
NÖKKVI NYT
Nr. 3 - 33. årgang - november 2016

Foto: Kjeld Flammild 

Har jeg noget mellem tænderne??



2

Indhold
Leder
Generalforsamling/julefrokost
Ahorn kan slå din hest ihjel
Upcoming Bitches tur 2016
Rideangst del 2
Snorre!

Vandreridt i Hüttener Berge
Kontingent og Fondsudvalg 
Julefrokost 2016
Kommende arrrangementer
Nisseridt Dollerup

3
4
5
6

10
13

15
16
17
20
20

Bladudvalg:
Kjeld Flammild
Ulla Broch
Ruth Flammild
Gertie Kryschanoffsky

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



3

Leder 
Vi nærmer os december og dermed Nøkkvis 
generalforsamlingen, og tiden hvor vi skal til 
at gøre status på det forgangne år, men også 
tiden hvor vi kan til at se fremad, og glæde 
os til det nye år. 
På denne årstid, hvor rideturene ofte foregår 
i mørke, og til tider også en del regn og 
blæst, så vi vil gerne se fremad, og glæde os 
til foråret, hvor dagene bliver længere og ly-
sere, og kalenderen igen er fuld af sjove og 
spændende arrangementer og rideture.
De første arrangementer for 2017 er allerede 
klar i kalenderen, og er der nogle medlem-
mer eller udvalg, der har ideer til en tur, eller 
et arrangement, så giv endelig bestyrelsen 
besked, så det kan komme i kalenderen. 
Vi skal selvfølgelig også glæde os over den 
mørke del af året som vi befinder os i, selvom 
den kan være både kold og barsk. 
Der er ikke noget som at ride en tur en efter-
årsdag, når vi har det helt specielle efterårs-
vejr, hvor vinden hverken er kold eller varm, 
og den føles meget friskere og nyere end 
den gør på de andre årstider. 
Efteråret er som en optakt til noget stort, 
med de halvnøgne træer der svajer for vin-
den, de visne blomster og de nedfaldne 
blade i forskellige farver, former og nuancer, 
der rasler om hovene på hesten, når man 
rider igennem dem. 
Man kan da kun blive glad af at ride en stille 

efterårstur, lade problemerne glide lidt i bag-
grunden, og glæde sig over det værdifulde 
i livet. 
Tænk at vi har mulighed for at se blad-
ene falde, og høre fuglene flyve sydpå, på 
nærmeste hold og fra hesteryg.
Når vi kommer til vinteren, har rideturene en 
tendens til at blive færre, der er koldt og da-
gene er korte. 
Men vi er så heldige at have heste, der er 
klædt godt på til årstiden, med deres lange 
og tykke vinterpels.
Det er fantastisk at se en islænder på denne 
årstid, når temperaturen kommer under nul 
grader, og frosten sætter ind. 
De klare vintermorgener når luften er helt 
stille og nærmest sprød, stritter deres vinter-
pels til alle sider, og der er rimfrost på spid-
sen af hårene, der glimter når solen fanger 
dem. 
Der er næsten noget magisk over de island-
ske heste, som de går der på marken i mor-
gensolen, en kold vintermorgen og solen får 
dem til at glimte, mens dampen står fra deres 
næsebor. 
Det er et smukt syn, og man kan da ikke an-
det end at glæde sig over tilværelsen med de 
små fantastiske heste. 
  
Søren Møller
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Tid: Lørdag d. 4. december kl. 16.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, Ul-
vedalsvej 30-34, 7470 Karup
Info: Dørene åbner kl. 15.30 
Pris: 100,- kr for julefrokost, husk tilmelding 
senest 20. nov 2016.

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:
Ruth Flammild (modtager genvalg)
Else Ravn (modtager ikke genvalg)
Ulla Vesterager (modtager ikke genvalg)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsup-
pleant.
11. Valg til udvalg under bestyrelsen: 
Bladudvalg, 
Børne- og ungeudvalg, 
Aktivitets-/stævneudvalg, 
Kursus- og foredragsudvalg, 
Seniorudvalg.
12. Eventuelt
13. Udnævnelse af Klubmester og Juni-
orklubmester
14. Udnævnelse af Årets Nøkker 

Forslag til generalforsamlingen skal sendes 
til: noekkvi@hotmail.com  mrk. ”Forslag til 
generalforsamlingen” senest d. 20. novem-
ber 2016.
Alle medlemmer af klubben er mødebe-
rettigede på generalforsamlingen. Kun 
fremmødte medlemmer, der har betalt 
kontingent for det kommende år, er stem-
meberettigede.

