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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:
10. November 2013

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: 
Skeifa Juniorlejr, hvor 70 ryttere 
red igennem mcDrive
Forsidelayout: 
Sander bertram bülow
Lars Chr. Nielsen
Foto: Lars Chr. Nielsenwww.skeifa.dk

Fyns Islandshesteklub Skeifa

Nr. 3 - 2013
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Fyns Islandshesteklub Skeifa 

Nyt fra bestyrelsen 
Af Kisse Leth 
mens dette skrives er den værste som-
mervarme overstået og dagene er ble-
vet mærkbar kortere og nu er der er 
mange stubmarker, som flere af jer for-
håbentlig får nydt rundt omkring i det 
fynske.

bestyrelsen har ikke holdt møde i som-
merferien, men vi tager fat igen sidst i 
august. Hvor vi bl.a. skal snakke videre 
om vision og arrangementer og over-
ordnede planer. 

Der mangler stadig at blive afholdt et 
par stævnet i august og september. Der 
har været mange ”almindelige” stævne-
tilbud i år, fordi Skeifa Svendborg også 
har arrangeret. måske er det tiden til 
at gentænke nye stævneformer i stil 
med tidligere afholdte, som kan afvik-
les uden brug af Di-dommere og uden 
rytterlicens.  

Vi er altid åbne overfor ideer eller øn-
sker fra alle medlemmer og i er også 
velkomne til at kontakte en af os i be-
styrelsen, hvis der er noget i går og 
tænker på eller synes i måske mangler.  

Det kan også være ideer til foredrag, 
vinterarrangementer, stævneformer 
mv.

Vi har pt. overvejelser om der måske 
skal være en årlig fest, hvor vi fejre hin-
anden, årets præstationer som måske 
rytter, hjælper eller noget helt andet.  
Der er mange muligheder.

Det er nødvendigt med input for at vi 
kan få planlagt arrangementer, der ret-
ter sig mod mange af vores medlem-
mer.  bestyrelsen kan selvfølgelig ikke 
stå for alle arrangementer, men vi kan 
måske fungere som opsamlingsgruppe, 
kontaktformidling, som del af en plan-
lægningsgruppe mv. 

Vi glæder os over, at Orelundstævnet 
med sjov ridning kan afvikles i år og 
over at der allerede er mange tilmeldt. 
Det bliver helt sikkert ligeså hyggeligt 
som det plejer at være.

Vi ønsker jer alle et dejligt efterår med 
nogle gode hesteoplevelser.

bestyrelsen i Skeifa

Efterårsture i Langesøskovene 
8. september - 22. september-  13. oktober - 3. november
Tilmelding senest 4 dage før. Max. 12 deltagere.Se mere på www.skeifa.dk
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Raku – keramikkursus v. Anette Filtenborg, Rakumik
Lørdag d. 06.10 kl. 9-17 – formgivning og dekoration

Lørdag d. 19.10 kl. 9-17 – glasering og brænding

Har du lyst til at få indsigt i Rakukunstens verden, og være med til at 
skabe dine egne ting, så er chancen her…

Kurset er med plads til max. 5 deltagere. Deadline for tilmelding er d. 15. 
sept. til Anette på 26 53 15 19 eller rakumik@gmail.com

Praktisk: Pris: 800 kr. pr person inkl. materialer, - kan medbringes første 
kursusdag eller indsættes på kontonr. 8113 0008677796, før første 
kursusdag. Adressen er Storgade 33, Husby nær Assens.

Medbring eventuelt en madpakke /frugt. Anette laver the og kaffe til 
deltagerene. Da der er cementgulv i værkstedet, anbefales det at tage 
noget lunt fodtøj på.

Tjek hjemmesiden www.rakumik.dk ud, og læs mere om Anette og se 
noget af det, hun fremstiller. 

