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Leder (beretning fra generalforsamlingen 2015)
Jeg vil starte med at byde velkommen til 
alle jeg der er mødt op til Nøkkvis general-
forsamling 2015.
Tak til Bent Melvej der i dag har lovet at 
styre slagets gang.Og tak til Lisbeth B. Jør-
gensen som i dag vil være vores referent.
Vi har igen i år haft en stabil medlemstil-
gang, i år er vi nået op på 256 medlemmer, 
hvor af 102 er enkeltmedlemmer, og 154 er 
familiemedlemmer.
I år har der været afholdt et bredt udvalg af 
arrangementer og aktiviteter, her kan bl.a. 
nævnes:
5 Jon Steenild kurser, fordelt hen over året.
3 Stævner hhv. fastelavnsstævne, sommer-
stævne, og julestævne, som alle har været 
afholdt med stor succes.
Kristi Himmelfarts ridt, efter et nyt koncept, 
der øgede antallet af deltager markant, i år 
nåede vi op på 70 starter.
Hubertus Jagt, som for første gang blev af-
holdt ved Else Ravn.
Ringridning, afholdt traditionen tro.
Trækturer til Økodagen på Det Ny Havre-
dal, vi var igen i år et kæmpe hit, og tak 
til jer der stillede heste til rådighed, og bi-
dragede til en rigtig hyggelig dag.
Vi var faktisk så stor en succes at vi nok 
bliver nød til at stille med lidt flere heste 
næste år, vi tænker omkring 20 heste vil 
være optimalt.
Orienteringsridt hos Malene Graversen, var 
et nyt arrangement på kalenderen i år.
Vandtræning ved Dollerup sø.
Træning i terrænspringning.
Ikke mindre end 10 Fællesture, i det jyske, 
mange der afholdes traditionen tro, men 
også en del nye ture. Derudover div. kurser 
og foredrag. 
Der har også været afholdt en del arrange-
menter udelukkende for junior, her kan 
bl.a. nævnes:

Junior bowling tur, sommerlejr, Junior- og 
familietur, Kristi Himmelfartsridt for børn,
Hubertusjagt for børn/unge.
Vi har i Nøkkvi en gruppe stævneryttere 
kaldet ”stævnegruppen” under kyndig le-
delse af Doro, der repræsentere Nøkkvi til 
DI´s stævner, og som klare sig rigtig godt.
De har rigtig mange gange været i fina-
ler, og de har haft flere deltagere til DM i 
gædingarkeppni, hvor de har fået ros for 
pæn ridning, og kvalificeret sig til de høje 
klasser.
Bjørk Maj Mostrup har i år vundet en pris 
for “good riding style og horse-man-ship” 
og gruppen ligger generelt ret godt pla-
ceret på de danske ranglister.
Vi er i Nøkkvi rigtig stolte af de ryttere der 
tager ud, og rider sig til så gode resultater 
i vores navn.
Vi er så heldige at have faste undervisere 
tilknyttet Nøkkvi, som er med til at skabe 
en masse liv på banen i hverdagene, og 
dermed sammenhold i klubben.
Baneanlægget her på det Nye Havredal har 
også i år været flittigt benyttet, så flittigt at 
der næsten udbrød krig på Facebook om 
ugedagene, men det er jo dejligt at se at 
der er så stor interesse for faciliteterne.
Bent Melvej tog desværre i august en ufriv-
illig pause fra undervisningen, men vi er 
glade for at se at han er tilbage på fuld tid 
igen.
Der er mange i Nøkkvi der yder et stort 
stykke frivilligt arbejde i udvalgene, og jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at takke jer 
alle.
Fra aktivitetsudvalget: Charlotte Pedersen 
og Heinrich Grinderslev.
Fra Kursus- og foredragsudvalget: Mette 
Helberg, Ruth Flammild, Ulla Stephansen, 
Doro Schlesinger.
Fra Børne- og ungeudvalget: Laila Jensen, 
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Beretning fortsat
Malene Graversen og Peter Hollebæk.
Fra Senior udvalget: Kjeld Flammild, Ulla 
la Cour, Kaj Husted og Poul Christensen. 
Fra Blad- og Hjemmesideudvalget: Kjeld 
Flammild, Ulla Broch, Gertie, Heinrich Grind-
erslev Ruth Flammild og Anette Andersen. 
Fra fondsudvalget: Ulla Vesterarger, Kjeld 
Fammild Gunnar Sigaard og Egon Chris-
tensen.
Vi har også nogle erfarne frivillige kræfter 
der arbejder for Nøkkvi, og altid er klar til at 