Årets Nøkker
Årets Nøkker gives til et medlem der har 
gjort sig bemærket i løbet af året. 

Det kan være den 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.
Alle kan indstille et andet medlem til at 
blive Årets Nøkker.  Sammen med nomi-
neringen skal der sendes en lille begrun-
delse for nomineringen.
Bestyrelsen vælger hvem der bliver Årets 
Nökker blandt de indsendte forslag. 
Prisen uddeles på generalforsamlingen. 
Ønsker du at nominere et medlem til pris-
en, kan du senest den 20/11 2016 sende 
din historie til noekkvi@hotmail.com

Bestyrelsen

Generalforsamling 2016 med julefrokost
3
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AF LISELOTTE SCHOUBOE-MADSEN, HESTE- OG 
MILJØRÅGIVER 
Advarsel: Ahorntræer kan være meget gift-
ige for heste.
Så sent som i december 2015 har der her i 
Thy væ- ret et tilfælde af ”ahornforgiftning” 
hos en islænder. Heldigvis overlevede den, 
men kun fordi dens ejer handlede hurtigt 
og resolut. Dyrlægen var på stedet mor-
genen efter de første symptomer aftenen 
før og iværksatte straks behandlinger til 
understøtning af hestens eget sygdoms-

forsvar. 
I maj 2014 måtte en anden dansk hesteejer 
aflive en unghest, der havde ædt ahorn-
blade/frø.
Over en del år har man haft mistanke om 
en kobling mellem ”ahornforgiftning” og 
”Atypisk Myopati” som er en muskellidelse. 
Den rammer og nedbryder især mel-
lemgulvet (diafragma) samt øvrige muskel-
grupper, som hesten bruger til at trække 
vejret samt holde sig på benene med. 
Tegnene på lidelsen er temmelig uspecifik-
ke. 
Eksempelvis er hesten mere rolig end nor-
malt, nedtrykt, har muskelsitren og/eller 
kramper, forhøjet puls, apati og måske 
mørkfarvet urin. 
Diagnosen vanskeliggøres af, at de samme 
symptomer kan ses ved kolik, nyreslag 
og forfangenhed. Ubehandlet er døde-

ligheden høj (75%), og de fleste heste dør 
kvælningsdøden inden 24 til 48 timer! Til-
bage i 2014 blev der af dyrlæge Gaby von 
Galen på Københavns Universitet, Institut 
for Produktionsdyr og Heste, lavet en un-
dersøgelse af blodprøver fra heste, som var 
under mistanke for at have haft ”Atypisk 
Myopati”. I prøverne fandt man giftstoffet 
hypoglycin A. 
Hypoglycin A findes i ”helikopterfrø” og 
sandsynligvis også i blade fra ahorn (Acer 
pseudoplatanus). Altså ”Atypisk Myopati” 
og ”Ahornforgiftning” er en og samme 
lidelse. Koblingen og årsagen var fundet. 
Desværre findes endnu ingen modgift til 
hypoglycin A. 

Også et angreb af ”Ahornrykkeplet”, en 
svamp der ses som sorte pletter på ahorn-
blade, er under mistanke for at kunne give 
sygdom. 
Vi ved ikke i skrivende stund, om giftstoffet 
hypoglycin A er lige udbredt i alle ahornar-
ter, men personligt tager jeg ingen chancer 
– heste og ahorntræer hører ikke sammen. 
Konklusion: Fjern ahorntræer på og ved he-
stemarker!

