
NÖKKVI NYT
Nr. 3 - 32. årgang - November 2015

Foto: Rikke Dahl Ravn



2

Indhold
Leder
Nökkvi informerer
Hesten som brugsdyr
Generalforsamling 
Julestævne og Jon kursus
Årets julehilsen 

Årets julehilsen
Kongenshus hede m.v.
Rytter-nisse-optog Dollerup 
Land og Fritid aftale/Julestævne
Tak for mange gode arrangement
Lappeskrædderen

3
4
5
6
7
8

10
11
12
14
15
17

Bladudvalg:
Kjeld Flammild
Ulla Broch
Ruth Flammild
Gertie Kryschanoffsky

Kontakt Nökkvi Nyt:
Send en mail til redaktøren påww 
kjeld@flammild.dk eller tag telefonisk 
kontakt til Kjeld Flammild på 91 33 56 81 



3

Leder
Så er der gået endnu et år, og tiden for 
generalforsamlingen nærmer sig. Det har 
været et godt år for klubben, der er stadig 
stor medlemstilgang, dog de nye medlem-
mer deltager både i klubbens store udvalg 
af aktiviteter, men de bidrager også med 
nye kræfter som kan træde til, når de gam-
le garvede synes det er på tide at træde 
tilbage. 
Det er ildsjæle der driver, og i efterhånden 
rigtig mange år, har drevet Nökkvi gen-
nem deres frivillige arbejde, men ildsjæle 
kan også med tiden løbe tør for brændstof. 
Trods det, er der altid nogen der er villig 
til at yde en ekstra indsats for Nøkkvi, og 
træde til når der er brug for det. I mange 
frivillige foreninger kæmper man med 
mangel på frivillige kræfter, mere og mere 
må udliciteres, og det koster. 
Vi har været meget heldige med at der er 
så mange der stiller sig til rådighed, og 
yder et stort stykke arbejde, for at glæde 
de øvrige medlemmer, og Nökkvis mange 
udvalg er et udtryk for dette. De yder en 
kæmpe indsats, og står bag størstedelen af 
de aktiviteter/arrangementer vi kan tilbyde. 
Kæmpe stor tak for indsatsen til udvalgene. 
Men hvad er et arrangement, hvis ikke de 
øvrige medlemmer støtter op om det, og 
deltager i arrangementerne, eller bidrag-
er til en hyggelig dag, ved at stille sig til 
rådighed og hjælpe udvalgene med det 
praktiske. Det er vi også rigtig gode til, 
og det er takket være jer at årets arrange-
menter, er blevet afholdt med succes, uden 
jer – ingen klub. 
Ud over de udvalg der sørger får at vi har et 
bredt udvalg af aktiviteter, til alt fra juniorer 
til seniorer, er vi også så privilegerede at 
have et udvalg, der sørge for at vi får dette 
klubblad, som vi er så glade for. Det er altid 
en fornøjelse at modtage klubbladet, og 
læse om hvad der rører sig i klubben, med-