give en hånd med det praktiske, det er dem 
der som regel arbejder i kulisen, og bare får 
tingene til at ske, uden at det bliver særligt 
bemærket. Her tænker jeg på nogle med-
lemmer, der altid stiller op som forrytter, 
tager sig af de unge ryttere på turene, ord-
ner spring til Hubertusjagten, sætter telte op 
før div. arrangementer (og ikke mindst tager 
dem ned igen), samt dem der sørger for at 
banen i Havredal bliver vedligeholdt, og der 
bliver udlagt stenmel.
Her vil jeg gerne takke:
Lars Jensen, Poul Christiansen, Arne Gravers-
en og Jan Nielsen.

Som det blev besluttet på generalforsamlin-
gen 2014, er der i løbet af året blevet ar-
bejdet videre med klubhus projektet, samt 
etablering af banebelysning. Der blev først 
på året gjort en stor indsats for at få forud-
sætningerne på plads, vi har fået produceret 
udbudsmateriale, indhentet priser, frems-
kaffet myndighedstilladelse, samt fået udar-
bejdet og godkendt en ny lejeaftale af Det 
Nye Havredals bestyrelse, der træder i kraft 
hvis klubhuset bliver en realitet. Den nye 

lejeaftale strækker sig over 20 år, frem for 
de 5 år den nuværende lejeaftale løber.
Det sidste der mangler er økonomien, men 
det knokler fondsudvalget for at få på plads, 
og herefter vil der blive indkaldt til en eks-
traordinær generalforsamling, som det også 
blev besluttet i 2014.
Vi har fået en forhåndsgodkendelse fra LAG-
fonden på 206.500,- samt den endelige god-
kendelse fra erhvervsministeriet på beløbet.
Så vi er glade for at kunne fortælle at de 
første 206.500,- til projektet er i hus.
Som jeg også skrev i bladet, har bestyrelsen .
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i år arbejdet rigtigt godt sammen, og der har 
været mange nye ansigter, der alle er gået 
ind i arbejdet med krum hals, og bidraget til, 
at vores møder altid har foregået i en god 
og hyggelig tone.
Så rigtig stor tak til Louise Sørensen, Anette 
Andersen, Ruth Flammild, Else Ravn, Lene 
Ghelert og Ulla Vesterarger, for det gode sa-
marbejde, og jeg er rigtig glad for at se at 
dem der er på valg, har valgt at stille
op til bestyrelen igen.
Afslutningsvis har jeg en hilsen til jer alle fra 
Ludvig og Bente, der grundet helbredsmæs-

sige årsager, har valgt at melde sig ud af 
klubben. Ludvig og Bente siger tak til alle 
i klubben for de mange dejlige rideture og 
samværet igennem de seneste
10 år. Og siger samtidig også tak for den de-
jlige modtagelse de fik, og de mange gode 
oplevelser.
Til allersidst vil jer gerne takke Det Nye 
Havredal for det gode samarbejde, og hjælp 
i forbindelse med klubhusprojektet, som-
merstævnet mm.
På hele bestyrelsens vegne siger jeg tak for 
et godt år, og ser frem til året 2016.