Ahorn kan slå din hest ihjel
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Vi mødtes på Ulla og Arnes bondegård, 
med en bette en til at starte på. Vi var 14 
ryttere, som red ud en stormfuld og mørk 
formiddag. 
Feltet bestod af både vallakker, en enkelt 
hingst og mindst én bundliderlig hoppe.
at lugte lidt af tis, især hvis man ikke kan 
tissetwerke.
Derudaf det gik og på første stop startede 
musikken. Skønsang og fællesskab hører 
bestemt sammen og som turen skred frem 
har sangen udviklet sig, og omhandler 
både hoppende bukke, en rar fyr, penisbur 
og alkohol. Første ølpause blev holdt, en 
gjord løsnet ( Malenes), men det blev dog 
opdaget inden opstigning. Ved frokost- 

rastepladsen blev både skoven, buskene 
og det lille das benyttet til en
Inden tur var der en heftig debat om hvor-
dan man tisser på tur. Snakken gik på at 
en del af charmen er omgang tissetwerk.

Efter turen var der boller med varm kakao 
eller kaffe i rytterstuen på Ulla og Arnes 
bondegård. Til aften var der lækker mad, 
og Malene og Tanja (som arrangerede 
turen), vartede alle de lækre bitches op. 

Efter maden blev der digtet færdig på 
den kommende x-factor vindersang. Det 
endte... Vel okay.. Måske mere sjovt end 
godt.. Men er det ikke også godt nok?
Der blev gået til den, for at forsøge at 

blive ægte kællinger, og jeg tør godt sige 
de tomme flasker ikke kan tælles på en 
hånd.. Eller to.. 
Vi er i alt fald blevet lidt forelsket i sure 
kællinger, og det er Pias skyld.
Skål og drik, see ya next year bitches!

Mvh Rikke Ravn, og de andre upcoming 
bitches.

Upcoming Bitches tur 2016

Foto Leaaterialet placeret i ovnen

Foto Leaaterialet placeret i ovnen

Foto Tanja Knudsenerialet placeret i ovnen
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Hestefoder af højeste kvalitet til en fornuftig pris 

 Kan blæses i silo og bruges i foderautomater 
 Pelleteret foder til Easy keepers  
 Lav i sukker og stivelse 
 Tilført urter: Hvidløg, Bukkehorn og Rosmarin 

for bedre velbefindende hos hesten 

HorseLux Gærkultur, nu med Levucell SC 10 ME Titan og 
Agrimos 
Ekstraordinært effektivt til heste med fordøjelsesforstyrrelser 

F.eks: 

- Forsuring i stortarmen            - ”Våde prutter” 
- Diarre                     -  Løs afføring 
      - Nedsat fiberudnyttelse 

Mange flere produkter på:  
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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! 



9

	

	

 
 
 

Unikke Hestehårssmykker 
 
Udførelse af smykker lavet af hestehår. De fleste har et særligt og helt specielt 
bånd til deres hest. Dette kan foreviges i et håndlavet smykke kreeret af hestehår. 
Jeg tilbyder nu at lave et unikt smykke til dig, der måtte have et sådan ønske. 
Hvert smykke bliver håndteret og lavet med stor respekt for materialet. 
 
 
NYT! Nu er det snart jul! I denne anledning kan man nu bestille en personlig 
gave i form af et armbånd, lavet af hestehår, prydet med en islandsk hest i enten 
sølv eller guld. Hvem vil du glæde? 
Specialpris; 450kr incl fragt. 

	
Ring for priser og muligheder på tlf. 30 22 28 24. 
 
 Med venlig hilsen Lea  

	

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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Rikke D. Ravn, Jordbrugsteknolog Hest

I sidste nummer af Nökkvis medlemsblad, 
blev der beskrevet hvad rideangst er, og 
hvad der sker i kroppen når man bliver 
bange. Derudover kom der to øvelser som 
skulle hjælpe med at mindske angsten. I 
dette nummer vil læringsteori blive beskre-
vet kort, med vægt på negativ og positiv 
forstærkning. Derudover vil der komme et 
par ting som man kan øve med sin hest.
I sidste nummer af medlemsbladet blev det 
autonome nervesystem forklaret kort. Det 
kan være en god idé at have det i bagho-
vedet, når man træner med sin hest, da det 
fungerer på samme måde med heste.

