013
10. NOVEMBER 2013
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
Juni
2.
4.
7.-9.
15.-16.
15.-16.
18.
22.-23.
29.-30.
juli
1.-3.
5.-7.
August
5.-11.
10.
17.-18.
24.-25.
31.
September
1.
12.
14.-15.

Fællestur i Langesøskovene
Drive-in undervisning, Davinde
FM, Fynsstævne Davinde
Det fynske dyrskue
FM Gædingakeppni Svendborg
Drive-in undervisning, Davinde
Stævne Svendborg
Juniorlejr

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

Juniorlejr
Weekendarr. ved Langesø-skovene

dette blad

WC i Berlin
DEADLINE Skeifa-nyt
Seniorweekend Langeland
Stævne Svendborg
Fælles weekendtur, riderute sydfyn

se dette blad/DI

Fælles weekendtur, riderute sydfyn
Foredrag om hestens hove
Orelundstævne

dette blad

se dette blad / sporti
se dette blad

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

Så må sommeren gerne komme...

Skeifa Nyt juni 2013
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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

