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Kontakt Nökkvi Nyt:
Send en mail til: 
noekkvi@hotmail.com eller tag telefonisk 
kontakt til Kjeld Flammild på 91 33 56 81

Sidste nyt fra bestyrelsen
Niels Andersen har den 28. marts 2015 valgt at trække sig ud af bestyrelsen og fra 
formandsposten i Nökkvi.
Det forventes at Søren Møller sætter sig i formandsstolen indtil næste generalfor-
samling. Lene Gehlert træder derfor ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Niels. 
Bestyrelsen vil på næste møde konstituere sig.
Bestyrelsen takker Niels for hans arbejde og ønsker ham held og lykke fremover.

Kjeld Flammild/redaktør
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Leder

Foråret er en dejlig tid. Dagene er blevet 
mærkbart længere. De første krokus og 
erantis står i fuldt flor og tulipanerne er så 
småt på vej. Hestene er også mærkbart i 
forårshumør, de leger på marken uanset 
om de er 1 år eller 20+. Vinterpelsen be-
gynder at falde af og striglen er fuld af hår. 
Der bliver igen redet flittigt flere gange om 
ugen, også selvom mange islænderfolk 
rider året rundt og ikke har holdt pause i 
vintermånederne. Det så vi tydeligt da vi 
i en kold februardag havde aftalt at ride 
en tur omkring Moesgård museum. Solen 
skinnede da vi kørte hjemmefra, men det 
ændrede sig til overskyet og småregn da vi 
nærmede os Århus. Da vi havde sadlet op 
og var klar var det blevet til slud og koldt 

var det. Vi mødte nu en del andre som med 
et bredt smil hilste og sagde, “sikke er vejr 
at ride tur i”.  Det er jo kendetegnende for 
de som rider islandske heste, at der findes 
ikke dårligt vejr, men kun dårlig påklæd-
ning.
Den nye bestyrelse og de nye udvalg er 
i gang med arbejdet. Der har været lidt 
startvanskeligheder, men de er overvundet 
på bedste vis, og tingene begynder stille 
og roligt at fungere. Bestyrelsen vil gerne 
sige tak til de mange frivillige som giver en 
hånd med i arbejdet omkring Nökkvi.
God læselyst med dette nummer.

Niels Andersen, formand.

Nökkvi og Land og Fritid genoptager vores sponsoraftale!
Så vis dit medlemskort når du handler i Land og Fritids butikker i 
Viborg, Bjerringbro, Skive, Ikast og Thorning, så modtager Nökkvi 
10% af din købesum til klubkassen.

Land og Fritid fører en lang række 
af kvalitetsprodukter indenfor foder 
og udstyr til hest og rytter. Vi giver 
gerne gode råd og vejledning om 
foder til din islandske hest.

Vi forhandler bl.a. Equana Iceland, 
der er specielt udviklet til islandske 
heste.

Pris pr. stk: 130,-
Pris v. 3 stk: 360,-
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Nökkvi informerer
Nye medlemmer/gamle medlemmer
Vi har haft lidt problemer med at nogle 
medlemmer ikke har indbetalt deres 
kontingent til tiden. I følge vedtægterne 
skal der være indbetalt kontingent inden 
generalforsamlingen, men vi har desværre 
nogle medlemmer som selv efter 2 ryk-
kere ikke har betalt, hvilket giver en del 
ekstraarbejde. Vi kan kun opfordre med-
lemmerne til at betale til tiden, via Sporti, 
så undgås der problemer med rykkere m.v. 
På opfordring på generalforsamlingen, har 
Louise Sørensen haft kontakt til Sporti for 
at få ændret proceduren for indbetaling. 
SPORTIs svar var at man er i gang med at 
implementere et system så medlemmerne 
kan betale over PBS, man forventer at det 
bliver klar i løbet af 2015.

Så snart der er nyt vil medlemmerne bliver 
orienteret.
 
Hjemmeside
Nökkvi skal beklage at der i starten af 
året var lidt forsinkelse med at få arrange-
menter lagt på hjemmesiden, det skyldes 
forskellige forhold intern i bestyrelsen, 
men skulle nu være på plads. Ønsker man 
arrangementer på hjemmesiden, bedes 
man sende det til noekkvi@gmail.com 

Kjeld Flammild/redaktør

Deadline næste blad
Næste blad forventes ude medio august, 
deadline 1. august 2015

Forrådshuset, Hovvejen 6, 8850 Bjerringbro tlf 30427239 kia@frh.nu www.frh.nu 

Forrådshuset tilbyder meget mere 

Foder til hund, kat, gnaver, høns mm 

Træpiller (Vida Varga) 

Gode mængde og klubrabatter 

Gratis udbringning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til heste tilbydes 

Tilskuds/fuldfoder, vitaminer/mineraler, 
slikspande, strøelse mv. 

