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Leder
Som det fremgik i sidste nummer af Nökkvi 
Nyt, blev jeg lidt uventet formand for vores 
klub. Der er gået nogle måneder, og tak-
ket være den øvrige bestyrelse, er jeg nu 
ved at være fortrolig med formandsarbej-
det.  Der er siden sidst blevet afholdt ad-
skillige arrangementer af forskellig art, her 
kan f.eks. nævnes Ringridning, Fædrelands-
tur, herre-/kællingetur, junior sommerlejer 
og sommerstævne, som nogle af de sen-
est afholdte. Der har de sidste 4 måneder 
været afholdt i gennemsnit et arrange-
ment pr. uge, og Nökkvis medlemmer har 
som altid, været fantastiske til at støtte 
op om, og deltage i arrangementerne. Vi 
er i bestyrelsen meget stolte af vores ud-
valg, der står for langt størstedelen af de 

arrangementer vi tilbyder i Nökkvi. Uden 
deres store arbejdsindsats ville Nökkvi ikke 
eksistere på det niveau vi kender i dag. 
VM2015 som blev afholdt i Herning, tiltrak 
også mange af Nökkvis medlemmer, både 
som tilskuere og hjælpere. Det er dejligt 
at vi også har medlemmer som påtager 
sig opgaven, at være behjælpelige til så 
store arrangementer.  Jeg ser Nökkvi som 
en rummelig klub, der er fantastisk god til 
at tage imod de nye medlemmer, som vi 
over de sidste måneder, har fået en del af. 
Jeg vil slutte af med at takke den øvrige 
bestyrelse, udvalgene og medlemmerne 
for jeres store engagement i vores klub.  

Søren Møller

Åbningsceremoni ved VM2015 Herning
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Nökkvi informerer
Deadline næste blad
Næste blad forventes ude medio/ultimo 
november 2015 deadline for materiale er 
15. november 2015.

HUSK at se på hjemmesiden under ar-
rangementer, det hænder at der dukker en 
tur eller anden info op som ikke er med i 
kalenderen i Nøkkvi Nyt. 

Kjeld Flammild, redaktør

Der har fra tid til anden i kællingekredse 
hersket lidt tvivl om hvad kælling betød. 
Jeg har slået det op og her kom følgende 
forklaring:
Kælling
En grim, gammel eller ondskabsfuld kvinde

(nedsættende) hustru
Beslægtede ord og fraser
kællingeknude, sladrekælling, stodder

Etymologi
Ordet kælling kommer af gammeldansk: 
kærlingh, sammenlign med norsk: kjerring 
og svensk: kärring. Oprindelig kommer or-
det i alle sprogene fra oldnordisk: kerling. 
Ordet er en afledning fra karl (= “mand”), 
og betyder altså “mandsling”, dvs. en lille 
mandagtig person. Fra gammel tid har or-
det været brugt nedsættende om kvinder, 
hvis køn, man ønskede at betvivle, f.eks. en 
heks eller en gammel kone.

Velkommen til kællingetur.....Herretur er 
noget helt andet....

 Spar 10-15pct på alle ”faser 1-9” ved køb af min 2 ps. Eller spar 40pct på store 

himalayasten 2,5-3kg -  37kr 

STALDREN; SLIK OG MINERALSPANDE 25KG Fra kun 300kr

Spar op til 20pct på alle equsanas produkter

Desuden mange tilbud på Iams og Eukanuba, Britt OG Vitakraft.
Kontakt; Kia Kristensen 30427239 / kia@frh.nu hovvejen 6 Mammen
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Vi mødes på P-pladsen på hjørnet af 
Saugmandsvej og Hedevej, 7620 Lemvig 
kl.10.30.