lemmernes beretninger fra aktiviteterne, 
tips og triks, gode råd og meget andet. Vi 
er meget glade for at have et klubblad, som 
medlemmerne sætter så stor pris på, og 
det ville ikke være det samme uden Nök-
kvi Nyt.  
Som det blev besluttet på generalfors-
amlingen 2014, er der som noget nyt i år 
blevet nedsat et fondsudvalg, der kæmper 
for at vride penge ud af så mange fonde 
som muligt, for at realisere opførsel af et 
klubhus i forbindelse med Havredalbanen, 
og i samme omgang etablere belysning 
på banen.Der blev først på året gjort en 
stor indsats for at få forudsætningerne på 
plads, produceret udbudsmateriale, ind-
hentet priser, fremskaffe myndighedstil-
ladelse mm. Den sidste del af året, er så 
gået med at søge fonde, så det økono-
miske aspekt, også kan komme på plads. 
Det er et stort stykke arbejde, som vi sætter 
meget pris på.     
OK sponsor aftalen kører nu på andet år, 
og begynder også at give lidt til kassen. 
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at 
vi igen har fået en sponsoraftale med Land 
& Fritid, efter samme princip som tidlige-
re, hvilket der kan læses mere om inde i 
bladet. Velkommen tilbage i folden til Land 
og Fritid.
Bestyrelsen har i året der er gået arbejdet 
godt sammen, der har i år været mange 
nye ansigter i bestyrelsen, der alle er gået 
ind i arbejdet med krum hals, og bidraget 
til at vores møder altid foregår i en god og 
hyggelig tone, så rigtig stor tak til jer alle 
sammen, for det gode samarbejde i året 
der gik. 
Vi ser frem til den endelige afslutning på 
året som er Nökkvis generalforsamlingen, 
og den efterfølgende julefrokost, hvor vi 
håber at rigtig mange af jer vil deltage.
Søren Møller
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Nökkvi informerer
Deadline næste blad
Næste blad forventes ude i marts/april 
måned 2016 deadline for materiale er 15. 
marts 2016.
Betaling af Nökkvi kontigent
Er du også en af dem som har svært ved 
at finde ud af at betale for dit medlemskab 
ved SPORTI? 
Så har du her en vejledning. (mere udførlig 
vejledning ligger på hjemmesiden)
Log ind på sporti.dk med dit login
Klik i venstre menu på ”danske klubber”

Klik på Nökkvi (tilmelding) herfra følges 
vejledningen (du skal tilmelde dig igen, så 
finder den automatisk dit medlemsnum-
mer) Husk at registrere alle medlemmer af 
familien, hvis det er det du vælger.
Så skulle den potte være ude…..
HUSK det skal være gjort inden generalfors-
amlingen.
Børne- unge medlemmer.
Bestyrelsen har indsendt ansøgning om af 
få del i midlerne til Børne-unge arbejdet, til 
gavn for vores unge medlemmer. 

 

 

Kontakt; Kia Kristensen 30427239 / kia@frh.nu hovvejen 6 Mammen, for flere tilbud, følg med på 
facebooksiden forrådshuset, mammen el facebookgruppen forrådshuset

1 Palle støvfrie  

spåner med 

18pk a 25kg -  

KUN 1150.-

Få super rabatter (10-20%) på alle brogaardens optimalfaser, dodson og 

horell, samt Equsanas produkter. Du får sammensat tilbuddet så det 

passer til dit behov –der er mange 100 produkter at vælge mellem, og til alle dyr.

Specialtilbud i hele november og december 

for Nökkvi medlemmer; 

3kg loppefrøskaller (psyllium husk) fra blue 

hors 270.- (spar 80.-) 

10kg minivit all around 250.- (spar 40.-)
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I forbindelse med sommerens VM2015 for 
islandske heste traf jeg mange inden-og 
udenlandske islænderfolk. En af dem var 
islændingen Rúnar Guðbrandsson, der var 
marketing ansvarlig. 
Her i efteråret sendte Rúnar et billede på 
Facebook fra en årets fåresamlinger og det 
bragte minder frem fra et kursus i fåreavl 
i 1990, som jeg deltog i. Kurset, der blev 
afholdt dels på Dalum Landbrugskole på 
Fyn  og dels på Hvanneyri  Landbrugsskole 
på Island, var arrangeret af Landbrugets 
efteruddannelse. Jeg havde set det  an-
nonceret i Tölt. Der var forelæsninger i 
Danmark og Island, der var besætnings- 
og virksomhedsbesøg i Island, men det 
ubestridte højdepunkt var deltagelse i 
fåresamlingen, sorteringen af får og lam, 
samt  den efterfølgende hjemdrivning 
af Hvanneyris fåreflok på ca. 180 får. 
Lammene blev kørt. Til at drive fårene var 
der et par islændinge og en lille flok dan-
ske kursister.  Kursisterne havde 2 heste til 
rådighed. De, der ikke havde ride erfaring 
fik hurtigt deres lyst stillet, så jeg tror, at 
jeg red 2/3 del af de 35 km, der var hjem 
til Hvanneyri  Landbrugsskole.
Som noget af det første skulle vi passere 