SCAN QR KODEN OG FØLG MED PÅ 
VORES FACEBOOK GRUPPE 

DER KOMMER NYE SUPER TILBUD 
HVER UGE. 
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Generalforsamling
1. Bestyrelsens beretning Valg af dirigent 
og referent
Jan Brock bliver valgt som dirigent og 
Lisbeth B Jørgensen som referent

2. Formands beretning 
Teia Stennevad fremlægger bestyrelsens 
beretning: Tak til Havredal gl skole for 
godt samarbejde og hjælp ved bla 
stævner mv. Der er ønske om et udvalg 
som kan søge om fond midler. Foreningen 
havde per medlems år 2014 244 medlem-
mer, stadig flest kvinder. Opremsning om 
diverse kurser og arrangementer som er 
foregået i løbet af året. Der fremsættes 
ønske om at der fortsat holdes en ”god 
tone” i de sociale medier. Formanden tak-
ker af.
Søren Møller beretter om underpunktet: 
Klubhus ved banen i Havredal. Bestyrelsen 
ønsker at der laves ny lejeaftale med 
Havredals gl skole, der er mulighed for at 
få en 10 års lejeaftale, og det er planen 
at der skal søges diverse fonde og Søren 
Møller er tovholder. Der er på nuværende 
tidpunkt ingen budgetter, men det bliver 
et projekt´, som ligger lang ud over klub-
kassen. Viborg kommune har mundtlig 
givet sin tilkendegivelse om byggetil-
ladelse. 
Generalforsamlingen enedes om, at 
projektet - når det er færdigprojekteret og 
etableringsøkonomien er på plads - god-
kendes på en ekstraordinær  generalfors-
amling. Generalforsamlingen godkendte 
beretningen.
Kassererens beretning
Louise Sørensen gennemgår årets regn-
skab for 2014, som har været med et 
overskud på kr. 2635.
Generalforsamlingen godkendte regnska-
bet. 

3. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet 
for-bliver det samme. DI får muligvis en 
kraftig kontingent stigning, forsamlingen 
giver bestyrelsen bemyndigelse til evt. at 
forhøje kontingentet med 50%, som også 
blev vedtaget sidste år.

4. Behandling af indkomne forslag
Emne: Klubbladet
Indsender: Søren Møller:

Søren har forhørt sig lidt om evt. priser på et 
klubblad som bliver produceret af et firma, 
og det vil beløbe sig til min 25.000 kr. Kan 
bladet erstattes af et nyhedsbrev på vores 
hjemmeside? Kjeld Flammild melder sig som 
tovholder til at stå for et fremtidigt blad, 

Bisballevej 40 •8800 Viborg
Tlf. 86 600 940 • Fax. 86 600 944 
Mob. 28 569 959 eller  26 166 940

www.akhestepraksis.dk

86 600 940
Telefontid på hverdage fra 7 - 9

Døgntelefon for akut hjælp          

Dyrlæge & hesTe kiroprakTor 
anDers kragh

akhestepraksis
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hvis der er 4-5 medlemmer om vil hjælpe. 
Medlemsadresse liste udbedes, medlemmer 
som ikke ønsker at være på den liste (glæder 
både adresse og telefon nr) skal tilkendegive 
dette overfor kasserenen via mail senest 1. 
feb. 2015.
Klubbladet er en stor arbejdsmæssig og øko-
nomisk post i klubregi, og det ønskes derfor 
debatteret, hvorvidt vi skal beholde bladet.

Emne: Budget til Kursus og Foredragsudv-
alget
Indsender: Mette Helberg:
Det nuværende Kursus og Foredragsudvalg 
ønsker at foreslå for det kommende bud-
getår at: der føres et løbende årsregnskab, 
og opgør dette f.eks. pr. 1. oktober hvert år 
(dato afstemmes, så det passer med klub-
bens regnskabsår). Det samlede regnskab 
må maximalt udvise et underskud på f.eks. 
kr. 1000 årligt. Dette underskud er klubbens 
investering/udgifter i medlemsaktiviteterne 
kursus og foredrag. Beløbsstørrelsen på hvor 
mange penge der må bruges på disse ak-
tiviteter hvert år, ønsker vi fastsat af gene-
ralforsamlingen. Vi har blot anført kr. 1000 
som eksempel og som minimums ønske.

