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Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nyt fra bestyrelsen
Af Jens Syrach
Når disse linjer skrives er der gået 6
uger af 2013 og vi har allerede haft 2
succesfulde arrangementer:
18. januar var der fællesspisning i Salbrovadhallen med efterfølgende banko,
og vi var dobbelt så mange som første
gang, vi prøvede – januar sidste år. Der
var god stemning og mange fine præmier, og herfra skal lyde en stor tak til alle
der leverede disse eller mødte op og
tog dem med hjem. Vi mødes samme
sted den 17. januar 2014.
Generalforsamlingen 3. februar var på
flere måder også ny. Det var en søndag eftermiddag, vi holdt visionsmøde
først og vi mødtes på biblioteket i Ringe i stedet for en skole. Kigger man på
Google Earth bliver det svært at finde
et mere central sted for Skeifas medlemmer, og forholdene er rigtig gode.
Der blev tænkt mange tanker og skrevet mange ideer ned. Dem tager vi fat
på i bestyrelsen allerede på det første
møde i februar, så I vil snart høre fra
os.
I starten af marts mødes vi med be-

styrelsen fra Skeifa Svendborg, og også
her skal der tænkes tanker for at udnytte vore faciliteter og vores arbejdskraft på Fyn bedst muligt. Jeg forventer
et godt år med mange nye tiltag og med
en god stemning i klubben. Desværre
ser det ud til at være lidt vanskeligere
for vores moderklub Dansk Islandshesteforening. Vi prøver at følge med og
være velorienteret.
Alt i alt en rigtig god start på året, selvom ikke alle får redet lige meget i den
mørke og kolde tid, men når du læser
dette er dagen blevet mere end 4 timer
længere, så der er håb forude. Selv rider jeg flere gange om ugen, formiddag,
eftermiddag og aften.
Vejret er jo altid godt på en islandsk
hest, og snart kommer der gang i den
udendørs undervisning og de planlagte
ture. Følg med i kalenderen, og send
selv en besked til kalender@skeifa.
dk, hvis du arrangerer noget. Følg i det
hele taget med på hjemmesiden, vi bliver bedre og bedre til at lægge nyheder
ind og man kan også læse om vores fælles fortid under Skeifas historie.

Stafetten udgår i dette blad, men kommer i næste Skeifa Nyt hvor
Ruth Madsen fortæller sin historie.
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Præsentation af nyt
bestyrelsesmedlem i SKEIFA
Gitte Rokkedal Jensen
Min interesse for heste har jeg haft hele mit liv. For omkring 6
år siden blev jeg for første gang lokket op på en islænder. Jeg
har altid synes at de var for små til mig der næsten er 180 cm,
men hold da op en oplevelse. Så var jeg solgt og store heste og
dressur kan have sig selv, islænder heste, ja det er bare mig. I
foråret 2012 fik jeg så min første hest nogensinde, Tumi fra Valdemarhus, en dejlig rå selvsikker 4-årig vallak der er opstaldet
i Brændekilde. Han blev redet til her i efteråret og lige nu er vi
nået til små ture i terrænet og ridning på bane alt afhængig af
vejret samt arbejde fra jord.
Når det bliver lidt varmere og lysere – ja så skal vi rigtig i gang. Hvilken retning min
og Tumi’s ridning tager, kommer helt til at afhænge af hvad vi synes er sjovest og
har evner til. Skal vi prøve lidt konkurrencer, alrid, distance, gangart eller bare nyde
skovtursridning? Jeg glæder mig til at arbejde i bestyrelsen og med alle de forslag
der kom frem på visionsmødet samt lære en masse dejlige islænder folk og deres
heste at kende. FAKTA: Jeg er 48 år, bor i Tommerup, gift med Allan og sammen
har vi 3 børn.

.....og introduktion af
bestyrelsesmedlemmer i Svendborg
Mit navn er Katharina Kjerulff. Jeg er 42 år og bor på Langeland med min mand Leo
og min datter Anna. Lige nu har vi seks heste (fem islændere og en fjordhest), som
vi bl.a. bruger til undervisning og konkurrence. Oprindelig
er jeg fra Sjælland og har redet siden jeg var 7 år. Har været
medlem af DI siden slutningen af 1970erne , og var med til
at starte lokalklubben Fàkur i Farum og omegn. Har boet
på Island, hvor jeg har tilredet heste. I 1994 kom jeg til Fyn
og blev medlem af Skeifa og sad, i opstartsfasen, med i bestyrelsen i Skeifa Svendborg. Jeg er uddannet B-instruktør og underviser og træner
heste dagligt. Er uddannet lærer og har udover hestene musik som min helt store
interesse. Håber jeg vil kunne bidrage positivt i vores lille klub.