Vi har i aktivitetsudvalget valgt at udvide 
vores stævne med et sommerstævne mere, 
som foregår på Havredal banen.
Det bliver afholdt den 18. juni, og med 3 
meget kompetente dommer.
Der vil være masser af lækre præmier, som 
altid. Stemningen bliver naturligvis den 
samme, som når vi afholder i august. Vi 
sørger for lækker mad, denne gang et helt 
nyt koncept! Så glæd jer alle sammen, for 
det bliver mega hyggeligt, mega godt og 
mega lækkert!
Tilmeldingen starter i maj, så vær klar!
Vi holder også stævnekursus, som er et nyt 
tiltag. Det første bliver afholdt den 10. april, 

tilmeldingen til første kursus er overstået, så 
kom ud og se hvad det er. Det næste bliver 
afholdt 9. september på Havredal banen. 
Dommerne er uddannet i DI, og har derfor 
erfaringer og en god uddannelse bag sig. 
Dommerne er Hanne Bjerre Sørensen og 
Helle Brendstrup. Vi er meget spændte på 
dette nye tiltag og håber at der er mange 
som møder op og vil være en del af det.
Det er en mulighed for at man kan øve 
sig i nogle klasser, man ikke er vant til og 
man kan få god feed-back fra nogle erfarne 
dommer.
Så kom og vær med.

Ekstra sommerstævne fra Aktivitetsudvalget 
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a) Valg af dirigent og referent 
Bent Melvej blev valgt til dirigent og Lis-
beth Brøndum Jørgensen blev valgt som 
referent. 
b) Bestyrelsens beretning ved formand 
Søren Møller 
c) Aflæggelse af det reviderede regnskab 
ved kassere Louise Sørensen. Kassereren 
gennemgik det reviderede regnskab, der 
viser et overskud på ca.13.251,44 kr. Belø-
bets størrelse skyldes bl.a. et pænt over-
skud fra Kr. Himmelfart, hvor der var flere 
deltagere end de tidligere år. 
d) Forelæggelse af budgetforslag ved 
Kasserer Louise Sørensen. Kassereren 
gennemgik budgettet for 2016, som balan-
cerer med et overskud på ca. 2.000 kr. Der 
var ønske om et omdelt budget, hvilket vil 
ske fremover. Der spørges bla ind til om en 
ny 20 årrig lejeaftale med Havredal er for 
kort og om der er sat en tidshorisont på 
projektet. Bestyrelsen svarer, at det er det 
bedste vi kunne få, og at det er en aftale 
vi skal være glade for. Bestyrelsen arbejder 
videre med klubhusprojektet og med an-
søgninger om financiering, og har bl.a haft 
deltagere med på kursus i fondsansøgning. 
Det er et omfangsrigt projekt som tager tid.
e) Fastlæggelse af kontingent 
Der fortsættes med uændret kontingent 
Enkeltmedlemskab 150,- kr og fami-
liemedlemskab 300,- kr 
f) Indkomne forslag Forslag fra Pia Laier fra 
sidste års generalforsamling under Even-
tuelt §11 Der tilføjes følgende afsnit: ”Et 
medlem kan godt vælges til bestyrelsen 
eller et udvalg, uden at være til stede på 
generalforsamlingen, såfremt der forelig-
ger en skriftlig tilkendegivelse fra medlem-
met” Pia redegør for hvorfor hun syntes at 
dette skal ændres, og forslaget bliver ved 
håndsoprækning vedtaget 
Forslag fra bestyrelsen §11 Teksten med 
kursiv tilføjes: ”Bestyrelsen består af 7 