Der diskuteres for og imod, hidtil har udval-
get skulle fremlægge et budget for bestyr-
elsen, dette ønskes ændret. Bestyrelsen øn-
sker at alle tiltag om muligt, giver overskud, 
da der vurderes at det ellers vil tømme klub-
bens beholdning. Der stemmes om at udval-
get stadig skal fremlægge et budget for be-
styrelsen for hver aktivitet, men der kan ved 
årets afslutning på bundlinjen max være kr. 
1000 i underskud. Aftalen skal evalureres til 
fortsættelse til næste generalforsamling. 43 
stemte JA og 15 imod.

5. Valg til formandsposten:
Teia Stennevad (modtager ikke genvalg)
Teia foreslår Niels Andersen som formand, 
Niels fortæller lidt om sig selv, bl.a. 40 år 

tidligere bestyrelsesarbejde. Niels bliver 
valgt som formand med klap fra forsamlin-
gen. Der er ingen modkandidater, og der er 
ingen indsigelser.

6. Valg til bestyrelsen:
Lars Jensen (modtager genvalg) Lars mod-
tager alligevel ikke genvalg 
Niels Andersen (modtager genvalg)
Arne Graversen (modtager ikke genvalg)
Pia Laier træder tilbage før tid
3 ledige poster af 2 år, 1 ledig post af 1 år

Søren Møller foreslår Ruth Flammild (2år) 
og Anette Andersen (1 år) til bestyrelsen. 
Ligeledes vil Ulla Vestager (2 år) og Else 
Ravn (2 år) også gerne vælges. De vælges 
af forsamlingen ved klap og der er ingen 
indsigelser.

7. Valg til suppleanter: 2 ledige poster 1 år
Malene Graversen og Lene Gehlert bliver 
valgt som suppleanter. Suppleanterne skal 
selv konstituere sig som hhv. 1. og 2. sup-
pleant

8. Valg til udvalg under foresæde af besty-
relsen:
Blad og hjemmeside
Kjeld Flammild, Gertie Kryschanoffsky, 
Heinrich, Ulla Brock

Afg[ende formannd

Foto: Kjeld Flammild
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Børne- og ungdomsudvalg
Laila G. Jensen, Dorothee Schlesinger og 
Henriette Storegård
Aktivitetsudvalg
Charlotte Pedersen, Beth Kongensgaard (i 
begrænset mængde pga. studie) Udvalget 
ønsker flere medlemmer til at tage del i ar-
bejdsopgaverne 
Kursus- og foredragsudvalg: 
Mette Helberg, Winni Møller, Ulla Stefansen, 
Ruth Flammild og Dorothee Schlesinger
Seniorudvalg: 
Kjeld Flammild, Kaj Husted, Ulla LaCour og 
Poul Christiansen

9. Valg af revisor
 Anette Ravn og revisor sup. Gertie Kryscha-
noffsky

10. Eventuelt
Pia Laier forslår at der ændres i vedtægterne 

ang. at et medlem som ønsker at komme i 
bestyrelsen, ikke behøver at være til stede, 
hvis der foreligger en skriftlig fuldmagt. (skal 
til afstemning på næste generalforsamling)
Søren Møller siger tak til den afgående for-
mand og roser hende for store tålmodighed 
og evne til at lytte til medlemmerne. 
Arne og Lars får også en tak for godt samar-
bejde og stor arbejds indsats.
Pia Laier bliver takket for hendes store ar-
bejde med bla facebock .

11. Udnævnelse af Klubmester og Juni-
orklubmester: Mette Dam Bak blev senior 
klubmester og Louise Friborg blev junior 
klubmester

12. Udnævnelse af Årets Nøkkvimedlem. 
Lene Gehlert, Laila G. Jensen, Malene Mette 
Holm Kristensen og Henriette Storegård