en elv. Det gav vand i gummistøvlerne !
 Senere fik vi prøvet at bruge hestene til 
at drive med. Rektors 12 årige datter, Rosa 
var en god hjælp.  Jeg tror at islandske 

børn er født til hest, tilsvarende de norske 
børn der er født med ski på.
Der var forskel på hestene. Der var en sort 
vallak, der var helt fantastisk. Var der et 
får, der var kommet lidt bagud, skulle man 
bare vise hesten fåret, så klarede den selv 
resten med at drive det op til flokken igen.
 Den anden hest var en lidt tung rødblak 
vallak. Efterhånden som fårene blev trætte, 
fik rytterne mere at bestille og da viste min 
røde ”ganger”, hvad den duede til. For-
sigtigt, men samtidigt myndigt skubbede 
den til de får, der var ved at sakke bagud. 
Det var indimellem også nødvendigt med 
et nap i bagdelen af fårene. Jeg red zik-
zak bag fåreflokken og de 2 andre ryttere 
tog sig af siderne, sammen med de tapre, 
der stadig fulgte til fods. Der var mulighed 
for at blive samlet op af en bus undervejs, 
hvilket en del benyttede sig af, da hele 
hjemturen foregik i silende regn. 
Da vi nåede Hvanneyri, blev de sidste 
brændevins rester drukket. Fårene kom på 
fold. Hestene blev i hurtigt tempo redet til 
deres stald, hvor de skulle have hø natten 
over. Ikke noget med at skridte af.
Jeg var totalt gennemblødt af turen, som 
varede fra kl 12,30 til ca. 18,30, men det 
var en fantastisk oplevelse at prøve at 
anvende en hest, som brugsdyr.

Kurset blev af sluttet med en festmiddag 
bestående af stegt lammekølle. Jeg sidder 
her ved siden af Ingimar Sveinsson, som 
holdt forelæsning om ”Islandske heste på 
Island”. Det fik vi også med, selv om det 
var et fåreavler kursus. Gertie 

Hesten som brugsdyr. Minder fra et kursus på Island
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Tid: Lørdag d. 12. december kl. 16.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, Ul-
vedalsvej 30-34, 7470 Karup
Pris: 75,- kr for julefrokost
Info: Dørene åbner kl. 15.30

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Forelæggelse af budgetforslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til formandsposten, Søren Møller 
(modtager genvalg)
8. Valg til bestyrelsen: Anette Andersen, 
Louise Sørensen, Lene Gehlert (alle mod-
tager genvalg) 
9. Valg af suppleanter (pt. Malene Gravers-
en (modtager genvalg), Lene Gehlert er 
indgået i bestyrelsen)
10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsup-
pleant. (Pt. Anette Ravn og revisor sup. 
Gertie Kryschanoffsky)
11. Valg til udvalg under foresæde af be-
styrelsen: 
Blad og hjemmesideudvalg, Børne- og un-
geudvalg, Aktivitetsudvalg/stævneudvalg, 
Kursus- og foredragsudvalg, Seniorudvalg.
Medlemmer af Blad og hjemmesideudvalg: 
Kjeld Flammild, redaktør, Gertie Kryscha-
noffsky, Heinrich, Ulla Brock, Ruth Flammild
Børne- og ungdomsudvalg: Laila G. Jensen, 
Dorothee Schlesinger Henriette Storegård 
og Malene Graversen
Aktivitetsudvalg/stævneudvalg: Charlotte 
Pedersen, Heinrich Christian Grinderslev
Kursus- og foredragsudvalg: Mette Hel-
berg, Ulla Stefansen, Ruth Flammild og 
Dorothee Schlesinger 
Seniorudvalg: Kjeld Flammild, Kaj Husted, 
Ulla LaCour og Poul Christiansen
12. Eventuelt