Vesterby Mark Islandske Heste
Ny stor ungehingstefold nær Rudkøbing, 25 km fra Svendborg.
De unge heste har godt af at socialiseres, lege og røre sig året rundt.
Her er læskure m. tørt underlag, krat og træer, masser af plads 
og mulighed for at lege og røre sig. Hestene får alt hvad de skal 
bruge. Græs og wrap ad libitum, vitamin-og mineraltilskud, 
frisk vand og opsyn flere gange om dagen. Mulighed for ekstra 
tilskudsfoder. Kun 500,- kr, pr. mdr.
Hø-hotel m. 15 sengepladser, flere folde, løsdrift, bokse, round-
pen, ridebane-oplagt til eks. ridelejr, kurser. Undervisningsforløb 
skræddersyes efter ønske. Mulighed for ekstra opredning og leje 
af store telte se hjemmeside: www.feriegaarden-langeland.dk
Tilridning, træning, gangsætning og undervisning af 
uddannet B-instruktør.
Ring til Katharina 27845702
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Nyt fra aktivitetsudvalget fra Skeifa Svendborg
Vi er godt i gang med at planlægge sensommeren og efter årets 
aktiviteter.
Vi holder klubaftener på Tankefuldbanen. Første gang d. 14/8 - Alrid, hvor 
Jannie Holm kommer og fortæller om Alrid. Vi tænder også op i grillen den 
aften.

D. 23/9 - Equine Touch hvor Malou Willumsen vil vise og fortælle om 
Equine Touch (ET). Malou praktisere ET, rider akademisk ridning og går 
meget op i hestens ve og vel. Læs mere om Malou på hendes hjemmeside 
www.ridudenbid.dk. Vil du læse om ET, så kig her:www.equinetouch.dk.

D. 9/10 - Læder og strik. En aften hvor vi vil vise lidt af det vi arbejder med 
til læder- og strikkeaftenerne. Vi er meget flittige men får også en hyggelig 
snak og en kop kaffe/te. Vi regner med at starte disse aktiviteter op i 
efteråret, stå hold øje med kalenderen.

D. 11/11 fortælleaften om den islandske saga og andre gode historier 
fra Island. Vi starter kl 18.00 og tager gerne aftensmaden med og spiser 
sammen. Meget hyggeligt :o) - nogle har også deres hest med og rider på 
banen eller en tur i området.

Vi har et foredrag om hestens hov med beslagsmed Carsten Gabrielsen 
d. 12/9, tilmeldingen er åben på Sporti. Et andet foredrag der er i 
støbeskeen, er om hestens tænder og bid.

Vi arbejder også på at få Tølt in Harmony - en anden stævneform 
end ovalbanedisciplinerne - op at køre først i det nye år. Vi vil lave en 
trænings/undervisningsdag inden stævnet, så alle har en mulighed for at 
høre om hvad det går ud på og få undervisning i denne stævneform.

Vi håber mange støtter op om vores arrangementer og sidder der nogle 
der ude der gerne vil være med i vores lille aktive udvalg - så meld jer 
endelig :o). I kan finde os på www.skeifa-svendborg.dk eller www.skeifa.dk.

Vi ses :-) - Anne Grethe, Malou og Anette  
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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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En helt særlig oplevelse for juniorer 
både i 2014 og 2015

Vi synes, i juniorudvalget, at vi har 
fået en helt forrygende invitation. 
Vi er nemlig blevet kontaktet af en 
rideklub på island, der inviterer til 
samarbejde. De vil gerne invitere 
juniorer fra Skeifa til island i 2014, 
hvor vi blandt andet skal til Landsmot. 
i 2015 går turen så til Danmark og 
bl.a. Wm i Herning for de islandske 

juniorer. Vi synes fra Juniorudvalget side, at det lyder rigtig spændende 
og vil meget gerne arbejde videre med turene i båre 2014 og 2015.

Vi er ikke ret langt i den konkrete planlægning, men er ude alle-
rede nu, især fordi vi gerne vil have fingre i billige flybilletter. 