Skeifa Svendborg
Mit navn er Pia Meulengracht, jeg er 47 år og arbejder
som sygeplejreske i en lægepraksis. Jeg har ikke et langt
hesteliv bag mig, men har altid været fascineret af heste.
Da vi for godt 4 år siden besluttede at købe to islandske heste, vidste vi ikke en gang hvordan, man fik dem
til at tølte. Vi har gjort os en masse erfaringer siden, og
heldigvis er der da masser at lære endnu. Medlemskabet
af Skeifa hjalp rigtig godt på vej. Jeg meldte os ind før vi
købte hestene. Sad dommersekretær og var hjælper til
følshow. Her fik jeg masser af gode råd om køb af hest og vi endte med at købe lige
præcis de to heste, som kun havde gået og ventet på os. Vallaker, 10 år gamle og
med grunddressuren i orden. De bliver brugt til skovtur og lidt konkurrence, men
det sidste er nu mest min datter Ida.
Det er mit 3. år i Skeifa Svendborgs bestyrelse og havde ikke forestillet mig, at jeg
i dag skulle sidde som formand. Det er et ansvarsfuldt hverv og en svær opgave, at
overtage posten fra en tidligere formand, som i den grad har præsteret det næsten
umulige, ved stor dygtighed og benhårdt arbejde.
En alen lang og turbulent proces med etableringen af banen er overstået, og vi skal
i gang med den egentlige drift. Finde vores ben at stå på, hvilket er en proces, der
ikke kommer fra dag til dag, men nok snarere fra år til år. Vi skal have skabt et solidt
fundament, som skal danne grundlag for masser af fantastiske, sjove og spændende
aktiviteter. Det glæder jeg mig rigtig meget til, sammen med 4 gæve piger i bestyrelsen og vores hårdtarbejdende udvalg. Endvidere vil jeg arbejde for et samlet Skeifa,
som nu kan være stolte af, at have hele tre baner til rådighed.
Jeg hedder Kristina men kaldes Krisser, er 44 år og pædagog i
Svendborg kommune. Efter en lang periode med dårlig ryg, er
jeg nu fit igen og rider 5-6 gange om ugen. Da jeg bor i et villakvarter i Vindeby ved Svendborg, har jeg ikke mulighed for at
have min hest hjemme.
Min interesse for den Islandske hest blev vakt igennem en veninde. Jeg havde en Trakener hoppe, som tit var skadet eller syg,
hvilket var dyrt i dyrlægeregninger. Fra min veninde vidste jeg, at
dyrlægen ikke så tit kom på besøg hos hende, og efter en ridetur
i 2003 var jeg solgt. Det er med årene blevet til 7 meget forskellige Islandske heste,
som jeg har haft igennem hænderne og lært rigtig meget af.
Jeg sidder på 4. år i Skeifa Svendborgs bestyrelse, og har fulgt projektet fra etabSkeifa Nyt Marts 2013
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lering til drift. Med Skeifa Svendborgs fantastiske baneanlæg glæder jeg mig til et år
i fuld blomstring, hvor jeg vil arbejde for: En god dynamisk klub med en god atmosfære, arrangementer for både sporten og tur-rytteren. Da vi er en klub i udvikling
venter der mange nye og spændende opgaver i fremtiden.
Mit navn er Lene Riisager Nielsen og jeg er 21 år.
Jeg er trådt ind i bestyrelsen og jeg glæder mig til
at arbejde med alle de idéer og visioner som jeg
har for Skeifa Svendborg og det nye flotte baneanlæg.
Til dagligt læser jeg til pædagog på pædagogseminariet i Svendborg og rider så meget som jeg
overhovedet kan. Jeg tog springet i 2011 og købte
min første egen hest, min skønne hoppe Löpp fra Langtved, som er en fantastisk
hest både sinds- og gangartsmæssigt. Uden tvivl det bedste køb jeg nogensinde har
gjort!
Jeg har redet siden år 2000, men det er først fra omkring 2005 min interesse for islænderne opstod. Herefter er interessen kun blevet større og jeg begyndte så småt
at snuse til konkurrencer, først som tilskuer og senere som deltager.
I dag træner jeg min egen og så vidt muligt nogle få andre heste, og nyder at lære
af hestenes forskelligheder. Interessen for konkurrencer er stor, så det er også dér
jeg rigtig gerne vil være med til at præge Skeifa Svendborg.
Jeg hedder Anette og har været med i Skeifa i rigtig mange
år. Jeg har desværre ikke haft hest i mange år, men bruger
så tiden på at hjælpe i klubben. Forhåbentlig får jeg råd til en
hest igen på et tidspunkt. Jeg har lavet Skeifa Nyt og opdateret Skeifas hjemmeside for nogle år tilbage. Hjælper gerne
med til FM, andre stævner og arrangementer i klubben og
deltager i foredrag og klubaftener.
Jeg glæder mig til at arbejde i bestyrelsen i Skeifa Svendborg, hvor jeg er blevet kasserer. Jeg vil bl.a. arbejde for at få godt gang i banerne i Svendborg, samt at vi får et
sammenhold og en god klubånd i hele Skeifa. Samt alt det andet der skal laves. Jeg
er også med i aktivitetsudvalget. Vi ses der ude :0) Mange hilsener Anette
6
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Skeifa Svendborgs Himmelfartsstævne 2013
10. - 12. maj 2013
Skeifa Svendborg afholder for første gang Himmelfartsstævne - et åbent DRLstævne på de nye baner i Svendborg. Adressen er: Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg
Max. deltagerantal er 120.
Der afholdes finaler i klasser med mere end 10 deltagere.
Der rides efter FIPO 2013 og “Regler for stævneridning i Danmark”.
Der skal forevises dokumentation for korrekt vaccination af hesten, hestepas, Tro
& Love-erklæring samt dokumentation for betaling af rytterlicens, såfremt denne
ikke fremgår af Dansk Islandshesteforenings hjemmeside.
Der tilbydes følgende klasser: T1, T2, T3, V1, V2, F1 samt P2 (100m pas med flyvende start) & PP1 (Stilpas)
Startgebyret er kr. 600,- pr. ekvipage
Camping kr. 200,- pr. enhed inkl. el
Fold kr. 50,- Du skal selv have hegnsmaterialer med, hvis du bestiller fold til din
hest.
Mobilboks boks kr. 750,- Rytterfest lørdag aften kr. 150,Tilmelding skal ske på www.sporti.dk. Tilmelding åbnes fredag den 15. februar, og
sidste tilmelding er 26. april kl. 18:00. Startgebyr betales ikke tilbage efter sidste
tilmeldingsfrist.
Campingområdet ligger ved siden af Svendborg Badeland, og Skeifa Svendborg
kan tilbyde dig og din familie billetter til fornuftige priser. For dem der ikke vil campere, kan vi anbefale www.danhostel-svendborg.dk og www.hotel-svendborg.dk
Foreløbigt program for stævnet bliver offentliggjort på www.skeifa.dk og www.
skeifa-svendborg.dk ca. en uge inden stævnet, og foreløbige startlister samme
sted den 8. maj.
Vi har bestilt Kok & Rul til at sørge for lækker mad til fornuftige priser – glæd dig til
en super hyggelig weekend på de nye baner i Svendborg!
Skeifa Nyt Marts 2013
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Opstaldning

Vi kigger efter hoppen Freja :0)

Stald Tankefuld i Rantzausminde har fra 1. maj plads til en hest eller to
mere. I stalden er der 3 vallaker og 1 hoppe.
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 Skefia´s nye
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 fodringsdag og hver 4. weekend.
Ring eller send en mail for mere info om vores hyggelige stald.
Til: Pia Meulengracht 20 67 25 85 meule2@live.dk

Foredrag om avl og blup

Ringe Bibliotek den 17. marts kl. 14.00 - pris 25 kr. deltager.
Se mere om tilmelding på www.skeifa.dk på forsiden
Hvordan jeg som avler bruger Worldfengur til støtte for at finde det bedste
hingstematch til min hoppe?
Oplæg og debat ved Maria Ammitzbøll, avler og tidligere avlsformand i DI.
Det lille stutteri Krafla, ligger i østjylland og har 4-5 kårede hopper, og får 3-4
føl om året.
Maria vil dele ud af sine erfaringer i jagten på det ”bedste match til det bedste
føl”, og har erfaringer med køb af unghopper fra Island.
Vi regner med, at vi er sammen i ca. 2 timer.
Bestyrelsen
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ARBEJDSDAG
Davindebanen
Lørdag d. 16. marts 2013 kl. 10.00
Endnu et år er ved at være gået, så det er igen tid til at få
baneområdet fixet op.
Der skal som vanligt luges, beskæres, rettes pæle og hegn m.v..
I år skulle der gerne også lidt nyt stenmel på banerne.
Vi starter kl. 10.00 med kaffe og brød.
Medbring gerne haveredskaber, sav o.lign.
Jo flere vi er- jo hurtigere bliver vi færdige.
Tilmelding på 6489 1778 pga. indkøb til frokost og planlægning.
VEL MØDT!
Mvh.
Baneudvalget

Strikkeaften på Knurreborg

Hanne blev inspireret af den gode ide, som Skeifa Svendborg har,
som vi vil invitere til på Knurreborg den 16-1-13, to gange om mdr.
Strikkeaftenen vil så være den ulige uge, 2 gange om mdr.
Vi tager strikkemønstre med samt garnprøver.
Kom og lær, kom og snak, kom og strik.
MVH Dorte

Til de voksne medlemmer af Skeifa

Vi arbejder på en senior-weekendtur på Langeland til foråret, så
tjek kalenderen og hjemmesiden.
Hilsen Aktivitetsudvalget Skeifa-Svendborg

Skeifa Nyt Marts 2013
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Et dags øve-/træningsstævne den 4. maj 2013
på Davindebanen
- med finaler
Stævnet er tænkt som introduktion for alle i Skeifa. Så er det første gang
du skal ride stævne, så meld dig bare. Der er max. antal deltagere på
de enkelte klasser så vente ikke for længe. Der rides kun A-finaler og
rosetter til alle i finalerne. Vi afholder A-finale for juniorer, hvis der er
forhåndstilmeldt 5 juniorer til klassen
Husk du skal have rytterlicens og at du I år kan købe til et stævne. Se
mere på www.islandshest.dk under sport
Vi afvikler disse klasser: V.5, V.2, T.8, T.6, T.5. Startgebyr 250 kr/
ekvipage.
Tilmelding er åbnet på www.sporti.dk. Tilmeldingsfristen
udløber 17/4.
Kom og vær med til det første Skeifa-stævne i år. Startlister kommer på
www.skeifa.dk senest et par dage inden stævnet.
Hvis vi får tid inden finalerne, kan det være, at der bliver mulighed for at
stille spørgsmål til dommernes kommentarer fra udtagelsen.
Venlig hilsen bestyrelsen