Foto: Kjeld Flammild

4 glade og dejlige nøkker med deres diplom
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Som forholdsvis nyt medlem og første-
gangs starter indenfor stævneverdenen, 
kan jeg absolut kun give Nøkkvi min 
største ros. Jeg havde mange spørgsmål 
til stævnet, idet jeg var ny. Alle disse 
spørgsmål blev besvaret venligt og 
imødekommende af Charlotte. Alle mødte 
os med et åbent og venligt sind. Det er 
som om, man altid havde været en del af 
fællesskabet.. Det skal I alle have stor ros 
og tak for. Under hele stævnet mødte jeg 

kun positive mennesker. Det gælder også 
det publikum, som var mødt op. Jeg var så 
heldig at vinde hele 2 klasser. Nemlig 4,5 
og Al4. Det kom fuldstændig bag på mig, 
så sikke en overraskelse .. Jeg kan kun sige, 
at vi har fået mod, og blod på tanden til at 
prøve kræfter igen.. Jeg glæder mig i den 
grad til flere skønne oplevelser sammen 
med alle jer nøkker..  igen stor tak til jer 
alle...
Venlig hilsen Pia Grensteen

Fastelavnsstævnet marts 2015

Fotos: Frede Johansen
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DI og Nökkvi arrangerer Vestkystridtet med 
prolog i Hirtshals 23. juli og start for første 
etape 24. juli og sidste etape ender i Hern-
ing og VM-arenaen.
Ridtet består af en prolog, 11 etaper, en 
hviledag og en bytur i Herning. 
Prologen i Hirtshals 23. juli vil være en 
modtagelse på havnen af eventuelle 
hilsener, stafetter fra vore nordiske nabo-
lande, ryttere og måske heste, der vil være 
med på vort ridt til VM og Herning. Detaljer 
for programmet til Prologen kommer når 
eventuelle tilmeldinger fra udenlandske 
deltagere foreligger. Heste og ryttere ind-
kvarteres hos Hoygards-Hestar, og vi rider 
derfra den 24/7 kl. 10.00. 
 Vestkystridtet er et ridt gennem Danmarks 
smukkeste og barskeste natur. Vi rider 
på klitveje, på markveje, på stranden, på 
skovveje og stedvis asfalterede biveje og 
cykelstier. Fra Husby, hvor vi sætter kursen 
østover, vil vi ride igennem skove, over 
blomstrende heder, og ad idylliske småveje, 
hvor vi kan nyde det opdyrkede Danmarks 
store variation.
Vi sætter det maksimale antal ekvipager 
pr. etape til 25. Man kan tilmelde sig hele 
turen, et antal dage eller en enkelt dag eller 
to.
Overnatning vil som udgangspunkt være 
i egne telte, men lokale variationer kan 
forekomme. Fællesspisningen om aften og 
morgenmaden vil vi indtage i de forhån-
denværende fælleslokaler. Madpakken 
smører man selv ved morgenmaden, og 
den indtages senere ved frokostpausen, 
Aftensmaden får vi leveret udefra af lo-
kale aktører. Hegnsmaterialer sørger vi for, 
ligeledes transport af bagage fra sted til 
sted, men du skal selv sørge for opsætning 
af eventuel separatfold. Endvidere skal du 
selv sørge for flytning af trailer.

Pris per etape er 350,-kr. Det dækker over-
natning og forplejning for hest og rytter. 
Dog er prologen på 250,-kr.
Hestene skal være i god form og vaccineret 
efter gældende regler. 
Der kan ikke rides med hingste på turen.  
Børn kan deltage ifølge med en voksen, 
hjelm er obligatorisk og tur-ledernes parol-
er om ridning skal naturligvis overholdes.
Etapernes længde vil variere, men i 
gennemsnit vil de være på 30 km. Efter 
tilmelding vil du få yderligere oplysninger 
om mødested og slutsted for dine etaper. 
Tilmelding er bindende, og ændringer i 
programmet kan forekomme.
Tag udfordringen op og tilmeld dig dette 
etaperidt i Danmarks smukke natur.
Tilmelding på Sporti, senest 1/4. Tilmelding 
til rytterfest og byarrangement i Herning 
særskilt på Sporti i DI regi.
Mange hilsener
Terje, Vibeke, Jørgen, Anette 

Terje mail: terjehansen@live.dk
Vibeke mail: vibekebille@gmail.com
Jørgen mail: jdalbyj@gmail.com
Anette mail: anette-ravn@jubii.dk

Vestkystridtet 2015.
Det Nordiske Etaperidt fra Hirtshals til VM i Herning.