medlemmer. En formand der vælges di-
rekte af generalforsamlingen for et år, og 
6 bestyrelsesmedlemmer der vælges for 
en 2-årig periode, således at halvdelen 
vælges hvert år. Der vælges for 1 år en 1. 
og en 2. suppleant til bestyrelsen. Genvalg 
er mulig. Bestyrelsen konstituerer sig selv 
med næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-
orden.” Forslaget bliver godkendt 
g) Valg af formand. Søren Møller modtager 
genvalg
Søren Møller bliver genvalgt, og takker for 
valget. 
h) Valg til bestyrelsen Louise Sørensen 
modtager genvalg Anette Andersen mod-
tager genvalg Lene Gehlert modtager gen-
valg
Alle bliver genvalgt for 2 år 
Valg af suppleanter: Jørgen Christiansen 
bliver valgt som 1. suppleant og Malene 
Graversen bliver valgt som 2. suppleant 
i) Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, 
begge vælges for 1 år. Michael Kruse 
Nielsen bliver valgt som revisor, og Gerti 
Kryschanoffsky vælges som revisorsup-
pleant. 
j) Valg til udvalg under foresæde af bestyr-
elsen Blad- og hjemmesideudvalget 
Udvalgsmedlemmerne 2015: Kjeld Flam-
mild, Gerti Kryschanoffsky, Heinrich Grind-
erslev, Ruth Flammild og Ulla Broch. Gerti 
ønsker at udvalget skal læse korrektur in-
den bladet sendes ud, og vil gerne stille op 
igen og alle andre vil også gerne fortsætte. 
Heinrich Grinderslev fortsætter med at 
være hovedansvarlig for hjemmesiden 
sammen med Anette Andersen 
Børne- og ungeudvalget. 
Udvalgsmedlemmerne 2015: Laila G. Jen-
sen, Dorothee Schlesinger og Malene Gra-
versen. Dorothee Schlesinger gik ud midt 
på året, og overvejer om hun skal komme 
på banen igen?! Mathilde Landt melder 

Referat fra generalforsamlingen 2015
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sig. Bestyrelsen forventer at Laila G. Jensen 
fortsætter 
Aktivitetsudvalget 
Udvalgsmedlemmerne 2015: Charlotte 
Pedersen og Heinrich Grinderslev. Udval-
get afvikler stævner, og fortsætter gerne 
ét år mere. De kunne godt bruge nogle 
hjælpere. Det blev foreslået at lave en hjæl-
peliste, hvor de der gerne vil hjælpe, kan 
skrive sig på og evt. angive hvad de gerne 

vil hjælpe med. Listen lægges på hjemmes-
iden 
Kursus- og foredragsudvalget 
Udvalgsmedlemmerne 2015: Mette 
Helberg, Ruth Flammild og Dorothee 
Schlesinger. Mette Helberg har ikke læn-
gere tid. Ruth Flammild og Dorothee 
Schlesinger vil gerne fortsætte. Malene 
Graversen og Pia Laier vil gerne være med. 
Seniorudvalget 
Udvalgsmedlemmerne 2015: Kjeld Flam-
mild, Kaj Husted, Ulla la Cour og Poul Chris-
tiansen Udvalget fortsætter uændret. 
k) Eventuelt Kjeld Flammild beklager at 
der er fremkommet billeder i klubbladet 
af medlemmer uden ridehjelm, det kom-
mer ikke til at ske igen. Det har været de-
jligt med medlemmernes villighed til at 
komme med forskellige indlæg. Der dis-
kuteres om der fortsat skal udkomme et 

fysisk klubblad. Der var stor opbakning til 
at fortsætte med det fysiske blad, og der 
er ikke den store økonomiske gevinst ved 
at nogle enkelte medlemmer fravælger 
bladet, og kun læser den elektroniske på 
hjemmesiden. Deadline for indlevering til 
klubbladet skal skrives på hjemmesiden, så 
de forskellig udvalg kan nå at få evt indlæg 
med. Søren Møller syntes der mangler et 
forplejningsudvalg, dette kan evt gøres 