Klosterhede og Kronhede er statsskov, 
beliggende mellem Holstebro, Struer og 
Lemvig. Arealet er på ca 67 km2. Flynder 
Å deler Klosterheden og Kronheden. Der 
er en meget varieret og smuk natur med 
forskelligartet beplantning og mange 
vandløb og søer.
Det bliver en rolig tur med skridt, trav og 
tölt, og vi håber, der bliver lejlighed til at 
se og høre kronhjorte. Vi forestiller os en 
heldagstur, afhængig af vejret. Efter et par 
timers ridning er der frokost pause, hvor 
medbragt mad og drikke nydes.
Kørselsvejledning: Kør via Holstebro, 
herfra køres af vej nr. 521 mod Lemvig af 
Vilhelmsborgvej. 
Kør frem til Saugmandsvej, der drejer fra 
til venstre. Kør frem til P-pladsen. 

Max 20 deltagere, først til mølle pricip. 

Tilmelding senest onsdag den 16. sep-
tember, sms på 51213339 eller mail 
ingemarg2@gmail.com

Hestevrinsk og mange hilsner

Terje og Inger Margrethe

Klosterhede tur søndag den 20. september 2015
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Jeg hedder Hanne og er naturrytter. Det er 
tredje gang jeg rider med på Kristi Himmel-
fartstur. Det er også tredje gang min hest 
Kjarkur er med (jeg elsker den hest). Men 
det var første gang, min rideveninde Judith 
er med. Hendes hest hedder Maistjerna, 
fordi den er født i maj og er gudesmuk.

Vi bor i Vendsyssel, og efter 45min kør-
sel kom Judith forbi for at hente mig og 
Kjarkur kl. 6:30, så vi kunne være på Hald 
Hovedgård kl.9:00.

Og noget af det som er spændende ved 
sådan en tur er, når man ankommer til p-
pladsen med trailerne! Er der nogen man 
kender - er der nogen af ens venner, der 
også skal med på tur? Ja – jeg nåede da 
også kun lige at åbne bildøren, så stod 
Mette med en stabel VM aviser - om jeg 
ville tage dem med til Nordjylland til 
uddeling!Aflæsning af heste, en børste hist 
og her, tjek af hove og opsadling.

Og så til det vanskeligste punkt på hele 
turen: Påklædning hmm!

Nå vi vil i hvert tilfælde ikke fryse – så på 
med de lange underhylere og islænder-
sweateren og det smarte ”rør” man kan 

have på under ridehjelmen!

Så er vi klar – men nu skinner solen! Så af 
med underhylerne og sweateren og røret i 
lommen!!!

Så til turens vigtigste punkt: Madpakken – 
mega stor, men nok for lille når det bliver 
frokosttid, for man er nød til lige at snub-
be et enkelt stykke nu, så man ikke bliver 
sulten på turen!!!

Så er alle klar – ca. 60 ryttere med deres 
heste, som alle allerede ved hvilket hold de 
skal ride sammen med, det har Judith og 
jeg så ikke rigtig på plads endnu! Men til 
vores held har Poul stillet sig til disposition 
for ryttere der ikke er stedkendt og ikke kan 
læse kort, han har påtaget sig opgaven at 
hjælpe med at guide os, og som han selv 
siger, sørge for at vi kan finde hjem!

Så vidt jeg kan se er Poul kendt af alle og 
svarer tålmodigt på et hav af spørgsmål, 
som ingen andre har tid at svare på, det er 
jo orienteringsridt på tid! 

Poul har sat sig for, at vi skal blive 
selvhjulpne på denne tur, Poul har en for-
estilling om, at vi med hans hjælp og gode 
råd til at forstå kort til de første par poster, 
så selv kan finde vej på resten af turen, og 
han derefter kan læne sig tilbage i sadlen, 
og tage et par bab på sin pibe i ro og mag!!
Og her må jeg indskyde Poul er optimist 
og meget tålmodig, han bevare troen på, at 
det nok skal lykkes helt indtil frokost!

Jeg ved ikke om det er maden eller bare 
den totale dejlige pause, hvor alle ryttere, 
som heste bare hygger sig med at spise 
og sludre samtidig med at nyde nuet, der 
får Poul til at ændre strategi (egentlig er 
jeg bange for, han har set realiteterne i øj-

Sikken dejlig dag
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nene og opgivet os) for da vi er parate til 
at fortsætte, foreslår han selv at droppe alt, 
hvad der har med orienteringsridt at gøre 
og i stedet vise os Hald Ege by og De Røde 
Barakker!