Foto: Kjeld Flammild
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Etaper og datoer for Vestkystridtet 2015
23/7 Prolog i Hirtshals. Indkvartering for 
heste og ryttere hos Hoygards-Hestar.
24/7 1. Etape: Hirtshals - Løkken. 
Afgang kl.10 fra Hoygards-Hestar,    Vester-
vangsvej 1, Horne, 9850 Hirtshals.
25/7 2. Etape: Løkken – Tranum
26/7 3. Etape: Tranum – Klim
27/7 4. Etape: Klim – Hanstholm
28/7 5. Etape: Hanstholm – Klitmøller
29/7 Hviledag i Klitmøller
30/7 6. Etape: Klitmøller – Lærkely v. Sten-
bjerg Plantage
31/7 7. Etape: Lærkely – færge Agger- Thy-
borøn – Langerhuse

01/8 8. Etape: Langerhuse – Nørre Fjand
02/8 9. Etape: Nørre Fjand – Rødstenskær
03/8 10. Etape: Rødsteskær – Røddinglund
04/8 11. Etape: Røddinglund – Herning og 
VM. 
04/8    DI arrangerer: Rytterfest om aftenen
05/8    DI arrangerer: Bytur i Herning og 
VM-arrangement, hvor byens borgere 
bliver præsenteret for de islandske heste, 
overdragelse af stafetter og hilsener, og PR 
for VM- konkurrencerne.

Etaper og datoer for Vestkystridt 2015

Nökkvi kursus i terrænspring 3. maj 2015
Drømmer du om at starte alrid, eller bare 
at hoppe over de ting du møder på din vej, 
i stedet for altid at ride udenom, så er det 
her kursus lige noget for dig!
Skaarup Overgård drives af Anne-Dorthe 
og Jørgen Albertsen, og de er måske mest 
kendt i storhesteverdenen, men Nökkvi har 
fået mulighed for at afholde et kursus hos 
dem, på deres fantastiske terrænbane. 
Alle ryttere kan deltage, og alle heste kan 
lære at forcere små forhindringer i terrænet 
på forsvarlig vis. Du får bl.a. et indblik i 
hvordan man rider i terrænet, og hvilket 
tempo du skal holde for at hesten springer 
optimalt.
Man rider i hold af 4 deltagere, hvert hold 
rider i ca. 1½ time.
Pris pr. Nökkvi deltager kr. 300
Pris for ikke Nökkvi deltagere kr. 360
Vi skal være minimum 4 deltagere – maxi-
malt 20 deltagere, for at kurset finder sted.

Tilmelding via Sporti:
Nökkvi medlemmer fra 4. marts, ikke Nök-

kvi medlemmer fra 1. april.
Seneste tilmelding 12. april.

Du kan læse mere om Skaarup Overgaard 
her: www.skaarupovergaard.dk hvor der 
også er fotos fra banen. Hvis du vil vide 
mere om banen og undervisningen kan 
du ringe til Ulla på tlf. 40877224 – hun har 
allerede testet kurset og banen!
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Hvorfor er islænderen en hest?
Det er ganske enkelt fordi det netop er 
denne og andre gamle hesteracer fra vor 
del af verden, som har størst ret til navnet. 
Logisk set er dette både sproglig, kulturelt 
og historisk korrekt.

Det oldnordiske ord var ’hestr’
Det hedder stadig hest både på dansk, 
norsk, svensk og islandsk. Ordet fortæller 
intet om dyrets størrelse eller type. Der har 
været heste i Europa siden istiden, hvad 
man blandt andet kan se på de ældgamle 
hulemalerier i Frankrig og Spanien. Har du 
nogen sinde hørt om altamira-ponyerne? 
Eller ville det være tænkeligt at Odin red 
på en ottebenet pony? Ordet hest indgår i 
vores historie, fordi det tilhører vores sprog. 

Verdens eneste overlevende vildhest hed-
der przewalskii hesten, den er ikke særlig 
stor. Det hedder nordlandshest, fjordhest 
(eller fjording), færøsk hest, mongolsk 
hest og dülmenerhest, på trods af at alle 
disse heste ikke har krav om særlig stør-
relse, og langt de fleste af dem er under 
147 cm. Verden over findes der masser af 
hesteracer, kun få af dem har størrelseskrav, 
og mange af dem er små. De har forskellige 
navne afhængig af det lokale sprog.