Hjælpere søges til et-dagsstævnet 4. maj
Vil du hjælpe os med det praktiske, så ring Tonny Handberg
fra bestyrelsen tlf. nr. 20182118 eller send besked til th@
skeifa.dk. Helst inden den 10. april 2013.
Ledvogtere, dommersekretærer og andre er som sædvanlig i
høj kurs. Du får forplejningen mens du er på banen. Hvis du
er hjælper på fuld til for du forplejning hele dagen.
Der er selvfølgelig forplejning til hjælperene.
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Regler for brug af banerne i Svendborg :0)
For at benytte banerne i det daglige, altså, hvis du f.eks. en eftermiddag tager en tur
til banen for at træne, så er det nødvendigt at være medlem af Skeifa Svendborg.
Ønskes banerne reserveret til undervisning eller andre aktiviteter, er dette muligt for alle Skeifamedlemmer. Dog skal der afregnes med 25 kr. pr. deltager pr.
dag, til vedligehold af banerne, hvis arrangøreren eller underviseren modtager
betaling for undervisningen.
Det er arrangøren eller instruktøren, der er ansvarlig for indbetaling af beløbet på Skeifa Svendborgs bankkonto, reg.nr. 0813 kontonr. 0000796344 samt
meddele deltagerantal til pm@skeifa.dk
Reservation af banen: kontakt Pia Meulengracht pm@skeifa.dk med information om dato, klokkeslæt, aktivitet og en kantaktperson med mail og telefonnummer. Undervisning på banen, skal uanset antallet af deltagere, altid bookes
En reservation af banen vil fremgå af kalenderen på www.skeifa.dk
Selvom man har reserveret banen, har andre også lov til at bruge den, dog skal
dette ske i respekt for dem, der har reservationen. Såfremt reservationen gælder
en aktivitet arrangeret af Skeifa, vil banerne dog ikke kunne bruges af andre.
Ved dagligt brug af banerne og ved arrangementer/undervisning, skal banerne
og området efterlades i rengjort stand (hestepærer i trillebør og affald i skraldespand ved klubhuset)
Det er arrangørernes pligt at sørge for at banerne afleveres i rengjort stand
Alle som benytter banerne skal bære ridehjelm, også underviserne. Husk at de
er rollemodeller, og derfor skal gå forrest med de gode eksempler.
Al ridning på banerne er på eget ansvar.
Venlig hilsen og god fornøjelse
Skeifa Svendborg
Skeifa Nyt Marts 2013
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VM I BERLIN MED SKEIFA SVENDBORG
Har du tænkt på at tage til VM i Berlin næste år i august? Vi vil gerne tilbyde
Skeifas medlemmer at lave en fællestur!

Vi tilbyder følgende:
Vi arrangerer billetkøb, overnatning og bustransport. Bussen kører fra Sydfyn
torsdag, den 8. august kl. 6 om morgenen. Vi ankommer til vores vandrehjem
ca. kl. 14.00, og vi kører retur mandag den 12. august om morgenen. Dvs. vi har
4 overnatninger i Berlin.
Billet fra torsdag til søndag: 1000 kr.
Billet fra fredag til søndag: 900 kr.
Overnatning på billigt hotel eller vandrehjem inkl. morgenmad: 700 kr.
Bustransport frem og tilbage: 700 kr. (ved minimum 20 passagerer, og ellers
aftales anden kørsel)

Prisen for hele turen bliver i alt max. kr. 2.300 eller kr. 2.400 - alt efter dine valg.
Du bestemmer selv om du vil køre med bussen, om du vil sove et andet sted og
om du vil købe billet til alle dagene! Pluk hvad du vil have.
Tilmelding på www.sporti.dk sidste frist den 1. juni.
Du skal selv betale for transport i mellem overnatningssted og WM-pladsen
(S-tog/U-Bahn) samt forplejning ud over morgenmad.
Spørgsmål kan rettes til Cathri Jepsen, cathri.jepsen@svendborg.dk, tlf. 23 20 68 19.
VI HÅBER, DU VIL MED - DET BLIVER HYGGELIGT
Hilsen Skeifa Svendborg
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Skeifa banko og fællesspisning
Af Bestyrelsen - Rikke Sølvberg
For anden gang valgte bestyrelsen at afholde banko, men som noget nyt havde
vi i år valgt at ligge det en fredag aften
og slå det sammen med fællesspisning.
Vi var omkring 50 personer som havde
en meget hyggelig og sjov aften. Kisse
Leth havde på bestyrelsens vegne kreeret et overdådigt festmåltid, og præmiebordet var fyldt med rigtigt mange
flotte gevinster, som eks. løg, vin, keramik og jernkunst, heste artikler, og
gavekort til forskellige undervisere,
gårdbutikker, og til behandlinger for
hest eller rytter. Og det er bare for at
nævne nogle….
Vi vil også her benytte lejligheden til at
takke de mange sponsorer for de flotte
gevinster, det er dejligt at I vil støtte op
om Skeifa og et anderledes, men sjovt
arrangement.

Det er allerede bestemt at gentage succesen, så vi håber at mange vil sætte
kryds i kalenderen fredag d. 17. januar
2014.
Tak til vores sponsorerer til banko:
Massør og dyrlæge Tove Due, fusiorerapeautm Camilla Mohr, Merete Stenner,
Healer Jens Syrach, Aborg Wellness
Liv Lawaetz, Dorthe Mehr, Sys Pilegaard, Tonny og Bettinna Handberg, Rytterkompagniet rideudstyr, Danish
Argo, I love my garden, havekunst,
Kristina Drewsen, Gelsted foderstof,
Vestfyns dyrlæger, Nørregaard Økologi, Agernæs put & take, Torup Bakkegaard Gårdbutik, Getter keramik,
KOB Wine v. Ole Olsdal, Plum , Jørn
Vestergaard, Pro pelspleje, Hoffmann
rideudstyr, Stald Tofte v. Susanne Dannaher, Summerbird, Orelund, Carsten
Leth Ex-plant, Sandager Brugs

Klubaftener i Skeifa-Svendborg
Kom og vær med til hyggeligt samvær på den flotte bane i
Svendborg. Du er velkommen både med og uden hest.
Mandag d. 15. april starter vi op, så pak en madkurv og møde
os på banen fra kl. 18.
Datoer for følgende klubaftener er: Mandag d. 29. april, mandag
d. 13. maj, mandag d. 27. maj og mandag d. 10. juni.
Hold øje med facebook og hjemmesiden, når vi nærmer os.
Vel mødt! Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Aktivitetsudvalget Skeifa-Svendborg
Skeifa Nyt Marts 2013