Det er vi straks med på, og nu er Poul i sit 
es! Som den fødte turistguide rider vi først 
igennem den fredede og meget smukke 
Egeskov for herefter at komme til De røde 
Barakker. Poul fortæller vidt og bredt om 
barakkernes historie og sin tid som pedel 
på skolen. Herefter fortsætter vi ad Al-
hedestien, og igen er vi omgivet af smuk 
natur. Vi sætter kursen ”hjem” og efter at 
have meldt vores ankomst i teltet og givet 
Poul en knuser, som tak for turen, pakker 
vi vores ting sammen, medens hestene 
lige når at græsse lidt, inden de kommer i 
traileren for atter at kører nordpå.

Både heste og ryttere er trætte – men rige-
re på gode oplevelser og nye venskaber.
Tusind tak for et dejligt arrangement – et er 
helt sikkert – vi kommer igen næste år! :o)

Hestetandstikker
Mange heste har tandstensbelægninger på 
fortænderne og omkring hjørnetænderne.
Der er sikkert mange, der ligesom jeg har 
stået med tommelfingerneglen og vippet 
disse belægninger af, der især omkring val-
lakkernes hjørnetænder kan blive ret store. 
På ældre heste, hvor fortænderne er ble-
vet lange, kan der også sidde pakninger af 
græs mellem disse.

Fra min gode kollega dyrlæge Anders 
Kragh har jeg fået det fif, at bruge en golf 
”tee-pin”, som tandstikker. Jeg har fået for-
skellige udgaver og en glat pin i ca. 7 cm 
længde fungerer rigtig godt.

Mine heste er vant til at blive undersøgt i 
munden og taget og holdt på alle mulige 
måder. Det er en træningssag. Dårlig ånde 
kan i nogle tilfælde komme fra græspak-
ninger mellem fortænderne og så er det en 
god måde at afhjælpe det på.

Man skal dog altid også sørge for at få 
checket tænderne på sin hest med mellem-
rum. Ligesom for mennesker er der forskel 
ligt behov og vi kender sikkert fra os selv, 
hvor meget en tand kan genere.
Gertie Kryschanoffsky
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Nökkvi fortsætter i efteråret 2015 vores 
række af kurser med Jon Stenild.
På de tidligere kurser har alle deltagere 
været begejstrede! Jon har stor erfar-
ing med islandske heste og mange flotte 
resultater bag sig. Desuden har Jon Stenild 
erfaring i at undervise ryttere på alle 
niveauer.
Kurset er for alle - uanset erfaring og 
træningsniveau. Undervisningen tager 
udgangspunkt i den enkelte ekvipage og 
dennes niveau.
Første kursus er den 12. september på 
Havredalbanen
Pris kr. 600 + sportigebyr for Nökkvi 
medlemmer (hvis det er dårligt vejr rykker 
vi inden for - dette meddeles dagen før pr. 
mail. Der kommer så kr. 50 oveni til hjælp 

til betaling af ridehus).
De to næste kurser er i ridehallen hos 
George, Firehusevej 1, 7470 Karup
31. oktober og 21. november.
Pris: 650 kr + sportigebyr. I prisen er 
inkluderet et rundstykke om formiddagen, 
frokost og kaffe / te med kage.
Der er boksplads inkluderet i prisen til alle.
Max 12 deltagere.
Sidste frist for tilmelding: 15.10.15. og 
09.11.15
Spørgsmål kan rettes til Mette Helberg på 
2393 5284 eller mail – mette.b.helberg@
gmail.com. 