Ordet ’pony’ er kommet fra England
Ordet ’pony’ har en ret morsom forhisto-
rie. Ordet stammer fra klassisk latin hvor 
det hed pullus, som betød et ungt dyr. Den 
videre udvikling ser sådan ud: Pullanus 
(sen latin) fik betydningen føl, og gik på 
fransk over til at lyde poulain, og diminutiv 
af dette blev poulenet, et lille føl, som he-
refter vandrede til Skotland, som historisk 
set havde meget med Frankrig at gøre på 
grund af katolicismen. På skotsk blev ordet 
til ’powny’.

Betegnelsen gik videre til England som 
pony, som både der og andre steder kom 
til at betyde en lille hest under 14 hands 
(147 cm.) 
Betegnelsen har kun betydning i 

ridekonkurrencer og væddeløb, hvor heste 
og ponyer ikke må starte i samme klasse. 
Desuden må ponyer i konkurrencer kun 
rides af børn. 

Betegnelsen pony bør bruges om små 
heste (under 147 cm.) som hovedsagelig 
nedstammer fra England og Skotland.

Størrelsen på en hest er ikke nogen kon-
stant faktor. For tusinde år siden havde de 
islandske heste en mankehøjde på noget 
over 135 cm. Det viser udgravninger af 
skeletter fra vikingetiden. Gennemsnit-
shøjden var i 1970 132 cm. Gennem de sid-
ste 35 år er den steget til vikingestørrelse, 
136 cm. Ikke ved anden påvirkning end 
udvælgelse blandt avlsdyrene og fremfor 
alt bedre fodring om vinteren på Island. 
Den største islandske hest der har været 
målt ved kåringer var 147,5 cm. Men det er 
slet ikke målet at få dem større. De bliver 
hverken stærkere eller sundere, ej hellere 
bedre rideheste af at få længere ben.
 

Hvorfor er den islandske hest en hest - og ikke en pony?
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Alle gamle hesteracer som renavles har, 
uanset størrelse, ret til betegnelsen hest på 
dansk. Og de islandske heste har, mere end 
nogen anden race med hen imod 1000 års 
renavl bag sig og ved altid at have været 
brugt som rideheste for mennesker i alle 
størrelser og aldre, ret til at være heste. 

Og hvad så med alle de store hesteracer 
vi har i dag? Ja, de er jo alle blandinger af 
heste som er kommet sydfra på et meget 
senere tidspunkt. Måske er det dem, der 
burde skifte navn?

Forfatter: Marit Jonsson

To glade Nökkvi mestre
Klubmester og Juniorklubmester: 
Mette Dam Bak blev senior 
klubmester og Louise Friborg blev ju-
nior klubmester

Flaumur frá Hólavatni IS2004184462

Flaumur fra hólavatni bedækker i år i dol-
lerup og omegn! 
Tjek hans hjemmeside for fl ere oplysninger 
www.fl aumur-fra-holavatni.dk eller ring.

Hilsen Flaumur og familien

KONTAKTOPLYSNINGER

Dorothee Schlesinger
Telefon: 5049 2074
Mail: doro.schlesi@yahoo.de

Foto: Kjeld Flammild
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Engbrandbæger er en flerårig plante, 60-
90 cm høj, med gule blomster fra juni 

til oktober. Planten findes som regel på 
forsømte græsmarker. De lysegrønne blade 
er uden stængel. Den er i Skotland kendt 
under navnet "Stinking Willie" på grund af 

den ubehagelige lugt, som opstår, når den 
knuses.
Når engbrandbæger indtages kommer der 
en fremadskridende svigten af leverens 
funktion. Det kan vise sig, som svigtende 
kondition, svaghed, blege, undertiden 
gullige slimhinder, ledsaget af smerte og 
nervøse trækninger.
Senere vil hesten blive døsig og få en 
mærkelig bevægelse, hvor den ikke rigtig 
ved, hvor benene placeres, når den bev-
æger sig.
Hvad kan jeg gøre?
Har man mistanke om engbrandbægerfor-
giftning, kan intensiv behandling med steril 
sukkeropløsning i blodet måske hjælpe. 
Sukker beskytter - hjælper - leveren med 
at arbejde bedre, hvorfor afgiftning måske 
kan lykkes. Ved voldsom beskadigelse af 
leveren vil behandling være nytteløs.
Hvis man opdager engbrandbæger på 
marken, skal disse fjernes. I mange tilfæl-
de vil man tilråde at pløje og anlægge en 
ny græsmark for at hindre nye planter i at 
spire frem. 