Læringsteori - Kort fortalt
I træningen af heste træner man primært 
efter negativ forstærkning. Negativ be-
tyder at man fjerner noget. Ved negativ 
forstærkning lægger man et pres på hes-
ten, og når hesten så reagerer rigtigt, fjern-
er man presset med det samme. Når man 
fjerner presset, belønner man hesten. På 
denne måde forstærker man den ønskede 
adfærd. 
Positiv forstærkning er, hvor man tilføjer 
noget behageligt, når hesten har gjort det 
man vil have den til. Det kan være at man 
giver den en godbid eller man nusser hes-
ten på dens yndlingssted. Positiv og negativ 
forstærkning kan godt kombineres. Så giver 
man hesten godbidden efter man har fjer-
net presset.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
man fjerner presset på det rigtige tidspunkt. 
Hvis man fjerner presset for tidligt, så risik-
erer man at lære hesten noget andet. Hvis 
man er for langsom til at fjerne presset, 
eller hvis man slet ikke får fjernet presset 
ordentligt, så risikerer man at hesten bliver 
frustreret, da den så ikke ved hvad den skal 
gøre eller man risikerer at få en hest som 
bliver “døv” over signalerne.

Når man skal give hesten et signal, så skal 
man starte med et let signal, og så øger man 
langsom presset indtil hesten gør det man 
vil have den til, hvor man så fjerner presset 
med det samme. På den måde lærer hesten 
at reagere på lette signaler. 

Læringsteori - begreber
Operant betingning: Beskriver når en re-
spons er koblet sammen med en kon-
sekvens. Forstærkning og straf er operant 
betingning.
• Forstærkning: Findes som positiv (tilføjer 
noget behageligt) og negativ (fjerner noget 
ubehageligt). Forstærker og øger adfærd.
• Straf: Findes ligeledes som positiv og neg-
ativ. Positiv straf tilføjer noget ubehageligt, 
og negativ straf fjerner noget behageligt. 
Straf mindsker adfærd.

Klassisk betingning: Et eksempel på klas-
sisk betingning er klikkertræning. Klikket 
har oprindeligt ingen betydning for hesten, 
men hesten har lært at når der bliver klikket, 
så kommer der en godbid.

Tilvænning: Man mindsker hestens følsom-
hed overfor forskellige påvirkninger. Der er 
forskellige måder at tilvænne på : gradvis 
tilvænning, flooding, og overskygning.

Sensibilisering: Ved sensibilisering øger 
man hestens følsomhed overfor bestemte 
påvirkninger.

Shaping (formning): Man former en adfærd. 
Man bryder først den ønskede adfærd ned i 
mindre dele. Derefter forstærker man hvert 
skridt, som nærmere sig den endelig reak-
tion.

Det du kan lave med din hest
Det er en rigtig god idé at få trænet basis-
signaler med ens hest. Basissignaler er sig-

Rideangst del 2 



11

BIDT AF NATUREN?
– Nu er det slut med insektgener

INSECT SHIELD®
Den første teknologi der er udviklet til insektbeskyttelse, som har  
opnået godkendelse af EPA og ECHA.

Teknologien er resultatet af flere års research og test af bl.a. WHO, 
Canadas Sundhedsvæsen, EPA (US Environmental Protection Agency) 
og ECHA (European Chemical Agency) samt Eco-tex certificeret.  
Læs mere på www.insectshield.com

Som de første i Danmark, præsenterer 
Land&Fritid nu en række produkter med 
den revolutionerende nye patenterede 
teknologi, Insect Shield.