13

Gæðingakeppni i Svendborg
Sportskomiteen i Dansk Islandshesteforening har besluttet at sætte alle sejl til for
at udbrede Gæðingakeppni i Danmark,
og Skeifa Svendborg har indgået aftale
med DI om at afvikle et introduktionsFoto: Mathilde Bøgh
kursus og et kvalifikationsstævne i Svendborg –
det glæder vi os meget til!
Kurset bliver en blanding af teori og praksis, og vil forestås af en instruktør fra Island. Til kurset vil det både være muligt at deltage med
og uden hest til en fantastisk pris af henholdsvis 300 kr. og 100 kr. - og
Skeifa Svendborgs medlemmer deltager til ½ pris! Dato for introduktionskurset ligger ikke helt fast ved deadline til SkeifaNyt, så følg med på
hjemmesiden og Facebook. Det bliver muligvis i påsken.
Kvalifikationsstævnet afvikles som et Fynsmesterskab den 15.-16.
juni 2013 – også her deltager Skeifa Svendborgs medlemmer til ½ pris.
De bedste heste vil kvalificere sig til at deltage i DM, som afholdes
sammen med DM-Sport i Herning den 11.-14. juli 2013.
Gæðingakeppni er den mest udbredte konkurrenceform på Island, og
hænger stærkt sammen med den måde, hesten bedømmes ved kåringer. Gangarterne vises med mere tempo og friskhed end i sportskonkurrencerne, men samtidig lægges der vægt på en samarbejdsvillig
og lydig hest. Passen vises på pasbane, mens de øvrige opgavedele
vises på ovalbane, og det er tilladt at skifte volte én gang undervejs
i programmet. Galop vises både i roligt tempo og med fuld knald på
langsiden, hvorefter hesten roligt skal kunne tages ned inden svinget
ved starten på kortsiden.
Målet i Gæðingakeppni er at finde den bedste hest i hver klasse, og
er på sin vis ikke en bedømmelse af ekvipagen – her er det hesten
der vinder eller går videre i en konkurrence, ikke rytteren. I junior- og
ungrytterklasserne lægges der dog også vægt på rytternes ridetalent.
Gæðingakeppni er en konkurrenceform, som især passer godt til villige
heste med god udstråling, og den er særdeles underholdende for både
tilskuere, deltagere og heste. Du kan læse mere om Gæðingakeppni
på www.feif.org. Følg med på hjemmesiden og Facebook, hvor vi vil
invitere så snart de sidste detaljer er på plads. På gensyn i Svendborg.
/Stævneudvalget i Skeifa Svendborg
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Invitation til fællestræning til alrid
Vi prøver igen i år med fællestræning til alrid.
Vi mødes første gang Lørdag den 6. april, kl. ca. 10.30 på p-pladsen ved
Smedien i Langesøskoven. Dagens træning er terrænridning uden spring, vi
rider kl. 11.00 i ca. 60-90 min.
Medbring gerne frokost/drikkevarer som nydes efter rideturen, hvor vi snakker om interessen for alridstræning, og det videre forløb.
Vi forestiller os noget konditionstræning, springundervisning, galop på tid,
dressurprogram og etaperidning. Målet er at vi er flere der sammen tager til
DM i Svenstrup den 14.-15. september. (Dog ingen betingelse for deltagelse).
Tilmelding senest den 2. april til Karin Nørrelund Olsen, kno123@hotmail.
com, mobil 4083 1815. Oplys ved tilmelding om du har ridekort eller om vi
skal sørge for det til dig.
Deltagelsen er gratis udover ridekortet, der koster 40 kr for dagskort.
Venlig hilsen Alrid-udvalget

Svendborgs aktivitetsudvalg søger medlemmer og gode idéer
I aktivitetsudvalget står vi for at arrangere aktiviteter, ture, foredrag og andet spændende. Har du idéer eller har du lyst til at
være med i udvalget, hører vi meget gerne fra dig.
Du kan være med til at gøre din klub spændende! Kom frisk!
Kontakt: Anette på tlf.: 41439159 eller mail: ah@skeifa.dk
Hilsen Malou, Anne-Grethe og Anette

Skeifa Nyt Marts 2013
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Møn til hest - det er fest
Af Kisse Leth og Ole Søgaard
Vi er så heldige, at være med en gruppe, der hvert år bruger Kr. Himmelfartsferien med vores heste et sted
i Danmark. To gange har vi været på
Møn. Første gang noget amputeret for
vores vedkommende, da vi måtte køre
hjem med en halt hest, men sidste år
fik vi den kæmpe oplevelse, som det er
at ride i Klinteskoven og terrænet omkring den. På Møn er man meget velkommen til hest. Der er flere muligheder for overnatning med heste. Første
gang lejede vi hytter på campingpladsen, hvor der også er folde til hestene.
Det fungerede fint, fordi vi også fik lov
til at slå en telt op, så vi kunne spise
sammen.

Sidste år faldt valget på leje af Stengården, der nu hedder The Lodge, og vi
var de første gæster efter istandsættelsen. Det tager ca. 4 timer at køre til
Møn, men det er tiden værd. Stedet er
perfekt for heste og ryttere. Der er 2
folde, der kan deles i flere små folde og
en stald med 6 bokse. Huset er fanta16 

stisk, det er udstyret med opvaskemaskine og en stor ovn og indrettet i en
stil, der gør at det næsten føles som et
luksus ophold. Værelserne er med 2-4
senge og ligger på 1.sal. I stuen er der
køkken, entre og to stuer. Der er to
badeværelser, så der var god plads til
os alle sammen. Kælderen viste sig at

være udstyret med fryser, varmeskab
til tørring af evt. vådt tøj mv.
Efter ankomsten fik hestene hvil på de
mindre folde, som vi hver især lavede
og vi nød omgivelserne. Herefter red vi
den første tur ud i Klinteskoven og det
var i den grad en appetitvækker til de
Skeifa Nyt marts 2013

kommende dage, hvor turenes længde
varierede ml. 7-25 km. Det er statsskov og ganske enkelt tror vi, at det er
Danmarks bedste og mest varierede
rideterræn og det er så smukt. Vi red i
marker/overdrev, op ad bakken og ned
ad bakke, tæt på dele af klinten, mellem
vilde køer og geder, på smalle ridestier
og på de større skovveje og ved stranden. Det var helt specielt at ride i den
døde skov, hvor træerne var gået ud og
stod med hvide afbarkede stammer og
det hele får lov til at gå naturens egen
gang og i Jydelejet, der er en dal nord
for Klinteskoven. Vi havde madpakker
med, så vi kunne holde en god frokostpause under vejs. Flere steder nød vi
de vilde orkideer.

Nogle dage delte vi turene i to, så man
fx kunne spare sin hest eller sig selv
lidt. Så fik vi også tid til at lege turist,
koble fra, komme ned til Møns Klint,
besøge nogle af de mange kunstnere på
Møn eller på Geologisk Museum, der
er meget spændende. Det første år
var vi på sejltur for at se Møns Klint
fra vandsiden og der var havblik – det
var så flot.
Der findes kort over ridestierne, men
vi var så heldige, at arrangørerne kender området, så vi lod os bare guide
rundt i det fantastiske terræn.
Det tog også 4
timer at køre
hjem, men vi
var helt høje af
oplevelserne og
opholdet, så det
føltes ikke som
lang tid inden vi
igen var på Fyn.
Se evt. mere på www.moensklintresort.dk , www.campingmoensklint.dk ,
www.naturstyrelsen.dk

Foredrag om hestens hove.

Reserver torsdag d. 12/9 2013 til et foredrag om hestens hove m/beslagsmed
Carsten Gabrielsen.
Se mere i næste blad og følg med på hjemmesiden.
Hilsen Anette
Aktivitetsudvalget Skeifa Svendborg