som en via en hjælpeliste på hjemmesiden. 
Der efterlyses en slags “arbejdsplan” for 
helt nye medlemmer, som gerne vil hjælpe. 
Der gøres opmærksom på at hjælpelister 
skal være “ i god tid” så medlemmer har 
chancen for melde ind. Charlotte Pedersen 
vil gerne have billeder af personerne som 
sidder i de forskellig udvalg også af bestyr-
elsen, på hjemmesiden. Der spørges om 
Sporti (kontingent betaling) kan komme 
som betalingsservice, og Louise Sørensen 
svarer at Sporti arbejder på sagen. Bestyr-
elsen opfordres til at informere i klubblad 
eller nyhedsmail, hvis der er relevant nyt i 
klubhusprojektet 
l) Udnævnelse af Klubmestre og Årets Nøk-
ker 2015: 
Klubmester voksne: Pia Grensteen 
Klubmester juniorer: Louise Ladefoged 
Årets nøkker: Lars Stüwe Jensen
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Torsdag den 10 marts samledes 20 nysger-
rige Nökker og 6 landbrugsskole elver i 
håb om en lærerig og spændende aften 
(og som medarrangør håber jeg dette blev 
indfriet )
Daniel kom i god tid, en anelse nervøs for 
hvordan aften skulle gå, for det var hans 
debut som foredragsholder. Men det kan 
han nu roligt fortsætte med. (Inden I andre 
kom skam roste jeg jer til skyerne, for at 
være søde og ufarlige, I levede heldigvis 

op til mine ord.
Under teoridelen fortalte Daniel om hvor-
dan den rette skoning skulle være og om 
de lige linjer, hovens form og funktion, og 
skoningens påvirkning af scenerne. Flere 
stillede spørgsmål og fik svar. Jeg lærte i 
hvert fald en helt del. 
Jeg havde taget min ædle ganger med 
som prøveklud, og må nok sige at det var 
en oplevelse, at komme ud og se hans 
hove efter at have hørt teorien. Jeg fik 
vidst det det der heder en ”aha oplevelse” 
for Mundil’s nu 10 uger gamle skoning så 
jo ikke ud som der var blevet beskrevet 
og kunne jo godt se at der var en GIGAN-
TISK forskel da Daniel var færdig. Daniel 
forklarede og viste alt hvad han gjorde 
og igen kunne man stille spørgsmål og få 
svar. 

Til slut rettede Daniel ryggen kiggede på 
sit arbejde, og reflekterede over det han 
havde lavet og fortalte hvad der skulle 
være anderledes hvis han så hesten igen 
og hvad der evt. kunne være bedre ved 
denne skoning. Det må være det der ken-
detegner en god smed. 
Nu sider jeg tilbage med en masse tanker, 
ny viden og et stort dilemma, for jeg har 
jo verden rareste smed, som altid kommer 
til tiden og han er god ved mine heste osv. 
osv. Men er han den bedste for hestene i 
længden? Bør jeg tage snakken med ham 
om min nye viden? Hvordan slår man evt. 
op med sin smed igennem 6-7 år? Hvor 
klog kan kunden tillade sig at være på 
hans arbejde, var det en vaskemaskine 
han skulle reparere ville jeg jo ikke stille 
spørgsmål? Overkomplicerer jeg mon 
tingende? OG er jeg mon den eneste der 
er kommet hjem med ”aha oplevelser” og 
dilemmaer ???
I tilfælde af at andre er sikre i deres sag 
så skal I have Daniels kontakt oplysninger 
så I kan ringe og få en aftale med en kom-
petent, behagelig og dygtig smed.
Daniel Madsen tlf. 2684 7521 eller tjek 
ham ud på hans facebook side DM 
beslagssmedie.
Tak for en rigtig god aften. 
Malene Graversen

Smedeforedrag ved Daniel Hvam Madsen
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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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000 

 

Nökkvi medlemsrabat: 

5 % på hele shoppen, hele året! 

Brug koden ”Nökkvi” ved betaling. 
Kan ikke kombineres med andre 

rabatkoder! 

Forhandler af: 

Har vi ikke de ønskede 
varer på lager, så 
skaffer vi dem! 