S1
60

54



12

naler for at gå frem, stoppe, bakke og dreje.
Disse signaler skal hesten helst kunne rea-
gere på i alle situationer. Dette gør hesten 
mere sikker at ride, og det kan være en god 
hjælp når man skal vænne hesten til nye ting.
I det følgende kommer der forslag til, hvor-
dan du kan træne din hests stopsignal, og 
hvordan du kan vænne din hest til nye ting.
Når du træner stopsignalet, så er det en 
god idé at få det trænet både med hesten 
i grime, og med hovedtøjet, så hesten lærer 
det lige godt i begge dele. Det bør desuden 
trænes både fra jorden og fra ryggen.  
Når du skal tjekke om stopsignalet er på 
plads fra jorden, så går man på siden af hes-
ten, og giver den stopsignalet, men du må 
først selv stoppe op, når hesten er stoppet. 
På den måde sikrer du at hesten ikke bare 
reagere på dit kropssprog. Stopsignalet bør 
desuden trænes i alle gangarter.
Når stopsignalet er veletableret i hestens 
vante omgivelser, så kan man begynde at 
træne det i nye omgivelser, eller ved uvante 
genstande såsom en presenning.  
Som tidligere nævnt så er det vigtigt at være 
opmærksom på, hvornår man fjerner presset 
fra hesten. Dette betyder desuden også at 
hvis man normalvis rider med for stramme 
tøjler, så risikere man at hesten bliver “døv” 
overfor stopsignalet.
Da heste ligesom mennesker, er det man 
kalder for neofobiske (de opfatter nye ting 
som potentielt farlige), så er det en rigtig 
god idé at vænne din hest til forskellige ting. 
Det kan du gøre ved gradvis tilvænning, som 
er den metode der er nemmest og sikrest at 
arbejde med selv. 
Det sker ved at du gradvis udsætter hesten 
for mere og mere af den nye ting. Det er 
vigtigt at hesten forholder sig rolig og af-
slappet inden man går videre med næste 
skridt.
Det er vigtigt at være opmærksom på hes-
tens grænser, hvad den er bange for og hvor 
bange den er. Det er vigtigt da du skal holde 
hestens stressniveau og frygt nede, så du 

hurtigt kan få den til at slappe af og blive 
rolig. Når den er rolig kan den belønnes, 
og træningen kan afsluttes. Det er vigtigt 
at træningen bliver afsluttet når hesten er 
afslappet omkring det der er blevet trænet. 
Hvis hesten er bange når træningen afs-
luttes, så bliver hesten forstærket i at være 
bange over den genstand den skulle til-
vænnes.
Det kan her være en god idé at kombinere 
negativ forstærkning med det som kaldes 
for positiv forstærkning. Det betyder at når 
hesten f.eks. nærmere sig den nye genstand, 
samtidig med at hesten forholder sig rolig 
og virker tryg ved situationen, så får den en 
godbid. Derudover belønner man også hes-
ten ved at øge afstanden til den nye gen-
stand. 
Positiv forstærkning i træningen kan eks-
empelvis mindske hestens frygtrelaterede 
adfærd, og det kan gøre at hesten bliver let-
tere at arbejde med. 
Godbidder kan desuden være en god indi-
kator på, hvor stresset hesten er. Hvis hes-
ten er meget stresset, så vil den ikke være 
interesseret i godbidder. Godbidder kan 
desuden holde det sympatiske nervesystem 
lidt i ro, så hesten ikke bliver alt for bange.
Hvis du ellers vil gøre din hest mere sikker 
at ride, så kan det være en god idé at kigge 
på træningen af politiheste. Politiheste bliv-
er trænet til kun at reagere på deres rytters 
signaler, og ikke på omgivelserne. De skal 
altid være under rytterens kontrol.

Få glæden tilbage
Så hvis du gerne vil føle dig mere tryg igen, 
og få glæden tilbage i omgangen med din 
hest, så er øvelserne der er blevet beskre-
vet i disse artikler et godt sted at starte. Det 
gælder både øvelserne til dig selv, men også 
det du kan lave med din hest. Ved at få et 
godt kendskab til læringsteori, så kan du 
mindske frustrationer i træningen, og du 
kan dermed øge sikkerheden. 
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Snorre ! Du har aldrig tvivlet om min hen-
givenhed.

Der var engang en ung mand, der i en tale til 
sin far brugte vendingen ”Vi tvivlede aldrig 
om din kærlighed”.
Næsten alle ved vist, at det var Kronprinsens 
ord i en tale til Prins Henrik, men jeg kom til 
at tænke på sætningen, en dag jeg endnu 

engang sad ved symaskinen og reparerede 
et af Snorres fluedækkener mod sommer-
eksem. Sætningen blev lidt omskrevet med 
et ønske om, at at min gamle vallak Snorre 
godt kunne lade være med, at sætte min 
hengivenhed på prøve.
Snorre får behandling mod sommereksem 
med en Bioplus ® tablet en gang om ugen, 
så han klør sig næsten ikke, så længe han 
har dækken på. Til gengæld kan han godt 
deltage i hesteleg, selv om han er blevet 27 
år og da dækkenerne bliver møre med tiden, 
er der ustandselig huller eller flænger, der 

skal syes.     
Jeg har nogle tegninger fra ”Vejledning om 
Svinets behandling” hængende på væggen 
foran mig, når jeg sidder og syr dækkener 
bl. a. er der en tegning på fig. g af ”den en-
kelte bugsøm”.