Med venlig hilsen
Mette Helberg

Jon Stenild kurser
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HorseLux Easy  - til nøjsomme heste 
 
* Havrefri 
* Lavt sukker og stivelses indhold 
* Organisk bundet mineraler og  
   Coatede vitaminer 
* Fuldt dækkende v. 100 g/ 100 kg hest    
* Pris ved 350 kg's hest:   
   ca. 3,00 kr. pr.  dag + grovfoder 

 Hestefoder af højeste kvalitet til en fornuftig pris 

Miljøfoder 
Hobbymandens grovvarebutik 

www.miljoefoder.dk 
Viborg, Farvervej 23 - Ikast, Rømersvej 3 
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Sidste år deltog jeg i 3 etaper af stafetri-
deturen fra Viborg til nordisk mesterskab 
for islændere i Herning, så da det blev an-
nonceret, at der ville blive arrangeret et 
Vestkystridt fra Hirtshals langs veskysten til 
dette års VM for islandske heste i Herning 
var jeg opsat på at deltage.

Jeg meldte mig til de 3 første etaper fra 
Hirtshals via Løkken og Tranum klit til Jam-
merbugt Camping ved Vester Thorup nord 
for Fjerritsslev, samt de 2 sidste etaper ind 
mod Herning og det fælles arrangement 
sammen med ryttere fra de øvrige stafe-
truter, hvor der sker den officielle overdra-
gelse af VM-stafetten, der er kommet fra 
Berlin.

Man havde ved planlægningen af turen hå-
bet på, at der kom nogle ryttere fra Norge, 
så Hirtshals var valgt som startsted. Der 
kom nu ingen nordmænd eller nordjyske 
ryttere til de første 2 etaper, men nu var 
turen planlagt, så vi var 3 ryttere, Anette 
Ravn, Ejvin Nørgård og jeg, Gertie Kryscha-
noffsky, samt 4 heste, der startede ud fra 
Hirtshals fredag den 24. juli. Vi blev fulgt 
lidt på vej af en lille flok islandshesteryt-
tere og forsatte så med Anette, som forryt-
ter ud mod kysten ad de opmærkede stier. 

Rideruterne var i det område mangelfuldt 
opmærkede, så vi fulgte de ”blå mænd” ud 
til Vesterhavet. Når man ikke før har prøvet 
at ride ved Vesterhavet, er det en imponer-
ende oplevelse. Ruten gik ind i landet igen 
og da vejret var med os den første dag var 
der også tid til en is pause, inden det gik 
videre langs gamle kystklinter og gennem 
vidtstrakte sommerhusområder. Senere red 
vi op gennem Lønstrup, hvor der var et 
mylder af mennesker, biler, campingvogne 
og autocampere. Vi var ”blevet spottet” i 
byen og det førte til et tilbud om pause på 
en gammel klitgård, hvor hestene kunne 
komme på fold, mens vi spiste vores mad-
pakker og fik kaffe. Efter at have modtaget 
rutevejledning fortsatte vi til Gl. Klitgård 
Camping, hvor der var fold til hestene og 
teltplads til os. Jeg har målt ruten til ca. 28 
km.

Vejrudsigten for lørdag var meget dårlig, 
så vi var tidligt oppe, så teltene kom ned 
i tørvejr og en bil og trailer blev flyttet til 
næste overnatningssted.

 Det var begyndt at regne og blæse, da vi 
sadlede op, så vi var iklædt mange lag tøj 
under det afsluttende lag regntøj. Turen 
gik hurtigt ned mod stranden. Sandet var 
et perfekt rideunderlag og vi generede in-
gen, for der var mennesketomt på stran-
den, der på sådan en lørdag midt i ferien 
burde være fyldt af badegæster. Vi red den 
direkte vej ad stranden hele vejen til Tra-
num Klit Camping. Undervejs passerede 
vi et utal af åer. Ved den første trådte min 
Menja i karakter og begav sig ud i masser 
af strømmende vand. Ved de efterfølgende 
var der ingen problemer. Ved et par åer var 
der gungrende træbroer, men de blev også 
passeret uden problemer. Man skulle jo nø-
digt blive efterladt på ”fremmed jord”, så 

Vestkystridtet 2015 - De tre første etaper
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Menja fulgte med. Frokosten blev indtaget 
ved en kort pause i lidt læ af et par mar-
halm bevoksede klitter. Vi havde fået num-
meret på den redningspost, hvor vi skulle 
ind i landet igen, så glæden var stor, da vi 
nåede redningspostenen ved Sandmos-
evej, for så var det bare et par kilometer 
ind i landet til campingpladsen. Jeg har 
målt turen til lidt over 36 km og vi red hele 
vejen i regnvejr og blæst, der heldigvis 
kom bagfra. 