Ring eller skriv for 
mere info: 
Tlf.: 50 43 92 12 
Mail: 
hreppur@hreppur.dk 

…og mange flere! 
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Klokken 17:30 den 4. februar 2016 mødes 
vi alle i bowling’ fun Viborg, til total hygge. 
Da vi alle var samlet og sagt hej til hinan-

den, gik vi indenfor. Så løb vi over til så-
dan et klatrestativ og lå og snakkede og 

hyggede os.
Så kunne vi se vores mad kom, og så gik vi 
hen til bordet og spise mega lækkert mad. 
Som var burgere og pomfritter. Efter det 
skulle vi så bowle, vi var delt op i hold. De 
store var på hold og de små var på hold. 
Vi havde dog søde Kristian på vores hold, 
som vi skulle hjælpe.
Vi hyggede os enormt med at bowle i en 
hel time, med nachos og saftevand. Efter 
vi havde bowlet og hygget os var klokken 
20:00, så vi have en halv time mere at hyg-
ge os i. Vi løb nu over til klatrestativet igen 
og snakkede nogle af os legede tagefat. 
Tiden gik hurtigt og så var klokken 20:30 
og vi blev alle hentet.
Super hyggelig dag! 

Skrevet af Signe brun, 

Junior bowlingtur.

Flaumur frá Hólavatni IS2004184462

...dejlig ridehest, let ved tølt og med et 
fantastisk sind...

I 2016 tager Flaumur imod hopper på 
Stald Fløjgaarde lidt udenfor Viborg.
Find flere oplysninger på hjemmesiden:

www.flaumur-fra-holavatni.dk

...og hvis du skulle være i tvivl, er du 
velkommen til at kigge forbi og besøge 
ham og måske tage en prøvetur.

KONTAKTOPLYSNINGER

Dorothee Schlesinger
Telefon: 5049 2074
Mail: doro.schlesi@yahoo.de
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I forbindelse med landbrugsskolens Øko-
dag d.17 april, er Nøkkvi blevet spurgt om 
vi vil bidrage til den hyggelige dag, ved at 
stille heste til rådighed for trækturer, samt 
for børnene at strigle.
Det er vurderet at der skal bruges omkring 
15-20 heste, i tidsrummet 10-13.45.
Hestene inddeles som sidste år i to hold, 
hvor hvert hold er på i to omgange, 45 min. 
af gangen. Der er trækture i tidsrummet 
10-11.30 og 12.15-13.45, fra 11.30-12.15 
Holder hestene pause og køerne lukkes ud.
Søren sørger for at der er folde til alle, men 
man skal selv have spande til vand med.

Hvis man ikke selv har lyst, eller kommer 
med flere heste, er der mulighed for at få 
nogle af eleverne til at gå med dem.
Så kom frisk, hvis i har mulighed for at stille 
en/flere heste til landbrugsskolens Økodag 
 
Det foregår på følgende adresse: 
 
Det ny Havredal
Smedevej 4, 7470 Karup
Tilmelding og evt. Spørgsmål til 
Ruth Flammild tlf. 29922202

 

Økodag på Ny Havredal 17. april 2016

Hvis din hest kan springe og du kan følge 
med, så synes vi at I skal gøre jer klar. 
FORDI Nökkvis aktivitetsudvalg har nemlig 
besluttet at spring, NU bliver en klasse til 
vores stævner! Så til vores forårs stævne 
den 18. juni og vores sommerstævne den 
13. august kommer der spring på pro-
grammet! 
Så få din hest tunet og tilmeld dig, når 
tilmeldingen åbner på SPORTI.
Håber at vi ses.
Stævneudvalget

Kan du springe/kan din hest springe

Nye regler for identifikation af 
heste og hestepas 
Du skal være opmærksom på de nye 
regler for registrering af heste og heste-
pas, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2016. 
Vi har desværre ikke plads i dette num-
mer til nærmere at komme ind på det, 
men der vil i næste blad komme en 
artikel om det.
Der kan læses mere på SEGES heste.