Engbrandbæger
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Da det ser ud til at islænder stævne-formen 
Alrid begynder at blive mere og mere pop-
ulær - og vi jo i Nøkkvi har nogle glimrende 
alrid-ryttere - har jeg taget initiativ til at 
oprette en Nøkkvi Alridgruppe.
Meningen med denne gruppe er dels, at få 
samlet forskellige alrid-orienterede kurser/
undervisningforløb under en paraply, og 
dels at vi sammen kan tage ud til nogle at 
de alrids-arragementer, der er rundt om-
kring.
Skulle du have en lille-bitte alrid rytter i 
maven, så vil jeg hermed opfordre dig til at 
prøve at være med - det være sig til fore-
dragene, undervisningen eller til det hele 
samt til de træningsstævner, som er ved at 
poppe op rundt omkring.
Vi er allerede igang med undervisning i 
spring. Dette foregår i en ridehal i Finderup 

med Simon Vester som underviser. Der er 
desuden lagt en dag ud på Sporti.dk med 
træning i terrræn-spring på Skårup Over-
gård den 2. maj.
Vi arbejder pt. på at få sat dato på en fore-
dragsaften om distanceridning evt med at 
efterfølgende distanceridt, samt oplæg om 
fodring af distancehesten/udholdenhedsh-
esten.
Fra april måned er der mulighed for at få 
undervisning i gangarter og i lydighed-
sprogrammerne.
Prøv at følge dette link for mere informa-
tion om, hvad alrid er for noget, og giv 
gerne til kende, hvis du har interesse i at 
deltage. http://alrid.dk/

Med venlig hilsen Ulla Stephansen 
40877224

Nøkkvi Alrid-gruppe

Kom ind i en af vores butikker – vis dit medlemskort og få kontante fordele.

Hestebolcher
1 kg.

100,-
For 3 pakker

Nylongrimer
Findes i mange
farver og størrelser.

99,-
For 4 stk.

VI FORHANDLER HORSELUX

Helstrupvej 68B, Snejbjerg, tlf. 9716 1244 · Mønstedvej 13, Grønhøj, tlf. 8666 1244
Skautrupvej 32B, Tvis, tlf. 8881 8800

Grønhøj
Mønstedvej 13, 7470 Karup
Tlf. 86 66 12 44

Snejbjerg
Helstrupvej 68 B, 7400 Herning
Tlf. 97 16 12 44

Tvis
Skautrupvej 32 B, 7500 Holstebro
Tlf. 88 81 88 00
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Bedækning kr. 6000,-pr.gang
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Istølt i frederikshavn
Den dobbelte verdensmester i tølt, T1 fra 
2013 og 2011, Hnokki fra Fellskoti med 
Johann Skularson (IS) på ryggen startede 
sin stævnesæson 2015 på spejlblank is den 
sidste lørdag i januar. 
Stedet var ishockeyhallen i Frederikshavn, 
og da vi har sommerhus i nærheden, hvor 
vi efterfølgende kunne overnatte,  var det 
oplagt at tage børnene med og få en god 
oplevelse med islænderheste. Vi havde selv 
set istølt i Silkeborg for nogle år tilbage, så 
vi kendte til fascinationen af kunsten tølt-
på-is.
Iført godt med tøj og en god madkurv - 
som vi knap havde tid til at hente ind fra 
bilen - troppede vi op en time før show-
start. Og sikke en kødrand af flyverdragter, 
tæppeklædte folk og islands-sweater indh-
yllede mennesker vi mødte ved indgangen. 
Det var vist klogt at komme så tidligt, så vi 
kunne få siddeplads ved siden af hinanden, 
når vi var 6 der fulgtes ad.
Ventetiden indtil show-start gik med at 
ose i de forskellige butikker, som havde en 
udvalg af relevante ting med. Det blev da 
også til køb af et par billige ridebukser og 
lidt andet godt.
Jeg havde beordret børnene til at sørge for 
at telefon og Mp3 afspiller var fuldt op-
ladet, i den tro, at de måske ville komme 
til at kede sig på et tidspunkt.  Der skulle 
jeg dog blive klogere. Mage til underhold-
ende stævneform er der vist ikke mange af. 
Understøttet af et par gode speekere, lidt 
musik med Lis Sørensen, som også rider 
på islandsheste,  og så muligheden for at 
vinde gode gevinster ved puk-spillet, gik de 
5 timer som en leg. I pausen kom Munkene 
fra Reykjavik på isen, og gav et nummer på 
deres klokkespil...fy,fy. Det var ren porno.
Det er en utrolig og forunderlig oplevelse 
at se og høre hesten hamre afsted på isen 
- ikke bare i tølt men også i trav og i fly-