Skeifa Nyt Marts 2013
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Invitation
Ridetur i Danmarks bedste rideterræn
På Møn, i skov og overdrev ved Møns Klint
Den søndag 26. til tirsdag den 28. maj, 2013
14 personer i alt
Tilmelding efter først til mølle princippet.
Vi har booket The Lodge, et fantastisk sted for både hest og rytter.
Der er gode store folde og stald med 6 bokse til hestene og et stort hyggeligt hus med god plads
og komfort til alle.
Rideterrænet er overdrev, strand og ikke mindst den store Klinteskov som er lige uden for
døren, for vi bor i skovbrynet.
Terrænet er kuperet, så hesten skal være i rimelig god form. Der er ture planlagt alle tre dage. –
af guider med lokalkendskab, så vi kommer ud i de sjove kroge.
Pris er inklusiv ophold for hest og rytter, mad til ryttere og fri adgang til terrænet, samt
slutrengøring.
Pris; 800 pr person.
Tilmelding først til mølle, gælder først når du har betalt og der er bindende tilmelding.
Indbetales på konto 6865-00001018688.
Frist 15. april
Du skal regne med få små opgaver på turen, f.eks. køkkentjans, opvask o. lign.
Drikkevarer skal du selv medbringe, og alt til din egen hest, herunder hegn til mindre folde.
Se mere på; http://www.moensklintresort.dk/?site=1&side=21&id=54
Tilmelding og yderligere information til Erling og Joan tlf. 64 79 14 09 eller 28 70 70 76
Kisse og Ole, Erling og Joan
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Øve-stævne-dag
- på Orelundbanen - lørdag den 6. april og på banen i Svendborg søndag den 7. april, begge dage startes kl. 9.30.
Kun for Skeifa-medlemmer
Med dommer Ole Søgaard.
Hver rytter har 20 min til rådighed, hvor man rider sit program, der gives
dommersedler, rytteren har herefter mulighed for at afprøve gode råd. I
middagspausen vil der være mulighed for at stille flere spørgsmål.
Øvestævnet er for alle uanset niveau, alder og erfaring.
Der er mulighed for at lave fold (husk materiel) og på Orelundbanen kan
man også bruge Skeifas 8 faste folde.
Der sendes startrækkefølge pr. e-mail til alle deltagere inden dagen.
Der er ikke krav om rytterlicens. Vi tjekker ikke udstyr, men anbefaler at
du rider med det der passer til de klasser du vil vise og have råd omkring.
Der vil være gratis kaffe og te og mulighed for at købe øl, vand, frugt og
kage, men husk madpakken.
Max. deltagere pr. dag: 18 ryttere. Pris 75 kr/deltager. Tilmelding via
sporti. Er der færre end 12 deltagere pr. bane samles vi på den bane
vi skønner passer bedst til deltagerne. Giver det stadig færre end 12,
aflyses helt.
På bestyrelsens vegne Rikke Sølvberg og Jens Syrach

Skeifa Nyt Marts 2013
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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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Skeifas visionsmøde d. 3. februar 2013
Efter flere tilløb lykkedes det. I 2 timer fløj deltagerne en tur i luftballon
og slap alle bindinger om hvad der kan
lade sig gøre eller hvad det koster. Opgaven var ar lave et Idekatalog til bestyrelsen. Under overskriften Hvor er
Skeifa om 5-10 år? Og vores formålsparagraf: At lave aktiviteter for brugere
af den renavlede islandske hest og udbrede kendskabet hertil, boblede det
med gode ideer.
Hvad der kom ud af mødet kan i se
nedenfor, hvor det samlede Idekatalog
fra de tre grupper i mødet er gengivet.
Nu er bolden så sendt videre til bestyrelsen til videre inspiration og prioritering. Der vil løbende blive fulgt op på
hvordan bestyrelsen indarbejder ideerne fra kataloget i Skeifas aktiviteter
og måder at arbejde på.
Tak til deltagerne for at være med på
legen og lade kreativiteten få lidt frit
løb.
Gruppe 1
Ideer skrevet på post-it sedler:
Om få år: Alternative stævner med andre nye konkurrencer sammen med de
etablerede stævneformer.
Nu: Fælles arrangement/lejr for de helt
små og helt gamle ryttere med leg, bål,
telt og ballade.
Nu: Mere oplysning til/flere tilbud til nye
medlemmer. Velkomstpakke samt aften
- personligt. Personlige initiativer til arSkeifa Nyt Marts 2013

rangement.
Nu: En årlig medhjælperfest.
Medlemsrejser til f.eks. Island.
Om 5-10 ÅR: Et velfungerende samarbejde og god fordeling af arrangementerne på de 3 baner.
Om 5-10 år: Rideruter der binder Fyn
sammen, gerne med høhoteller.
Fokus på ungdomsarbejdet – flere unge
med.
- Vision for baneanlæg/stævner/distanceridning incl. Alrid
- Fastholde højt aktivitetsniveau omkring
foredrag/vinterarrangementer.
- Tænke i ”skæve” konkurrenceformer
ex: Punktamot +40 / uden hest.
- Fast tilholdssted = samlingspunkt (udbygning af Davinde).
- Alrid fællestræning evt. spring på bane
evt. Fjelsted.
- Mentorordning – tydelig hvor, hos hvem
man kan få besvaret spørgsmål.
- Stille krav til kommuner og lodsejere
(mulighed for terrænridning)
- Fokus på god ride/rytteropførsel.
- Sikre respekt og nysgerrighed interesse
fra omverdenen (alle andre end islænderfolk).
- Liste over undervisere/trænere i ridning.
- Info om mulighederne for udvikling/
træning/undervisning i avl/dommer osv.
- Hvorfor køre rundt med hestene i trailer? Hvad kan gøres anderledes.
- Køb og salg af islandske heste og brugt
21

udstyr.
- Vedligeholdelse af de ting som allerede
fungerer. Bane klubhus o.l.
- En ”Velkomstpakke” til nye medlemmer. Hvad har personen brug for. Hvem
er hun eller han? Banerytter? Naturrytter? Alridrytter? Evt. kontaktperson.
- Høhotel
- For sjov stævne
- Seniorlejr
- Større udbud af ”hyggearrangementer”
- Stævnetræning for ungdomsryttere
(div. Samlinger- ”ridelejr”)
- Stævner uden rytterlicens.
- Bokse på Davinde.
- Mere om avl. Foredrag, møder, se på
din hest med en kåringsdommers øjne.
- Hvordan bliver man en del af klubben?
- Overgang fra stor hest, mit barn skal
have hest, hvad er op og hvad er ned
mht. islandsk hest.
-Klubben har intro specielt for nye medlemmer. Hyggedag, undervisning, invitationer ril arrangementer.
- Gode forhold for frivillige.
- Mere ”sjov”- ridning. Behændighed, Afinalestævne, hestefodbold, lydighed.
Sadeltilpasning /rideruter.
- Gangartsundervisning.
- Miljøtræning.
Gruppesekretærens kommentarer:
- Klubhus
- Standard for baner, hvilke arrangementer hvor?
- Alternative stævneformer, (lydighed
uden licens)
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- Ungdom
- Mentorordning
- God rytter opførsel – flere ridesteder.
- Opbygge goodwill og interesse hos andre.
- Info om alt – hvem ??
- Orientering + distance
- Sadeltilpasning – bytte/købe/sælge
- Frivillige
- Høhoteller
Gruppe 2
Ideer skrevet på post-it sedler:
- Forbinde hele Fyn med naturrideruter.
Alle de flotte steder i Fyns afkroge lægges med i rideruterne. Høhoteller- overnatning med hest langs ruterne kortlægges.
- Tilgodese alle typer i klubben. Stævne,
skovtur osv.
- Ridestier i rabatten langs cykelruter og
andre biveje. Bredere rabatter.
Betaling for ridning på ridestierne koordineres.
- Forlængelse af riderute Sydfyn over
mod Svendborg.
- Afklaring af retningslinier: Vil Skeifa bevare mangfoldigheden og et traditionelt
”islændersind” eller er målet at blive en
kopi af storhestestævnerne.
- Skeifa-tur til Island: Fælles rejse- forskellige rideture alt efter hvor ”vild” man er.
- Afholdelse af mindst et årligt hyggestævne, hvor man kan deltage uden at
skulle købe rytterlicens, have 4 sko på
osv.
- Undervisning til den store bredde til en
Skeifa Nyt marts 2013