Opfordring til medlemmer
Vi vil gerne se nogle flere skovturs rytter/ 
hygge rytter til vores stævner. Der er mu-
lighed for at alle kan være deltagende. Der 
er klasser for alle der vil være med.
Vi laver øltölt, som altid er et hit på stævne-
banerne, der er 3-gang som de fleste kan 
være en del af, T.8 kan de fleste også, hvis 
bare hesten kan Tölt og som et nyt tiltag 
(og på opfordring) så laver vi spring klasse. 
Så vi håber at se nogle nye ansigter til dette 
års stævner!
Stævneudvalget
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EQUSANA 
DRESSURTRENSE
KVALITETSTRENSE 
M/ TILBAGETRÆK 
OG LAK PÅ NÆSE-
BÅND SAMT BUET 

PANDEBÅND M/ ÆGTE 
SWAROWSKI  
KRYSTALLER.  

TILSKÅRET NAKKE-
STYKKE FOR AT MIND-

SKE TRYKKET 
PÅ NAKKEN. 
Str. pony, 

cob og full 
KR. 599,-

Vatteret damejakke m/ 
aftagelig hætte og grønne 
detaljer.Str. XS-XXL 
Pris  kr. 429,-

Smart joggingsæt i blødt 
bomuld i Equsana farver, og 
m/ smarte detaljer. Str. 6 år 
til XXL Sætpris      kr. 349,-

Dame, Børne & Herre polo i 
Equsana farver. Fra str. 6 år 
til XXXL
Fra  kr. 129,-

Ny forår / sommer kollektion 2016 i butikkerne til april

EQUSANA GRÅMELERET 
FLEECETRØJE 

M/ LOMMER OG PATCH. 
Str 6 år til XXL

PRIS KR 199,-

Collection_A5_V03.indd   1 09/02/2016   16.21
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Klubmestre 2015
Klubmestre i 2015 blev ekvipage Pia Gren-
steen på Svertla med en score på 42 point, 
og Louise Ladefoged på Jon med en score 

på ialt 54 point.
Tillykke til jer begge

Årets Nøkker 2015
Året Nökker gives til et medlem /udvalg 
mm. der har gjort sig bemærket i løbet af 
året. Det kan være den / dem der altid er 
klar til at hjælpe, den der er kommet med et 
sjovt indslag, eller måske den der er faldet 
af hesten flest gange. Kun fantasien sætter 
grænsen. Nökkvi medlemmer kan hver år 
frem til d. 1. november, indstille et andet 
medlem til at blive årets Nökker.  Sammen 
med nomineringen skal der sendes en lille 

historie, med baggrunden for nominerin-
gen.
Bestyrelsen vælger hvem der bliver årets 
Nökker blandt de indsendte nomineringer, 
og denne vil få overrakt prisen til årets gen-
eralforsamling. Prisen skal så vidt muligt 
overrækkes af den foregående modtager.
Ønsker du at nominere et medlem til pris-
en, kan du sende din historie til noekkvi@
hotmail.com

Klubmestre 2015. 

Louise til venstre og 
Pia til højre.

Årets nøkker 2015.

Lars Stüwe Jensen til 
venstre og formand 
Søren Møller
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Vi har i Foredrags og Kursus udvalget været 
så heldige at få ridefysioterapeut Marianne 
Nordensgaard til at komme og holde kur-
sus for os.
Sæt kryds i kalenderen
Lørdag den 28 maj.
På Ny Havredal Skole
Fra kl. 09.00 til kl. 17.00
Pris: 400,-
Der vil blive undervisning/undersøgelse i/
af:
• Det centrerede sæde med fokus på bal-
ance, åndedræt, syn, centrering og ground-
ing.
• Undersøgelse af hesten
• Undersøgelse af udstyr samt undervis-
ning i sadlens betydning
• Hest og rytter i bevægelse fra jorden
• Opsadling og opstigning
• Ridning i skridt, trav og galop på begge 