13. Udnævnelse af Klubmester og Juni-
orklubmester
14. Udnævnelse af Årets Nøkker 

Forslag til vedtægtsændringer
§11
Der tilføjes følgende afsnit: ”Et medlem kan 
godt vælges til bestyrelsen eller et udvalg, 
uden at være til stede på generalforsam-
lingen, såfremt der foreligger en skriftlig 
tilkendegivelse fra medlemmet”
Forslag fra Pia Laier under evt. på sidste års 
generalforsamling.

Under generalforsamlingen serveres der 
kaffe og lidt sødt.
Efter generalforsamlingen er der julefro-
kost kl. ca. 19.00. Det koster 75,- kr. per 
person at deltage i julefrokosten. Drikkeva-
rer kan købes til rimelige priser.
Forslag til generalforsamlingen skal sendes 
til: noekkvi@hotmail.com mrk. ”Forslag til 
generalforsamlingen”
Forslagene skal være bestyrelsen i 
hænde senest d. 27. november 2015. 

Tilmelding til julefrokosten:
Tilmelding til julefrokost skal sendes til Else 
Ravn på elseravn@ofir.dk eller tlf. 60 24 88 
96. Betaling sker på dagen.
Sidste tilmelding: 2/12-2015
Forslag til Årets Nøkker, skal være bestyr-
elsen ihænde senest d. 1. december 2015.
Bestyrelsen

Generalforsamling
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Aktivitetsudvalget afholder julestævne den 
28. november 2015 i firehuse ridehal.
Pladserne er dog næsten opfyldt, men vi 
vil gerne opfordre ikke rytter til at kom-
me. Der bliver lucia-optog og vi hygger 

omkring juletræ. Afslutning på dette års 
stævnesæson.

Aktivitetsudvalget

Kurser med Jon Stenild den 23.01.16 og 02.04.16
Vi fortsætter vores kursus række med Jon 
Stenild.  
Jón har stor erfaring med islandske heste 
og mange flotte resultater bag sig. De-
suden har Jon Stenild stor erfaring i at un-
dervise ryttere på alle niveauer. 
Kurserne er for alle - uanset erfaring og 
træningsniveau. Undervisningen tager 
udgangspunkt i den enkelte ekvipage og 
dennes niveau. 
Pris: kr 650 + sportigebyr. I prisen er 
inkluderet et rundstykke om formiddagen, 
frokost og kaffe / te med kage.
Boks eller foldplads er også inkluderet i 

prisen – husk selv hø/wrap. Boksen skal af-
leveres rengjort efter brug.
Max 12 deltagere pr. kursus.
Tilmelding via Sporti – der er lukket op for 
tilmelding – så du kan jo evt. skrive et kur-
sus eller 2 på ønskelisten til jul!

Spørgsmål kan rettes til Mette Helberg på 
2393 5284 eller mail – mette.b.helberg@
gmail.com

Mødested/startsted
Adresse: Firehusevej 1, 7470 Karup J

Julestævne
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Nu er året ved at rinde ud, og sikke nogle 
gode oplevelser vi i børne/ungeudvalget 
har haft. Tak for gode timer med jeres 
børn og unge, de har været en fornøjelse 
at være sammen med  
Vi er dog sikre på, at der findes flere børn/
unge ude i krogende, som vi håber at se 
næste år sammen med deres forældre 
eller bedsteforældre. I den forbindelse er 
der en lille praktisk info. Når I har et fami-
lie medlemskab, så er det vigtigt, at børn-
ene er registrerede medlemmer. Dette er 
af hensyn til den forsikring klubben har 
via DI, og som en side gevinst, så kan vi i 
udvalget forfølge jer indtil at I dukker op 
med jeres børn  
Udvalget har nu eksisteret i to år, og vi 
tre siddende repræsentanter tager med 
glæde endnu en tørn, men vi vil rigtig 
gerne have 1-2 mere med på holdet. 
Specielt kunne vi godt tænke os hvis 
forældre til de unge ryttere på 14-16 år, 
eller den unge selv kunne tænke sig at 
være med, for at vi også får lavet arrange-
menter for den alders gruppe. Så hvis du 
unge kvinde eller mand, eller bare et an-
det frisk medlem, går med en spirende lyst 
til at bidrage til klubben, er vores udvalg 