Det vi ved om turen i 2014 er, at vi:
• tager afsted en uge, i ugerne 27 og 28
• kommer til Landsmot
• kommer ud at ride
• bor privat indkvarteret
• ser noget af det, der udover hestene er         
 helt særligt for island

Der vil være vil være 12-15 pladser på turen. Vurderet pris ca. 5.000 
kr. pr. næse. Hertil kommer lommepenge. Der kommer en mere 
præcis pris så snart vi er kommet lidt længere i planlægningen. Hold 
øje med hjemmesiden.

for at deltage skal du være fyldt 13 år, inden vi tager af sted. Være 
medlem af Skeifa. Være med på at bo sammen med en evt. flere 
kammerater hos en islandsk familie. Være med på at håndtere og ride 
heste du ikke kender både på tur og på bane.
Forhåndstilmeldinger på SPORTI 15. december, depositum 
500 kr. 

V.H. Juniorudvalget  Rikke Teinholt og Dorthe Mastrup
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flagene vejede over tankefuld-
banen og vi var klar. klar til at 
modtage 36 juniore fra hele landet 
i 4 dage hvor Skeifas juniorudvalg i 
samarbejde med Dis Juniorudvalg 
afholdt Juniorlejr og Junior Cup. 

Så begyndte de at rulle ind med 
deres heste og habengut. folde 
blev etableret. trailere fandt 
efterhånden deres plads bag 
ovalbanen. Luftmadrasser blev 
pustet op, forældre blev sendt 
hjem. Nu kunne det hele godt 
begynde. endelig kom pizzamanden 
med pizzaer til alle. mens vi spiste 
fandt man ud af, hvem man var på 
hold med og hvem der var holdets 
teamleder de næste 4 dage. 

Og så gik det løs. allerede lørdag 
aften efter pizzaerne sadlede 
alle deres hest op og trænede 
kvadrilleridning til dagen efter, 
hvor vi skulle ride i samlet flok 
til mcDonalds. Søndag tog vi så 
turen i mcDrive i Svendborg. 
Mandag og tirsdag fik alle to gange 
en halv times undervisning af mie 
Hedebo, kira Nissen eller Sys 
pilegaard. ind imellem trænede 
holdene på agilitybanen, som 
teamledere havde lavet. Onsdag 
havde vi hyret to dommere Ole 

Søgaard og Janni rønnov bach. Og 
så var der stævnetræning. parallelt 
hermed dystede man holdvis på 
agilitybanen. 

i løbet af ugen blev der også tid 
til at ride ture til stranden, riste 
skumfiduser over bål og danse 
limbo. Der blev spillet rundbold 
også selvom det indimellem var så 
mørkt, at man næsten ikke kunne 
se bolden. Og der blev også tid 
til at spise slik og spille kort inde i 
sovesalen.

mandag aften stod vores værter 
fra Svendborg erhvervsforskoles 
Natur og friluftslinie for 
arrangementet. Vi klatrede på 
klatrevæg, skød med bue og pil, 
svang os i tov over et vandhul, 
lavede suduko og flere andre ting. 
Der blev grinet og heppet meget. 

Så var det hele pludselig slut. tiden 
går alt for hurtigt, når man har det 
sjovt. Det var dejlige dage med 
hestesnak, ridning, leg og samvær. 
Uanset om du var 11 eller 17 år, 
nybegynder eller garvet rotte var 
der plads og rum til alle. tak til alle 
deltagerne for den stemning i var 
med til at give lejren.
tak til 6 engagerede teamledere 

Juniorlejr 2013
Af Juniorudvalget
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                                                                                                HOFFMANN’S RIDEUDSTYR,    
                                                                           HUNDERUPVEJ 190, 5230 ODENSE M. TLF. 66146049 
                                                                            SE ÅBNINGSTIDER M.M. PÅ   hoffmannsrideudstyr.dk 

                                               

1099 kr. 