volter
• Hesten på boks, rytter skifter evt. tøj.
• Undersøgelse af rytteren - observation af 
rytter i bevægelse efterfulgt af manuel un-
dersøgelse og behandling på briks
• Forslag til øvelser til hest og rytter
• Afslutning og spørgsmål
Rytteren skal selv medbringe foder og ud-
styr til hesten samt madpakke, drikkevarer, 
håndklæde og lagen til sig selv.
Pris for opfølgning næste dag i form af un-
dervisning på hest 350 kr. pr. pers. - indivi-
duel undervisning
Pris for opfølgende behandling næste dag: 
280 kr. pr. Pers.
 Tilmelding bliver gennem sporti, og vil 
blive bekendtgjort på hjemmesiden samt 
på facebook.
Foredrags- og kursusudvalget
Ruth Flammild

Ridefysioterapeut Marianne Nordensgaard

Kællingtur 2015, Foto: ?

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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Ditte staun

FjörðurNyt Marts 2016

4 5

(Ved maks. 6 ugers ophold)
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Kr.Himmelfartsridt og rytterfest
Torsdag den 5. maj 2016, kl 9.30
Ved Naturskolen, Hald Hovedgård, Ravns-
bjergvej 75, 8800 Viborg  

Ryttere og heste mødes rideklar på lejr-
pladsen ved shelterne kl. 9:30. 
 

Igen i år vil der være en “familievenlig” 
tur, der dels er kortere og dels er der 
færre poster. Denne tur tæller ikke til 
klubmesterskabet.
HUSK madpakke. Drikkevarer kan købes til 
rimelige penge.

Rytterfest:
Torsdag aften, efter ridtet, er der rytterfest 
med god mad og musik. Underholdning 

under middagen er altid velkommen, og 
der vil som altid være levende musik om 
aftenen. Selv om dansegulvet ikke er stort, 
plejer der at være gang i den!!

Priser:
Orienteringsridt: 75 kr.

Rytterfest med mad og musik: 250 kr. 
(spisning starter kl. 19)
Rytterfest med musik: 50 kr. (Dørene 
åbnes kl. 21:30).
Overnatning i herberget: 90 kr. (skal bes-
tilles ved tilmelding)
Morgenmad fredag: 25 kr. (skal bestilles 
ved tilmelding)
Tilmelding sker via Sporti.
Vi glæder os til at se dig!

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

Kasserer:
Louise Sørensen
Jeppe Aakjærs Vej 20
8620 Kjellerup
Tlf. 25120948
los@midtconsult.dk
Fondsudvalg

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

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

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

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

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

Suppleant:
Jørgen Christiansen

Redaktør Nøkkvi Nyt:
Kjeld Flammild
Ravnsbjergvej 55
8800 Viborg
kjeld@flammild.dk
Tlf. 91 33 56 81

Bestyrelsen 

 

Gehlerts Køreskole
       Se mere på

www.pgehlert.dk



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 2016
April
10. april: Stævne kursus
15. april: Bestyrelsesmøde
17. april: Øko dag, Havredal
23. april: Forårstur i Dollerup Bakker
30. april: Familie ridetur i Dollerup Bakker
 (Juniorarrangement)

Maj
5. maj: Kr.Himmelfartsridt og rytterfest
21. maj: Alhedetur
23. maj: Hreppur-klubaften (AU) 
28. maj: Ridefysioterapeut

Juni
3. juni: Bestyrelsesmøde
3.-5. juni: Junior Ridelejr
4. juni: Tur i omegnen af Dollerup Seniorer
11. juni: Forårsstævne (AU)
18. juni: Fædrelandstur
25. juni: Ringridning

August
12. august: Aftentur ved Hampen sø
13. august: Sommerstævne (AU)
19. august: Bestyrelsesmøde
20-21. august: Kællingetur (NB! ny dato)

Afslutning på juletur 2015. Foto: Jan Nielsen