et godt sted at starte   
Vi startede året med den nu legendariske 

bowlingtur. Stemningen var høj, da godt 
10 piger mødtes til det årlige gensyn efter 

en lang mørk vinter. Ridestøvlerne var 
skiftet ud med bowlingsko og der blev fni-
set, hygget og snakken gik højt, alt imens 
bowlingkeglerne lystigt blev væltet.
For første gang var der til Kristi Himmel-
farts ridtet lavet decideret juniorhold. Der 
var to hold bestående af 7 meget modige 
piger, som kæmpede bravt for at komme 
først i mål og få løst opgaverne bedst. På 
trods af diverse forhindringer fx larmende 
traktorer og problemer med vejviseren, 
kom begge hold flot i mål, og kunne slutte 
dagen af med fælles madbord og kam-
pråb.
Sommerferien startede forhåbentligt godt 
ud for børn, med en sjov ridelejr. Det 
var en weekend vi som udvalg havde set 
meget frem til, og lagt en del arbejde i, 
for at få den til at blive så vellykket som 
mulig. Fra et voksent perspektiv kunne det 
ikke have været bedre, og dette blev også 
bekræftet af trætte, glade og taknem-
melige børn da alle skulle hjem søndag. 
Vi havde 3 skønne dage med børnene og 
deres lækre heste. Vi oplevede søde og 
velopdragne børn, med fuldstændig styr 
på deres ting og hvordan de skulle pleje 
hestene. Weekenden var fyldt med hygge, 
glæde, sjove lege, dans og ikke mindst 

Årets Jule Hilsen 



9

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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masser af ridning. Tak til jer forældre der 
gav en hånd med madlavningen og andet 
praktisk, og en særlig stor tak for at I 
udviser den tillid det kræver at sende sit 
guld af sted med en 350 kg tung makker. 
Tak til alle jer som kom og kiggede om 
søndagen, det var fedt med den gode 
opbakning. Vi glæder os allerede til næste 
år, hvor vi finder på nye lege og nye op-
levelser med verdens bedste og modigste 

børne- og ungeryttere   
Den 1 November afholdte Nökkvi sit 
traditionsrige Hubertus ridt, og som noget 
helt nyt i år, havde vi arrangeret et felt 
for de unge ryttere. Der kom 3 seje tøser, 
og hold nu op hvor kunne de springe.  
Hestene var i top form, så det var ikke 
noget problem bare at give dem noget 
gummi støvle.  Pigerne høstede point til 
klubmester regnskabet ved at ride opløbet 
(flere mødre og tilskuere stod med hjertet 
i halsen, er I svimmel det gik stærkt) Line 
Bigum på Bassi fra Klaubogaard vandt og 

fik 10 Point, 2. pladsen og dermed næst 
sidste pladsen gik til Solveig Nymann 
Svendsen på Kelda fra Enggården og fik 8 
point. 3 Pladsen gik til Louise Ladefogde 
på Jon fra Torsbjerg og de fik 6 point. Alle 
tre fik sponsor gaver fra Land og fritid i 
Thorning– Flot redet piger. 
For at dette ridt kunne lykkedes havde 
Malene brug for en ekstra voksenrytter, 
Stor tak til Paul Christiansen for den gode 

hjælp og store engagement for at give 
pigerne en uforglemmelig oplevelse.  
Årets sidste arrangement er endnu ikke 
løbet af stablen. Men vi håber at se rigtig 
mange til en hyggelig juleskovtur i Dol-
lerup den 5. december, med godt indpak-
kede poder og dampende varme muler. 
Hvis du har gode ideer til næste år må du 
meget gerne kontakte os - vi tager imod 
forslag med kyshånd.
Mange tak for i år, vi ses i det nye.
Kærlige hilsner fra Laila, Peter og Malene – 
Børne/unge udvalget. 