Der var folde klar til hestene og vi beslut-
tede at leje en hytte, så vi kunne blive tørre.
Jeg var så heldig, at det var min bil der 
var blevet på ankomststedet, så jeg fik 
det våde tøj af inden Ejvin og jeg kørte til-
bage  efter den anden bil og trailer. Det var 
samme procedure med at flytte biler om 
søndagen, hvor vi ville få ledsagelse af 4 
lokale ryttere. De ville komme kl 9,30. 

I nattens løb havde Ejvins hest trådt en 
bagsko af. Vores lokale folk ringede til en 
lokal smed og med kort tids forsinkelse 
kom vi afsted med sko på alle ben. Ejvins 
smed havde endda ved skoningen få dage 
inden turen sat ekstra søm i. 

Med stedkendte ryttere i spidsen gik det 
af smukke stier og rideruter mod syd vest. 
Det var tørvejr, men blæsende. På nogen 

strækninger var der ikke megen læ at 
finde. Til andre tider gik det gennem frodig 
skov. De kendte vejen og steder, hvor man 
kunne gøre holdt og senere et sted, hvor 
der var bindebomme til frokosthvilet. Øl 
og frokostpakker blev fundet frem fra 
sadeltaskerne, men regntøjet kunne held-
igvis forblive i dem. Vi blev fulgt hele ve-
jen til Jammerbugt Camping, som vi nåede 
efter 36, 2 km ifølge Endomondo.

Vi skulle så have regnestykket med at få 
hentet trailere til de lokale heste, samt min 
bil i Tranum til at gå op.

Ejvin kunne have 2 personer med i bilen, 
så det blev de 2, der skulle køre trailer, der 
kom med til Tranum.

Mens vi ventede på, at de kom tilbage blev 
Menja bundet til min lånte trailer. Anette 
og Ejvins blev bundet til deres og de 4 an-
dre til nogle træer. Jeg kørte så senere med 
de lokale ryttere til Tranum efter min bil.
Det var en meget tålmodig Menja, der 
stod alene tilbage, da jeg endelig nåede 
frem. Efter en gang aftensmad hhv. aften-
foder kunne jeg læsse Menja og køre hjem 
til en uges pause, inden vi skal med på de 
2 sidste etaper og eventen i Herning by. 

Det har været en fantastisk tur på 100 km. 
Menja er 23 år, men klarede turen uden 
problemer. Jeg er heller ikke nogen år-
sunge, men jeg glæder mig rigtig meget 
til den sidste del.

Gertie Kryschanoffsky
Fortsættes på side 15
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Jeg var den 25/4 2015 med på Forårstur 
i Dollerup Bakker som den yngste rytter. 
Der kom ryttere fra nær og fjern – nogle 
kom til hest og andre med hestene i trailer. 
Vi mødtes på parkeringspladsen tæt på 
ishuset i Dollerup, hvor vi gjorde hestene 
klar og alle samledes derefter ved ishuset 
til fælles info og opdeling på ruter. Man 
kunne vælge mellem den hurtige eller 
”langsomme” rute. Jeg valgte den hurtige, 
da jeg gerne ville ud og ride noget galop 
og med på en lidt længere tur. Vi red ud 
og folk var rigtig glade. Vi fik snakket og 
grinet en masse. Vi red i noget super flot 
terræn med skov, hede og mange bakker. 
Ca. midtvejs skulle vi mødes med det an-
det hold, hvor vi holdt en pause og rytterne 
lige kunne drikke en øl eller vand, ryge en 
cigaret eller hvad man ellers havde lyst til. 
Der kom en masse historier og grin frem. 
Teia Stennevad var forrytter på den rute 
jeg red med på, og på den anden rute var 