Den er meget vigtig, for under alle de 
påsyede lapper, er stoffet syet sammen ved 
anvendelse af denne ”søm”, der holder kan-
terne mod hinanden, så man kan bibeholde 

pasformen på dækkenet. Et eksemdækken 
er over 2 meter langt og det kan være ret 
uoverskueligt at gå i gang med, men det er 
lykkedes hidtil. Der ligger rigtig mange tim-
ers arbejde bag. Det er patch-work i aller-
højeste grad.
Jeg har heldigvis et par stykker, som jeg 
kan skifte imellem, så der altid ligger et helt 
dækken i reserve. Lige nu er et af patch-
work dækkenerne endda udlånt.

Gertie Kryschanoffsky

Snorre! 

Kællingtur 2015, Foto: ?

Dækkenet er over 2 meter langtalet placeret i 

  Snorre med dækken.t placeret i ovnen

Den enkelte bugsøm
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Ditte staun

FjörðurNyt Marts 2016

4 5

(Ved maks. 6 ugers ophold)
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Vandreridt i Hüttener Berge naturpark
Af Inger Margrethe Hansen.
Den 24.- og 25.september 2016 deltog 
Terje og jeg i et ”2- Tagesritt durch die 
Hüttener Berge”. I Den  tyske islandsheste-
forening, IPZV e.V., afdelingen for bred-
desport har man de sidste par år afholdt 
”Wanderreittwoche” altså vandrerridt uge 
en uge i maj og en uge i september. Dvs 
at det er lokalklubber landet over, der 
arrangerer. I disse uger gælder det om, at 
ride så mange km som muligt, ved hvert 
ridt bliver deltagerne registreret med navn, 
alder, adresse, hestens navn og alder, og 

IPZV udarbejder en WRC. VM Stafetten 
regristreres også her.
Vi tilmeldte os lokalklubben ”Islandspfer-
defreunde zwischen den Meeren”s ridt, 
hvor lederen af ridtet hed Jörn. Klubben 
er hjemmehørende i den nordlige del af 
Slesvig Holsten.
Da vi i 2015 red VM stafett fem dage i 
Slesvig Holsten, fra Syd for Kielerkanalen 
mod nord til den danske grænse i alt 140 
km, red vi sammen med en rytter ved navn 
Jörn, vi kendte ikke hans efternavn. Men 
tænk,  det var den Jörn og gensynsglæden 
var stor.
Til vandrerridtet her skulle vi mødes ca 
10.30 hos Jörn, der bor i Güby syd for 
Schleswig. Vi var i alt 10 deltagere, og 
vi havde glædeligt gensyn med endnu 
tre ryttere fra VM stafetten. Vejret var 
fantastisk og naturen ligeså. Målet første 
dag var Aschberg, det højeste punkt i 
området, og på de 18 km via Brekendorf 
var der både meget stejle opstigninger 
og særdeles stejle nedstigninger.  Alle 

både ryttere og heste klarede det fint. Ved 
Aschberg var der folde med dejligt græs 
og vand klar til hestene. Aftensmaden blev 
indtaget ved borde og bænke ved siden 
af foldene, der i virkeligheden var en stor 
fold, hvori der var otte aflukkede folde, 
ganske genialt. Siden rykkede vi ind i 
Herberget, hvor vi overnattede. Og resten 
af aftenen gik med hygge og historier fra 
VM stafetten 2015, og med planlægning 
af deltagelse i VM stafetten i 2017.
Søndag morgen havde vi super flot 
morgen buffet i Restauranten ved siden 
af Herberget. Vejret var om muligt endnu 
mere sommerligt, og vi red af sted ca 
kl 10.00. Forinden var flere ryttere, der i 
blandt Terje, dog blevet interviewet af en 
journalist fra Eckernförder Zeitung. Etap-
pen var ca 28 km, men væsentlig nem-
mere at ride, da terrænet var mere jævnt. 
Igen havde vi meget smukke udsyn over 
vand, skov og marker. Vi red via Osterby 
og Hummelfeld tilbage til Güby. Og det 
gik over stok og sten i et tempo, som jeg 
aldrig før har redet på Otur, min dejlige 
nye hest.
De 46 km blev indberettet til IPZV’s 
rangliste, og her bliver vi næppe nr 24 af 