Årets Jule Hilsen fortsat
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Kongenshus Hede tur den 12. september 2015

Aktivitets-udvalget siger tak til alle vores 
deltager igennem år 2015. Vi har haft 
mange deltagere til alle vores stævner - 
både medlemmer og ikke-medlemmer. 
Vi er glade for at se den store opbakning 
og fremmøde/interesse for vores arrange-
menter og håber at dette fortsætter i år 
2016.
Vi har også haft nogle rigtig gode dom-
mere og dem sender vi også en stor tak til! 
Uden dem kunne vi ikke have afholdt no-
gen af vores stævner.

Vi håber på at udvalget igen næste år, får 
stablet nogle gode stævner på banen, med 
lige så meget fremmøde.

Tak for år 2015 og på gensyn i år 2016.

OBS. Husk at vi lige har det sidste stævne 
den 28 november ude i firhuse ridehal. Der 
er stor og hyggelig afslutning. 

Kæmpe knuser og største tak fra
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget takker

Vi mødtes hos Winni og Søren lørdag kl. 
9, og efter klargøring og opsadling var vi 
parate til turen.
Vi var i alt 24 ekvipager, der red ud + 2 der 
stødte til undervejs, så vi var et pænt stort 
felt.
Turen gik nordpå gennem Firehuse og vi-
dere gennem et 
dejligt område 
med hede og 
skov op til Kon-
genshus Mind-
epark. Vi red et 
stykke gennem 
parken indtil 
vi nåede frem 
til Naturcafeen 
ved Mind-
edalen, hvor vi 
holdt pause. 
De mest forud-
seende kunne straks nyde de medbragte 
drikkevarer
– andre måtte vente til forplejningsvognen 
nåede frem – men det gjorde den heldigvis 
hurtigt.
Efter en velfortjent pause red vi ud igen og 
tog en runde længere nordpå over heden 

ad smalle fårestier, hvor den store flok af 
ryttere samledes i 1 lang kolonne. Derefter 
gik turen hjemad ad nogenlunde samme 
vej, som vi red ud. Nogle nåede hurtigt 
hjem – andre først lidt senere.
Efter at alle var vel hjemme igen hos Win-
nie og Søren fik vi sadlet af og hestene blev 

sat på fold.
Så var det tid 
til at indtage 
den velfortjente 
frokost, som vi 
nød ved borde 
udenfor stalden 
i det dejlige sol-
skinsvejr. Selv 
kage var der 
sørget for, som 
blev skåret ud i 
sirlige stykker af 
Anette P :-)

Det var en rigtig dejlig tur gennem et skønt 
landskab – Kongenshus Hede vil vi gerne se 
igen en anden gang.
Tak til Winni og Søren for en vel arrangeret 
tur – og ikke mindst tak til alle I andre for 
godt og hyggeligt selskab.
Mvh Claus
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Det er ved at være en tradition at der 4. 
søndag i advent bliver kaldt til samling 
blandt rytterne i Dollerup og omegn – ryt-
tere på store og på små heste og på de 
mange islændere –
Nu skal der nemlig være nisseoptog igen. 

Dollerup søndag den 20. December kl 
13.00 ved Bytinget i Røverdal.
 
For at få overblik over arrangementet er 
der tilmelding senest 15. december 
til vrg@vrgron.com  eller sms til mobil

21733332  med navn på rytterne.

Vi samles på Bytinget oppe i Røverdal se-
nest 12.55 og liner op.
Herefter går turen i adstadig skridt gen-
nem Dollerup og op til Ravnsbjerg, hvor 
vi sidder af, og får lidt forfriskninger, som 
Beboerforeningen står klar med.