 1049 kr 

  1700 kr 

NYHED 
799 KR 

799 KR 

1275 kr     Fra 
 3750 kr 

maja og magda fra teitur på 
amager og Juliane, emma, Laura 
og Christian fra Skeifa. Uden jer 
ved jeg ikke helt, hvad vi ”gamle” 
havde gjort.

tak til Svendborg erhvervs-
forskoles Natur og friluftslinie for 
tag over hovedet og leg mandag 
aften og til køkkenlinien for mad 
på bordet.

tak til vores 
sponsore:

Land og fritid
Netto
ryttershoppen

taigar
mcDonalds
Draumur
frederiks isheste
Hööks
Getters keramik

Vi ses til næste år, hvor vi satser på 
at komme til island. Se mere andet 
sted i bladet.
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“SADLER SKABT MED 
LIVSERFARING OG EKSPERTVIDEN

TIL HEST OG RYTTER”

“DÆKKENER 
SPECIELT DESIGNET TIL

ISLANDSKE HESTE”

“DET ORIGINALE FODTØJ
DER SIDDER PERFEKT VED 

BANETRÆNING OG TERRÆNRIDNING” 

FYNS RIDEUDSTYR
HAR DET, DU MANGLER TIL DIN ISLÆNDER

WWW.FYNSRIDEUDSTYR.DK
RUGÅRDSVEJ 910 . HINDEVAD . 5471 SØNDERSØ . TLF: 6483 1350 
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Jeg hedder Johanne, og i foråret 
fik jeg min egen islænder i 
konfirmationsgave. Han hedder 
Ísar og er 6 år gammel. Derfor 
var jeg rigtig spændt på min første 
juniorlejr med min helt egen hest. 
Juniorlejren blev holdt ved Skeifa 
banerne i Svendborg, og vi var om-
kring 40 deltagere, da juniorlejren 
var slået sammen med Di's 
Juniorcup.

til aftensmaden den første aften 
blev vi introduceret for vores hold 
og teamledere. Jeg syntes, det var 
en god ide, at der var en teamleder, 
som man vidste, at man kunne 
henvende sig til, hvis der var noget. 

Jeg faldt hurtigt i snak med de 
andre piger, og jeg syntes, det var 
rart at møde så mange andre med 
den samme interesse som mig selv.

Den næste dag var der planlagt en 
tur på mc drive til hest! Jeg var ret 
nervøs for turen, da min hest aldrig 
havde set en så trafikeret vej eller 
en bus. På turen fik han dog set 
lidt mere end en bus, da vejen vi 
red på gik lige forbi Cirkus arenas 
elefantindhegning. Sjovt nok var 
det bare elefanterne, der gik i panik 
først og ikke hestene, men vi nåede 
frem til mcDonalds, og det var en 

rigtig hyggelig tur. De næste to dage 
var der under-visning, og Ísar og jeg 
fik undervisning af Sys. Vi fik rigtig 
meget ud af undervisningen, og det 
var en stor hjælp til tölttræningen.

Den sidste dag var der stævne-
træning, hvor vi fik mulighed for at 
blive bedømt af en dommer og så 
snakke med dem bagefter, og stille 
spørgsmål. Det syntes jeg var en 
rigtig god ide.

i løbet af lejren var der også 
arrangeret aktiviteter, hvor vi i 
vores hold fx skulle lave en hest, løse 
opgaver og agility. Der blev lavet en 
masse kreative og flotte heste og 
mit hold lavede en af havregryn og 
kaffe. Det var produktionsskolen, 
der stod for at lave opgaverne, så 
vi skulle op at klatre, gå over en 
dam på et reb og en masse andre 
holdaktiviteter.

min første juniorlejr var en helt 
fantastisk oplevelse, og da jeg tog 
hjem fra lejren havde jeg en masse 
gode minder med hjem. Jeg mødte 
mange nye søde hestepiger fra 
hele landet, og vi havde det rigtig 
hyggeligt sammen. Juniorlejren var 
helt klart noget af det bedste, jeg 
har oplevet, og jeg tænker tilbage 
på den med et smil om læben.