vepas. Det var vildt - og svært for nogle af 
ekvipagerne at få stoppet i tiden, fik man 
en klar fornemmelse af. Men at se en hest 
blive langt i pas, og så se den flyve hen 
over isen, det kan vist ikke beskrives. Det 
skal opleves.
Det var også hyggeligt, da vores numser 
var blevet trætte af at sidde og vi derfor 
gik lidt rundt, at møde kendte ansigter 
og få en lille snak. Der var en del Nøkker 
undervejs, som også havde valgt at bruge 
weekenden “ved isen”, men også andre vi 
har mødt gennem vores korte liv i islandsh-
este-verdenen var troppet op. 
Istølt 4.1 special blev vundet af Niels-Chris-
tian Larsen (N) på Gandur fra Agreneset og 
5.1 blev vundet af Siggi Oskarsson (IS) på 
Minning fra Tølthestar.
Alt i alt blev lørdag den 31. januar brugt 
på en dejlig underholdende og afslap-
pende måde, hvor vi dels fik et større indb-
lik i stævneridningen, hvad angår det, der 
foregår på is. Det kan varmt anbefales til 
andre, at få den oplevelse med - men tro 
ikke, at der er tid til at shoppe så meget i 
de små butikker. Det sker der for meget på 
isen til.
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Stutteri
Torsbjerg

Bent Melvej Nielsen
Røverdal 10
8800 Viborg

4027 6566
bmn50@mail.dk
www.stutteritorsbjerg.dk
www.facebook.com/StutteriTorsbjerg

• Opstaldning af ungheste. Hoppe- og hingsteflokke på store 
naturarealer i Dollerup Bakker

• Opstaldning af rideheste
• Salg af rideheste og ungheste
• Træning og undervisning
• Transport af heste
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Formand:
Niels Andersen
Hjorthedevej 9
8850 Bjerringbro
Tlf. 20273397
julskov@hotmail.com

Næstformand:
Søren Møller
Viborgvej 88
7470 Karup
T: 2125 2658
viborgvej88@gmail.com

Kasserer:
Ulla Vesterager
Høvejen 11 Svinding
8920 Randers NV
51868677

Bestyrelsesmedlem:
Louise Sørensen
Phillipshave 2 st. th.
8620 Kjellerup
Tlf. 25120948
los@midtconsult.dk

Bestyrelsesmedlem:
Ruth Rützou Flammild
Ravnsbjergvej 55
8800 Viborg
ruth@flammild.dk
29922202

Bestyrelsesmedlem:
Anette Andersen
Bisballevej 50
8800 Viborg
anette-a@mail.dk
24862012

Bestyrelsesmedlem:
Else Ravn
Papsøvej 8
8620 Kjellerup
e-mail: elseravn@ofir.dk
60248896

1. suppleant:
Lene Gehlert
e-mail: lene.gehlert@gmail.
com
51488614

2. suppleant:
Malene Graversen
m_h_graversen@hotmail.com
22806017

Bestyrelsen (bemærk ændringer i bestyrelsen, se side 2)

Foto: Gertie, Lundø-tur 2013



Annoncepriser
Annonce, helside i 4-farve tryk: 500,00 kr.
Annonce, halvside i 4-farve tryk: 300,00 kr.
Annonce, trediedelside i 4-farve tryk: 200,00 kr.

Henvendelse vedr. annoncer kan sendes til noekkvi@hotmail.com
Annoncekoordinator. Ulla Brock

Kommende arrangementer 2015
April
3. april: Ridetur i Linå Vesterskov
12. april: Orienterings-ridt
19. april: Økodag på Ny Havredal Skole
25. april: Forårstur i Dollerup Bakker

Maj
3. maj: Nökkvi kursus i terrænspringning 
14. maj: Kr. Himmelfartsridt og Rytterfest 

Juni
6. juni: Fædrelandsturen 2015 
14. juni: Seniortur, Skov, hede og vand 
20. juni: Ringridning 

Juli
18. juli: Herretur 
23. juli: Vesterhavsridt Hirtshals-Herning 
(23.7-05.08)

August
14. august: Aftentur ved Hampen Sø
15-16. august: Kællingetur
22. august: Sommerstævne

September
12. september: Tur på Kongens Hus Hede

Der kan læses mere om arrangementerne og tilmelding på Noekkvi.dk