Turen der op tager omkring 30 minutter. 
Når alle er færdige sidder vi op igen – rider 
en omgang rundt om Parkeringspladsen 
og derefter ned til Korsvejen igen – hvor vi 

skilles og rider hjem hver til sin del af byen.

Den obligatoriske påklædning er en nisse-
hue over ridehjelmen derudover kan vi 
pynte heste eller os selv efter lyst og mu-
ligheder – eller lade være.

Børn, unge og voksne – ja alle, der kan ride 
ALENE på sin hest - UDEN at blive trukket - 
kan være med i rytternisseoptoget. 

OBS : Børn, der skal trækkes på hesten skal 
ikke være med i optoget. De skal ned bag 
optoget – da det handler om sikkerhed skal 
vi ikke have trækkere til at gå midt inde 
blandt hestene.

Hvis det skal se flot ud og være sikkert for 
os alle skal det være et SAMLET optog.
Vi skal ride to og to og en og en – alt efter 
hvor vi er på ruten - og vi skal hver især 
være opmærksomme og sørge for at følge 
trop i skridt, så rækken af heste hele tiden 
udgør et samlet optog.  Hvis vi bare alle 
sammen gør det, bliver det hverken for 
hurtigt eller farligt.

Forrytterne vil selvfølgelig være meget op-
mærksomme på at farten bliver sat så den 
også passer til de bageste.

Håber I har lyst – mange hilsner Vibeke 
Rask Grøn

Rytter-nisse-optog gennem Dollerup 
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MAN KAN ALTID 
SE LIDT BEDRE UD

Equsana lancerer nu egen plejeserie med 6 bestseller produkter til hestens 
hverdagspleje. Nu kan du få din helt egen Equsana kvalitetsplejeserie til strigle-
kassen, til rigtig gode priser. Vi har udvalgt produkter, der er afprøvede 
igennem fl ere år og som er meget nemme og drøje i brug.

Equsana forhandles hos alle Land & Fritid butikker og hos udvalgte forhandlere
www.equsana.dk

HOOF GROWTH 
Fremmer hovenes 
vækst og sundhed

SHAMPOO 
Velduftende med 

balsam effekt

HOOF OIL 
Med praktisk 

pensel

SKIN REPAIR 
En helende 
hud salve

SHOW SHINE 
Ekstra glans 
til din hest 

LEATHER CARE 
Rengør og plejer 

dit læder 

SH
OW SHINE

HEALTHY AND 
SHINY SKIN

RECOMMENDED 
BY LEADING 
FARRIERS

EASY 
APPLICATION

NYHED
Equsana plejeserie fi ndes nu 

i alle Land & Fritid butikker

HEST & RYTTERMØD OS PÅ

STAND NR. XXXX

HEST & RYTTERMØD OS PÅ

STAND NR. XXXX

MØD OS PÅ

STAND NR. 

XXXX

HEST & RYTTER

KONKURRENCE

VIND ET 

TRÆNINGS-

OPHOLD

 HOS STALD 

GAVNHOLT
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Vi er i den heldige situation, at vores tidlige-
re aftale med Land & Fritid, er kommet op 
og køre igen. Det vil sige, at Nökkvi  får 10 
% på alle hesterelaterede køb i alle Land & 
Fritid/ Dlg butikker i hele midt/vestjylland, 
ved fremvisning af medlemskort. Det er en 
stor hjælp for klubben med dette sponsor-
at  og vi glæder os over, at genoptage vort 
gode samarbejde med Land & Fritid.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Land og Fritid aftale

Julen nærmere sig og derfor vil vi gerne 
afholde et stævne i den anledning.
Stævnet afvikles:
Lørdag den 28. november 2015, hos Firhuse 
ridecenter på Firhusevej 1 7470 Karup. 
Stævnet indgår i klubmesterskabet og der 
kan høstes mesterskabspoint til de tre bed-
ste i alle klasser.
Sidste tilmeldingfrist er overskredet, men 
der er plads til masser af tilskuere. Alle er 
velkommen.
Aktivitetsudvalget