overkommelig pris.
- Juniorarbejde – undervisning, fællesture.
- Sommerweekend ved Vesterhavet el.
lign.
- Jule/vinter arrangement.
- Flere juniorer, større breddearbejde:
Stævner, turridning, fællesture.
- Årsafslutning med fest.
- Klub ånd. Én klub med Alrid, sport, gædingakeppni, avl, leg. Camp ved stævner.
Nordfyn turist.
- Satse på bredden, mere alrid, flere ikke
heste arrangementer, foredrag, fællesspisning, banko, strik, lædersyning, oplæring i stævneafholdelse og meget andet.
- Flere fællesture rundt om på Fyn til
hest - undervisning af bredden - stævner
1. dags - sammenhold og samarbejde –
stier/rideruter på Fyn.
- Forholdet mellem Skeifa og Skeifa
Svendborg skal udlignes. Der skal flere
ildsjæle til. Traditioner skal holdes i hævd
(de gamle). Større fælles ansvar i klubben.
- Generationskifte i klubben.
- Samarbejde med Skeifa Svendborg
- Fællesarrangementer i Skeifa for alle
evt. julefrokost.
Gruppesekretærens kommentarer:
- Kortlægning af rideruter på Fyn incl.
høhoteller o. lign. Måske kunne man få
rideruter 1½ til 2 meter inde i rabatter.
- Få klubånden tilbage, samlet klubben
på tværs af interesser. Lave ”Skeifa”-lejre
ved arrangementer.
-Generationsskifte, få unge ind i arbejdet.
Skeifa Nyt Marts 2013

- Årsafslutning for alle i klubben m. priser,
underholdning, sammen med et andet arrangement.
- Ridehestebank, lån og udlån af heste til
folk (børn, unge, voksne) som ikke har
midler til selv at have hest.
- Bedre sammenhold og samarbejde.
- Satse på bredden. Evt. flere ikke heste
arrangementer som banko foredrag, fest,
drive in o. lign.
- Undervisning til bredden. Ikke altid så
dyrt med kendte ryttere.
- ”Startpakke” til nye medlemmer. Et tilbud omkring aktiviteter, kontaktnumre,
klistermærke m. Skeifa, undervisning ,
alrid. Et velkomme i SkeifaNyt til nye
medlemmer.
- Diverse uden licens. ”Back to the old
days”.
- Skeifatur til Island.
- Skeifa og Skeifa Svendborg som en forening/ samarbejde.
- Flere med i klubarbejder og udvalg, få
unge med, have en ung med under 25 år.
Ungdomsrepræsentant i bestyrelsen, der
sidder for et år af gangen.
Gruppe 3
Ideer skrevet på post-it sedler:
- Trailertræning/Horsemanship. Ridehus/
klubhus – tilhørsted.
- DM afholdelse
- FM – rotation Davinde/Svendborg
- Kåringer/avlsarbejde.
- Ungheste – træningsforløb (vinteraktivitet?)
- Nye medlemmer/ introdag – Hvad er
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en islandsk hest?
- Inddrage medlemmer til at arrangere ture/aktiviteter. F.eks. danne
gruppe under Skeifa-regi. Fællestræning eks. kunne være: Søndagsture,
horsemanship,longering.
- Arrangere/skabe traditioner for eks.
ture, stævner, banko, fastelavnsbørnestævne, ”pony”games.
- Harmoni /samarbejde mellem unge og
gamle. Ungdomsarbejde. Arrangere ture
til DM, NM, EM, VM. Det kunne også
være kursus eller rideture.
- Udgive en Skeifa årskavalkade med alt
fra turbeskrivelser, stævneresultater,
portrætter af heste og ryttere.
- Udnyttelse af Davindebanerne til flere
kurser og undervisning: Alridkurser,
springkurser, trailertræningskurser, agility, arrangementer med ressourcepersoner Ute Lehman Bent Brenderup m.v.,
drive-in på Davinde-banerne eks. spring.,
heste med problemadfærd, dyrskuetræning, sko eller barfod, foredrag om adfærd.
- Fælles markering af islandshestens dag
i september.
- Loppemarkedsdag for rideudstyr på
Davinde/eller i ridehal.
- Foredrag om ny forskning/adfærd/rideterapi/god ridning.
- Skeifa skal kunne rumme og samle alle
typer islandshestefolk. Vigtigt i undervisningen og i velfærden for hesten.
- Sjov ridning, agility/behændighed
- Inspirere.
- Genoptage stutteritur .
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- Hyggeligt samvær på tværs af ambitioner.
- Blad på net med kode.
Om 5 år gerne før er der mange flere,
der gir den en skalle i foreningen – HVORDAN
- ”Seniorudvalg”, som arrangere rødvinstølt og andet for os gamle.
- Skeifa lægger stadig dyrskuegæsterne
ned med morsomme og smukke opvisninger.
- Eyjolfur afstressningskursus.
- Drive-inn.
- Kursus for rytter og hest i forbindelse
med den ene eller den andens problemadfærd.
- Riderute Fyn
- Store stævner og skæve arrangementer.
- Det er sjovt at hjælpe til.
- Skeifa stadig er kendt for at være aktive
til DI –ting m.v.
- Flere dages ture til andre egne.
- Et – to årlige undervisning med en
”kendt”.
- Skeifa er stadig en og den store klub
på Fyn
- Vi stadig har et klubblad.
- Vi går foran og prøver noget nyt.
- Vi oplærer nye til at være med.
- Selvfølgelig kommer man, når der skal
arbejdes.
- Vi hjælper de unge på vej.
Gruppesekretærens kommentarer:
- Rideskole med udlån af heste
- Mange flere hjælpere.
- Fælleskab om hesten.
Skeifa Nyt marts 2013

- 50+ stævne.
- Kørselsordning.
- Fælles ovalbanetræning (uden undervisning).
- Undervisning i håndhesteridning.
Klubhus
- Ridehus man lejer sig ind i - oversigt
over ridehuse man kan benytte/leje.
- Vintersted for medlemmer

- Fællesfrokost for hjælpere.
- T—shirts m. crew.
- Årets hjælper - Årets fynske rytter
- Årets fynske hest.
- En infoaften om det der skal bruges
hjælpere til.
- Udvide nyhedsmailen.
- Videoaften (træningsvideo).

Mini juniorlejr i November
Af Dorthe Mastrup
Det var 10 seje piger i alderen 7 til 13
år, der d. 17. 18. november mødtes
hos Rikke og Poul i Kværdrup. Mange
nye ansigter kom og var med, dejligt.
Heldigvis gik der ikke længe før snakken gik og der blev fniset godt igennem. Lørdag aften blev der danset
limbo, gangnam-style, slået kolbøtter
og hoppet i madrasserne, spist chips
og slik og meget andet. Blev der for
meget larm, gik man bare ned i stalden
og snakkede lidt med sin hest.
Lørdagens program bød på undervisning i tomandshold om formiddagen
og om eftermiddagen ved Mie Hedebo
Knudsen. Om søndagen underviste
Mie om formiddagen og om eftermiddagen sluttede vi af i samlet flok med
forskellige rytterlege.
Det var en fornøjelse at se hvordan
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Mie uanset udgangspunktet gav rytterne og deres heste noget med hjem.
Alle lærte noget nyt og fik noget med
som der kan arbejdes videre med
derhjemme. Og pigerne synes det
var sjovt at lege lidt til sidst med små
spring, ringridning og div. agility forhindringer.
En dejlig weekend, med en masse hestesamvær og jeg har på fornemmelsen at det var nogle godt brugte piger,
deres forældre fik med hjem. Tak til
Rikke og Poul for tag over hovedet
både til heste og ryttere. Sådan et
ridehus er nu meget dejligt, når det
først er blevet november.
På gensyn til foråret hvor vi starter
op igen. Hold øje med Skeifas hjemmeside og FB.
På juniorudvalgets vegne
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Invitation rideture i Langesø-skovene
Pris: 40 kr/person til forplejning + 40 kr. for ridekort, hvis du ikke har et.
Vi afhenter ridekort. Hvis du tager lige penge med er det nemmest for os.
Mødested: Rue Hed 24, 5462 Morud–rideklar kl. 10.30
31. marts og 2. juni
Turene bliver 1,5-2 time afhængig af vejret. Vi deler os i 2 mindre hold, hvis
vi bliver mange. Der er kaffe/te og brød fra kl. 10 og vi slutter af med et lille
måltiden inden afgang.
Max. 20 deltagere
Tilmeldning:
tlf. nr. 6445 1313 eller 2445 6113 eller på mail: kl@skeifa.dk senest 4 dage
før hver tur.
Venlige hilsner fra Kisse Leth og Ole Søgaard
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Juniorrytter legelørdag i Ryslinge