Min første juniorlejr
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Mini-juniorridelejr enten d. 9-10/11 eller 16-17/11 2013
Sys Pilegård kommer og underviser

kom og vær med til et par hyggelige dage med jeres heste og gode 
venner. Det foregår hos rikke teinholt, mullerupvej 4, 5772 kværndrup, 
hvor der er ridehus og ”gildesal”, som skal bruges til sovesal/dansesal.  
max 10 deltager.
 
Hestene kan overnatte i hver sin boks evt. to i een. Husk foder og strø 
til hest og varmt tøj, sovepose/dyne til jer.

program: 
Vi forventer at starte lørdag kl. 9. og slutte søndag kl 14.00.
Sys Pilegård underviser to gange om lørdagen. Søndag finder vi på noget.

pris: 550 kr.  Vi ses til en hyggelig weekend. 

S.u. 21/10-2013 til mail poul.teinholt@mail.dk  samt indbetaling til konto: 
6865 1018688. indbetaling er lig med tilmelding. m.h.t. dato, følg info på 
skeifa.dk 

tilbud til ungrytterne: 
Juniorudvalget vil også gerne invitere dig til mini-ridelejr. Derfor får du 
som ungrytter også invitationen. Juniorerne vil dog have første prioritet. 
Ledige pladser går til ungryttere efter først til mølle princippet.
 
Venlig hilsen Skeifas Juniorudvalg

Invitation til årets følshow
Vi gentager det årlige følshow på Hedegården i Nr. 
Aaby den 28. september 2013.
Tilmelding på Sporti er åben og lukker den 8. 
september eller ved 40 tilmeldte føl. 
Venlig hilsen Vibeke Stuhr
Tlf: 30277691 vs-litur@profibermail.dk 
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Fyns Islandshesteklub Skeifa

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

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

Om kontingent for 2013
kontingent opkrævning er udsendt via sporti pr. e-mail omkring midten af fe-
bruar. 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 
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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 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

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

SKEIFA NYT DEADLINE  2013
 10. NOVEMBER 2013

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. 

Af Maria Antkowiak ridende på Freyja. 
Brandburger Tor, Berlin den 4.august 2013. Jeg deltog 
i åbnings paraden i forbindelse med WM 2013 – i alt 
var vi ca. 300 islændere i denne parade – bortset fra 
VIP gæster, der red på tyske låne heste – var vi alle 

sammen ganske al-
mindelige turryttere. 
Det var en fantastisk 
oplevelse få lov til at 
ride midt i Berlin og i 
deres parker. 
Desværre var vi 
kun 4 turryttere fra 
Danmark.
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Aktivitetskalender 2013
August

31. Fælles weekendtur, riderute sydfyn
September

1. Fælles weekendtur, riderute sydfyn se dette blad / sporti
8. Efterårstur , Langesøskovene skeifa.dk
10. Drive in undervisning m. booking skeifa.dk
12. Foredrag om hestens hove skeifa.dk

14.-15. Stævne i Gandur sporti.dk
14.-15. Orelundstævne skeifa.dk / sporti.dk

22. Efterårstur , Langesøskovene skeifa.dk
28. Følshow Nr. Åby dette blad / sporti.dk
29. Equni Touch dette blad

Oktober
6. 1. del af raku keramikkursus dette blad
9. Læder og strik dette blad 

13. Efterårstur , Langesøskovene skeifa.dk
30. 2. del af raku keramikkursus dette blad

November
3. Efterårstur , Langesøskovene skeifa.dk
10. Avlsforedrag v. Rolf Olsen skeifa.dk

Mini juniorlejr dette blad
10. Deadline Skeifa Nyt

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

Billeder fra juniorlejren



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 