Julestævne med Lucia-optog

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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Tusind tak for et godt år som Nökkvi 
medlem. Der har været rigtig mange gode 
arrangementer i Nökkvi i år, og jeg har del-
taget i en del af dem. Mange af dem er der 
også blevet skrevet om her i bladet.
Jeg syntes også at Nökkvi stævnerne 
fortjener at blive omtalt i bladet og vil 
gerne sende en stor tak til Charlotte og 
Heinrich for det stor stykke arbejde de gør 
for at arrangere stævner både i ridehallen 
og på Havredal banen.
Det er så dejligt, at der altid møder rigtig 
mange glade og positive mennesker op. 
Jeg syntes Charlotte og Heinrich har gjort 
det super godt og gør virkelig meget ud 
af stævnerne. Der er altid styr på tingene, 
de har altid mange gode og fede sponsor 
præmier, og er altid super rare, glade og 

smilende selvom der er stress på. 
Der tilbydes mange forskellige klasser som 
henvender sig til både begyndere og øve-
de heste og ryttere f. eks. 3-gang T8, 4.5 
og 4.3. Der er også altid en “for sjov klasse” 
med, såsom flødebolle stafet, pony games 
eller spring. Til fastelavns stævnet kunne vi 
slå katten af tønden, og til julestævnet er 
der mulighed for at deltage i Lucia optog. 
Det er også super lækkert, for både ryttere 
og tilskuere, at der er mulighed for at købe 
forfriskninger.  
Endnu engang tusind tak til Charlotte og 
Heinrich for jeres stævner og jeres altid 
gode humør. Jeg glæder mig allerede til 
julestævnet.

Louise Ladefoged (junior rytter) 

Tak for mange gode arrangementer i Nökkvi

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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Lappeskrædderen - Reparation af høpose.
Et langt liv med heste har givet mig erfaring 
med reparation af læderudstyr, stald-og 
eksemdækkener og hvad ellers anvendes i 
hesteverdenen.
Den sidst forekommende opgave var repa-
ration af en høpose for min søster.
Det er åbenbart oppe i tiden at give hø i 
poser og de forskellige rideudstyrsforret-
ninger udbyder forskellige modeller i pris-
laget 110 kr til 250 kr afhængig af størrelse 
og udformning.
Min søster havde købt en høpose til ca. 115 
kr.                            
Efter ganske få dages brug gik bunden ud 
af posen. Den kunne simpelthen ikke holde 
til brug.
Det havde selvfølgeligt været nærliggende 
at reklamere over den, men en ny pose ville 
være lige så ”dårlig”.
Vi fandt nogle vævede bånd fra brugte Ikea 

poser, som jeg anvendte til reparationen.

Der er syet et bånd henover selve revnen, 
men også et bånd oven for høhullet, samt 
2 aflastninger mellem de 2 tværgående 
bånd.
Jeg har således forsøgt at fordele belast-
ningen på stoffet, som høposen er syet af.
Efter reparationen har den foreløbig holdt 
længere end fra ny af.
Gertie Kryschanoffsky, 291015

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

Næstformand og Kasserer:
Louise Sørensen
Jeppe Aakjærs Vej 20
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
November
21. november: Jon Stenild kursus
28. november: Julestævne

December
5. december: Junior/familietur
12. december: Generalforsamling
20. december: Rytter-nisse-optog Dollerup
28. december: Juletur

Januar
10. januar: Jon Stenild kursus
20. januar: Kortlæsningskursus
Februar
3. februar: Førstehjælpskursus
7. februar: Jon Stenild kursus
26. februar: Junior bowlingtur
Marts
14. marts: Jon Stenild kursus
21. marts: Fastelavnsstævne