det Kjeld Flammild. Vi red af sted igen efter 
hestene havde fået en puste pause. Turen 
gik ned på inderøen ved Haldsø. Der var 
super flot derinde. På et tidspunkt møde 
vi en flok spejdere. De trak pænt op på en 
hældning med en masse krat, så vi kunne 
komme forbi for der var ikke så meget 
plads så vi sagde pænt ”hej” og ”tak”. Der 
var en super hyggeligt og dejlig stemning 
på hele turen. Hestene var super søde og 
gik lige så pænt bagved hinanden. Selvom 
det var den hurtige rute gik det bare helt 
stille og roligt. Da vi kom tilbage til ishu-
set fik vi historier om at den ”langsomme 
rute” havde været forfulgt af uheld med et 
par ufrivillige afstigninger. Nogle fik en is 
eller en pølse med brød og noget at drikke 
inden turen gik hjemad. Det var en super 
super god tur med mange glade og sjove 
mennesker, så det var og er ikke sidste 
gang jeg tager med på tur.
Junior rytter, Louise Ladefoged.

Forårstur i Dollerup Bakker 
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Gertie iført chaps i 1995.

Så er sidste sting sat i det. der på jysk hed-
der en omforandring. Dette dobbeltkon-
fekt fortæller, at noget, der allerede er fo-
randret, skal forandres igen. 
Vi var mange der i 80-erne anskaffede os 
læder chaps til at ride i. Dem ser man vist 
ikke længere inden for ridesporten, men 
”googler” man ordet chaps vil man opd-
age, at de anvendes inden for helt andre 
brancher.
Sidste år lånte jeg et snitmønster til et par 
sadeltasker til at lægge foran sadlen. De 
blev syet ud af et par gamle leggins. Dem 
har jeg haft megen glæde af siden og da 
jeg i år skal på Vesterhavsridt fik jeg mod 
på, at sy et par større sadeltasker til at 

lægge bag sadlen. Mine gamle chaps in-
deholdt meget læder og med et par lånte 
tasker, som model, gik jeg i gang.
Udskæring af læder.

Gertie Kryschanoffsky

Fra cowboyklær til sadeltasker

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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Jeg har et andet sted beskrevet de 3 første 
etaper, der bød på omskifteligt vejr bl.a. 
heldagsregn med blæst bagfra på turen 
langs stranden fra Løkken til Tranum Klit. 
Her følger lidt om resten af rideturen fra 
Hirtshals til Herning. 
Mens min hest på 23 år og jeg holdt pause, 
var der andre udfordringer for stafetryt-
terne. Der var således en færgetid, der 
skulle overholdes, da hestene skulle læss-
es på en lastvogn under færgeoverfarten. 
Der må ikke længere stå heste direkte på 
færgedækket.
Der kom flere deltagere undervejs og flere 
ryttere har redet rigtig langt og fået fantas-
tiske oplevelser.
Der var således gjort et stort forarbejde 
med at finde rideruter og småveje, så den 
værste trafik blev undgået. 
Der var også sørget for tilladelser til at ride 

på steder, hvor det normalt ikke var tilladt 
at ride. 
På den sidste etape var det et fantastisk syn 
at se BOXEN dukke op i det fjerne og sene-
re at skridte over motorvejen til vores folde, 
der var lige syd for BOXEN og Landsskue-
pladsen, hvor VM2015 for islandske heste 
afholdes. 
Afslutningen på Vesterhavsridtet var et 
ridt ind til Herning Rådhus den 5. august 
2015 sammen med ca. 50 ryttere fra de 4 
forskellige stafetruter, der red til Herning 
mod VM2015. Med assistance af Politi-
hjemmeværnet red vi i flot 2-er kolonne 
ind til byen. Det var en oplevelse at skridte 
ind over den trafikerede Dronningens Bou-
levard for rødt lys og senere at ride ned ad 
byens gågade, Bredgade. 

(fortsættes side 17)

Anette og Ejvin har gennemført hele Vestkystridtet

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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Ditte staun
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Ejvin og Anette.... fortsat

Rytterne gjorde holdt på Rådhustorvet, 
hvor der var et arrangement i forbindelse 
med overdragelse af VM-stafetten.
 