Kom og vær med d. 25. maj til store legedag med hest. Juniorryttere, deres forældre, små og store søskende og andet godtfolk. Alle kan være med og er mere
end velkomne. Vi starter kl. 10.30.
Agility, ponygames, behændighed. Kært barn mange navne. Hvorom alting er.
Vi har etableret en bane med sjove, men også udfordrende forhindringer. De
er ikke sværere end alle kan være med. Der vil være grundig introduktion til
forhindringerne og hvordan, man bedst arbejder med dem. Du kan trække din
hest eller ride på den.
Formiddagen bruger vi til at træne på banen. Så spiser vi vores medbragte
frokost. Om eftermiddagen afholder vi en lille konkurrence. Der bliver to klasser.
En hvor du trækker din hest og en hvor du rider din hest.
Legedagen afholdes i Ryslinge på Gyngehestens Bane, der ligger på vandværkets
grund, Gråbjergvej 17.
Der er bomme til at binde hestene ved. Der er i mindre omfang mulighed for at
etablere folde.
Pris: 50 kr
Tilmelding hos Dorthe Mastrup, 30134086 eller dorthemastrup@gmail.com
senest 1. maj.
Mange hilsner
Juniorudvalget

Skeifa Nyt Marts 2013
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Juniorlejr 2013
Lørdag d. 29. juni – onsdag d. 3. juli 2012 er der igen langt op til hygge og
sjov.
Lejren vil i år blive afholdt på Skeifa Svendborgs nye baneanlæg. Sydfyns
Erhvervs Forskole har været så venlige at låne os lokaler, så vi har også tag over
hovedet om natten, når vi skal sove.
Adressen er: Hellegårdsvej 63, 5700 Svendborg
Vi har i år to nye programpunkter:
For det første agility/ponygames eller behændighed. Det går ud på at træne samarbejde og tillid mellem hest og rytter gennem forskellige forhindringer. Eksempler: Gå over bildæk, forbi blafrende plastik, over en presenning og meget meget
mere. Kun fantasien sætter grænser. Der vil under hele lejren være sat en bane
op, som vi afholder stævne på om onsdagen.
For det andet noget vi kalder stævnetræning. Det går ud på at man rider et
program (eks. 4.5 eller T7) for en dommer, som man får karakterer for. Herefter
snakker man med dommeren og får en forklaring på sin karakter og forslag til
hvordan man kan forbedre sin karakter. Til sidst rider man det samme program
igen og får på ny karakterer.
Vi glæder os til at prøve det nye af.
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Det overordnede program kommer til at se ud som følgende:
•
•
•
•

Lørdag: Ankomst ml. 16-18
Søndag: Turridning, Træning agilitybanen m.m.
Mandag og tirsdag: Undervisning ved Sys Pilegaard og Camilla Christensen, Træning på agilitybanen
Onsdag: Stævnetræning ved Ole Søgaard, Agilitystævne

For at deltage, skal du kunne klare din hest og dig selv, og din hest skal være i
god kondition, så den kan holde til undervisningen.
Husk at du skal være medlem af Skeifa.
Prisen er 1.000 kr. pr. deltager (+ gebyr til Sporti). Max. deltagerantal er 24
og min. for at gennemføre lejren er 20.
Tilmeldingen til lejren er bindende. Tilmeldingen foretages via www.sporti.dk,
I god tid før lejren vil du modtage mange flere konkrete informationer om
lejren.
Her vil også være et skema, hvor I kan krydse af, hvornår dine forældre kan
hjælpe. Vi har blandt andet brug for hjælp i forbindelse med måltider, samt hjælpere til afvikling af stævnet onsdag.
Ved spørgsmål til arrangementet, kontakt da: Dorthe Mastrup på tlf: 30134086
eller mail dorthemastrup@gmail.com
Vi glæder os til at se dig. Skynd dig at melde til på SPORTI
Sidste tilmeldingsfrist er 15. maj

Glade hilsner – Rikke Teinholt og Dorthe
Mastrup fra Juniorudvalget
Skeifa Nyt Marts 2013
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Tirsdags Drive–in undervisning på Davindebanen
- i ulige uger
Kl. 18-20 første gang 9. april,
herefter 23/4, 7/5, 21/5, 4/6 og 18/6

Max. 16 ryttere/gang, 60 kr. pr. gang (for ½ - time ) du afregner selv.
Evt. aflysning – se hjemmesiden samme dag.
Vi er glade for, at vi igen i år kan tilbyde jer drive-in undervisning – i år med
Kristina Drewsen som underviser, der fortæller dette om sig selv:
”Jeg er 51 år og bor i Allerup. Min ridekarriere begyndte for 42 år siden, hvor jeg
startede på en rideskole med "almindelige" heste. Jeg har altid syntes at den islandske
hest var meget spændende, og de sidste 25 år har jeg kun redet på islændere. Jeg
deltog i DI første kursus for B-instruktører i 1998, og har undervist siden. Min undervisning er meget baseret på, at det grundlæggende fungerer.
Jeg har bl.a. undervist på Orelund gennem mange år, på juniorlejr, drive-in og hos folk
privat. Jeg har også i en årrække trænet og tilredet islændere. Selv har jeg 2 islændere,
en 3-års vallak som jeg glæder mig til at komme i gang med og en 20-årig hoppe som
har været min tro følgesvend gennem mange år”
Bestyrelsen/ kontaktperson Tonny Handberg 2018 2118 , th@skeifa.dk

Unghingste/vallaker på sommergræs
Unghingste/vallak fold på 60 tdr. land overdrev.
Arealet er en halvø nær Odense, naturområde omkranset af vand på 3 sider.
Da folden er 3 km lang, er der rige muligheder for unghestenes behov for
udfoldelse. Max 30 heste.
Pris: 1.500,00 kr. pr. sæson
Perioden er fra medio maj – november.
Hestene er under daglig opsyn.
Tilmeldning :
Niels Bloch Larsen Mobil: 21 70 40 64
Danflower@mail.tele.dk
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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 / 20 18 21 18 · 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 Marts 2013
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Udvalg Fyns Islandshesteklub Skeifa
Dyrskueudvalg

Rikke Sølvberg · Tlf. 40 32 10 50 (rep. best. medlem) · rs@skeifa.dk
Bodil Jeppesen · Tlf. 51 76 58 84
Villy Knudsen · Tlf. 64 89 17 78 · amco_tec@post10.tele.dk
Linda Boel · Tlf. 27 35 30 21
Anja Lorentsen · Tlf. 21 49 99 98

Juniorudvalg

Rikke Teinholt · Tlf. 62 27 11 66 · Rikke.Teinholt@bravida.dk
Tonny Handberg · Tlf. 20 18 21 18 (rep. best. medlem) · th@skeifa.dk
Dorthe Mastrup · Tlf. 3013 4086 · dorthemastrup@gmail.com

Fynsmesterskabudvalg

Bjarne Larsen · Tlf. 6133 1548
Alice Krupa · Tlf. 2872 7025
Bodil Jeppesen · Tlf. 51 76 58 84
Niels Bloch Larsen · Tlf. 2170 4064 & Anne Dorte Bloch Larsen, 23638037
Gitta og Kurt Hansen · Tlf. 64 79 10 48
Villy & Annette Knudsen · Tlf. 64 89 17 78 · amco_tec@post10.tele.dk
Caroline Thrane · Tlf. 26 73 06 88 · (rep. best. medlem) ct@skeifa.dk
Hanne Nielsen · Tlf. 2557 3753
Anette Henner · Tlf. 4143 9159
Mikkel Müller · Tlf. 2012 1774
Tonni Sørensen · Tlf. 2191 4812

Orelundbaneudvalg

Jens Syrach Rasmussen · Tlf. 64 49 24 02 (rep. best. medlem)
Claus Jacobsen · Tlf. 64 79 19 66
Erling Ramskov · Tlf. 64 79 14 09
Lars Peter Larsen · Tlf. 40 30 89 59

Orelundstævneudvalg

Anne Marie Lawaetz Olesen · Tlf. 42 19 23 83
Helle Jacobsen · Tlf. 62 28 22 55
Lene Broen · Tlf. 64 71 45 65
Joan Ramskov · Tlf. 64 79 14 09 · ramskovs@mail.dk
Stine Jacobsen · Tlf. 64 79 12 22 · stine.wj@mail.dk
Gitte Nielsen · Tlf. 64 74 18 49 · egerup@privat.dk
Rikke Sølvberg · Tlf. 40 32 10 50 (rep. best. medlem) · rs@skeifa.dk

Davinde baneudvalg

Henning Poulsen · Tlf. 65 39 10 51
Lars Foged · Tlf. 62 26 11 29
Kurt Johansen · Tlf. 62 66 16 03 · kj@skeifa.dk
Villy Knudsen · Tlf. 64 89 17 78 · amco_tec@post10.tele.dk
Alice Krupa · Tlf. 65 39 11 24 · ak@skeifa.dk
Caroline Thrane · Tlf. 26 73 06 88 · (rep. best. medlem) ct@skeifa.dk

Naturudvalg

Annette Brask ·Tlf. 24983020 annette.brask@gmail.com
Janne Spannov · Tlf. 22 67 10 52 · spannov@gmail.com
Susanne Mikkelsen · Tlf. 65 96 00 46 · engelbrecht@post.cybercity.dk
Birgit Elnegaard . Tlf. 21720124 . losbirgit@hotmail.com
Karl Georg Andreasen · kgan@privat.dk
Jens Syrach Rasmussen · Tlf. 64 49 24 02 (rep. best. medlem)

Alridudvalg

Karin Nørrelund Olsen · Tlf. 4083 1815 kno123@hotmail.com
Kurt Johansen · Tlf. 62 66 16 03 · dalsmollevej5@gmail.com
Mette Zoega · Tlf. 40 21 52 14 · mz@skeifa.dk · (rep. best. medlem)
Gitte R. Jensen · Tlf. 22 18 00 43 · gj@skeifa.dk · (rep. best. medlem)
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Skeifa Svendborg

Skeifa Svendborg bestyrelse

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

Formand

Kristina Holst Hansen
Færgegårdsvej 30 · 5700 Svendborg
Tlf 21460246 · E-mail: kh@skeifa.dk

Næstformand

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

Fynsmesterskaberne 2013
I år afholder vi Fynsmesterskaberne 7.-9. juni.
Hold øje med www.skeifa.dk og www.sporti.dk
for oplysninger om stævnet.
Tilmeldingen åbner på Sporti
mandag den 6. maj kl. 20.00.
Vi glæder os til at se jer alle.
Fynsmesterskabsudvalget

Skeifa Nyt Marts 2013
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Udvalg Skeifa Svendborg
Baneudvalg

Aktivitetsudvalg

Pia Meulengracht · Tlf. 20 67 25 85 · pm@skeifa.dk
Torsten Lyster · Tlf. 30 33 89 43 · tl@skeifa.dk
Claus Christensen · Tlf. 26 58 28 64 · gl.lundeborg@lundeborgmail.dk
Mikkel Müller · Tlf. 27 63 17 74 mikkel@teliamail.dk
Kristina Holst Hansen · Tlf. 21 46 02 46 · kh@skeifa.dk
Katharina Kjærulf · Tlf. 31 31 44 04 · katharinakjerulff@gmail.com
Anne Grethe Moesgaard · Tlf. 30 29 91 42 · agmoesgaard@mail.dk
Anette Henner · Tlf. 41 43 91 59 · henner@tdcadsl.dk
Malou Willumsen · Tlf. 40 56 13 82 · mw@skeifa.dk
Peter Lund · Tlf. 28 76 80 32 · peter@unomail.dk
Torsten Lyster · Tlf. 30 33 89 43 · tl@skeifa.dk
Cathri Jepsen · Tlf. 23 20 68 19 · cathri.jepsen@svendborg.dk

Stævneudvalg

Cafeteriaudvalg

Elisabeth Stæhr · Tlf. 53 62 32 55 · es@skeifa.dk
Tina Gundesen · Tlf. 23 29 75 35 · tg@skeifa.dk
Pia Meulengracht · Tlf. 20 67 25 85 · pm@skeifa.dk
Sus Nyholm · Tlf. 27 21 35 64 · gl.lundeborg@lundeborgmail.dk
Hanne Merser · Tlf. 23 60 45 61 · hm@skeifa.dk

Ungdomsudvalg

Lene Nielsen · Tlf. 21 90 17 77 · Lene.r.n@hotmail.com
Helle Tofte · Tlf. 23 66 74 41 · tr@ltaauto.com
Sanne Kastrup · Tlf. 24 59 58 39 · kastrupbager@mail.dk
Jannie Kaae · Tlf. 21 64 64 24 · jk@skeifa.dk
Line Kaae · Tlf. 28 96 76 50 · Luske86@hotmail.com

Sponsorudvalg

Elisabeth Stæhr · Tlf. 53 62 32 55 · es@skeifa.dk
Kristina Holst Hansen · Tlf. 21 64 02 46 · kh@skeifa.dk

SKEIFA NYT DEADLINE 2013
10. MAJ 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
Marts
2.
17.
28.-29.
31.
April
6.
6.
7.
9.
13.-14.
16.
23.
26.-28.
Maj
4.
7.
10.
9.-12.
21.
25.
26.-28.
Juni
2.
4.
7.-9.
15.-16.
15.-16.
18.
22.-23.
29.-30.
juli
1.-3.
5.-7.
August
5.-11.
10.
24.-25.
31.
September
1.
12.
14.-15.

Kvadrilleridning ved Kerteminde
Foredrag om avl, Blup mv
Gædinga-keppni kursus Svendborg
Fællestur i Langesøskovene

skeifa.dk
skeifa.dk
se dette blad
dette blad

Fælles alridtræning i Langesøskoven
Øvestævnedag Orelundbanen
Øvestævnedag Svendborgbanen
Drive-in undervisning, Davinde
Knurreborg stævne, Nyborg
Banedag Davinde
Drive-in undervisning, Davinde
St. Bededagsstævne Herning

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

Et dags stævne i Davinde
Drive-in undervisning, Davinde
DEADLINE Skeifa-nyt
Kr. Himmelfartstævne, Svendborg
Drive-in undervisning, Davinde
Rytterlegedage i Ryslinge
Fællestur til Møn

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

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

Juniorlejr
Weekendarr. ved Langesø-skovene

dette blad

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

se dette blad/DI

Fælles weekendtur, riderute sydfyn
Foredrag om hestens hove
Orelundstævne

Skeifa Nyt Marts 2013

dette blad/sporti
dette blad
dette blad

se dette blad
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Evt. returadresse:
Salbrovad 18
5610 Assens

––

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