Turen gik derefter tilbage til foldene.
Kun nogle få ryttere fik lov til at komme 
med ind til selve åbningsceremonien. De-
riblandt var Anette og Ejvin, samt 2 an-
dre ryttere fra vesterhavsridtet, der havde 
været med til at planlægge rideruterne. 
Vi andre stafetryttere skyndte os op på tri-
bunerne, hvor vi, i vores røde trøjer med 
VM-logi på ryggen og ”THE NORDIC RIDE” 
på brystet, blev mødt med respekt. 
Mange havde jo redet rigtig langt. Anette 
og Ejvin red således et sted mellem 350 og 
400 km. Nogle af rytterne fra syd red 300 
km. Jeg selv på Menja var med på 180 km 
og det er jeg godt tilfreds med.
 
Om aftenen inden åbningsceremonien var 
der arrangeret rytterfest i en af staldene. 
Alle var blevet godt gennemblødt af en tor-
denbyge om eftermiddagen. Enten mens 
der blev sat folde op eller på den allersidste 
del af turen. Det var nu ingen hindring for 

en god stemning. 

Stafetrytterne blev af FEIF-formanden tak-
ket for deres indsats, for ”hvis der fandtes 
personer i Jylland, der ikke viste, at der var 
VM2015 for islandske heste i Herning fra 
den 3. til den 9. august 2015, så var det i 
hvert fald ikke stafetrytternes skyld”.
Selve stafetten, som det hele drejede sig 
om, var til stede ved rytterfesten.  Anette 
og jeg, samt flere andre prøvede at holde 
den, hvilket selvfølgeligt blev foreviget.
Rytterne sov i staldens boxe og kl. 23 var 
der total ”boxro”, for vi skulle være til hest 
næste dag kl. 8,15.

Der har været god pressedækning af stafe-
trytternes ridt. Vestkystridtet var på TV 
Midtvest den 3. august 2015 kl. 19,30 og 
der har været artikler i flere aviser.
Jeg har lagt billeder op på FB, som der er fri 
adgang til på siderne: “Gertie Kryschanoff-
sky” og “Vestkyst ridt VM2015”
 
 Gertie Kryschanoffsky
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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



19

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

Næstformand og Kasserer:
Louise Sørensen
Phillipshave 2 st. th.
8620 Kjellerup
Tlf. 25120948
los@midtconsult.dk
Aktivitetsudvalget

Bestyrelsesmedlem:
Ruth Rützou Flammild
Ravnsbjergvej 55
8800 Viborg
ruth@flammild.dk
Tlf. 29922202
Foredrag- og kursusudvalg

Bestyrelsesmedlem:
Anette Andersen
Bisballevej 50
8800 Viborg
anette-a@hotmail.dk 
Tlf. 24862012
Seniorudvalg og hjemmeside

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

Bestyrelsesmedlem
Lene Gehlert
Dollerupvej 79
8800 Viborg  
e-mail: lene.gehlert@gmail.com
Tlf. 51488614

Bestyrelsesmedlem
Ulla Vesterager
Høvejen 11 Svinding
8920 Randers NV
Tlf. 51868677
Fondsudvalg

Suppleant:
Malene Graversen
m_h_graversen@hotmail.com
Tlf. 22806017

Suppleant:
Ledig

Bestyrelsen 

 

Gehlerts Køreskole
       Se mere på

www.pgehlert.dk



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.
Der gives rabat ved flere annoncer
Henvendelse vedr. annoncer kan sendes til noekkvi@hotmail.com
Annoncekoordinator. Ulla Brock

Kommende arrangementer 2015
September
12. september: Tur på Kongens Hus Hede
12. september: Jon Stenild kursus
19. september (seniorer) Dollerup og 
Omegn
20. september: Klosterhedetur

Oktober
31. oktober: Jon Stenild kursus

November
1. november: Hubertusjagt
21. november: Jon Stenild kursus
28. november: Julestævne

December
28. december: Juletur