110 som vi var efter stafetten i 2015, men 
havde vi kunnet lægge de ca 200 km, som 
vi red på Vestkystridtet fra Klitmøller til 
Herning, så var vi kommet helt i top. Ved 
årsskiftet måtte vi dog se os overhalet, så 
vi sluttede på en 34. plads af 126 ryttere.
Vi håber, at dette ikke er vores sidste van-
drerridt. Det var helt bestemt en fantastisk 
oplevelse at deltage i.
Fra Nökkvi deltog Terje med Atli fra Askholt og Inger 
Margrethe med Otur fra Overfussing.

Foto: Anette Andersen
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Så er det igen ved at være tid til at betale 
kontingent.
Hvis du modtager en mail vedr. op-
krævning af kontingent, et det letteste blot 
at benytte det medsendte link .
Betaler du for dit medlemskab via SPORTI  
og har svært ved at finde ud af det ? Fort-
vivl ikke - for her en lille 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 fami-
lien, hvis du vælger et familiemedlemskab.
Og HUSK - det skal være gjort inden 
generalforsamlingen.

Betaling af Nökkvi kontingent

Klubhus Nökkvi, Fundraising
Desværre har vi ingen gode nyheder denne 
gang. Vi har søgt flere fonde, men har indtil 
nu fået afslag, Vi har pt. ansøgninger ude, 
men vi mangler endnu kr. 328.547,50 for at 
kunne gå videre med byggeplanerne.

Fondsudvalget
Kjeld Flammild 
Egon Christensen
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Gehlerts Køreskole
       Se mere på

www.pgehlert.dk

Efter generalforsamlingen er der julefro-
kost kl. ca. 19.00. Det koster 100,- kr. per 
person at deltage i julefrokosten. Drikke-
varer kan købes til rimelige priser. 
Tilmelding til julefrokosten:
Tilmelding til julefrokost skal ske til Else 
Ravn på elseravn.er@gmail.com  eller tlf. 

60 24 88 96. 
Betaling sker kontant på dagen. 

Sidste tilmelding 20. november 2016

Bestyrelsen

Julefrokost den 4. dec 20163
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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
Tlf. 21252658
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
Markskellet 3, Almind
8800 Viborg
Tlf. 24257067

Redaktør Nøkkvi Nyt:
Kjeld Flammild
Ravnsbjergvej 55
8800 Viborg
kjeld@flammild.dk
Tlf. 91335681
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Annoncepriser
Annonce, hel side: 500,00 kr.
Annonce, halv side: 300,00 kr.
Annonce, kvart side: 200,00 kr.
Henvendelse vedr. annoncer kan sendes til noekkvi@hotmail.com

Kommende arrangementer
Oktober
27. oktober: foredrag om rideangst

November
5. november: Jon Stenild kursus
6. november: Hubertusjagt
22. november: Foredrag Bar-hovs-trimning

25. november: Bestyrelsesmøde
26. november: Julestævne

December
3. december: Generalforsam./julefrokost
18. december: Nisseridt i Dollerup
28. december: Juletur

Traditionen tro afholdes der Nisseridt for 
alle ryttere i Dollerup og omegn – ryttere 
på store og på små heste og på de mange 
islændere.  

Dollerup søndag den 18. December kl 
13.00
 
Tilmelding til sidsel@svaner.dk eller sms til 
mobil 6134 9594 senest 13. december 
med navn på rytterne.

Vi samles på Bytinget i Røverdal senest 
12.55 og gør klar til turen.
Herefter går vi i adstadig skridt gennem 
Dollerup og op til Ravnsbjerg, hvor vi 
sidder af, og får lidt forfriskninger, som 
Beboerforeningen står klar med. Turen 
dertil tager omkring 30 minutter. 
Når alle er klar igen, sidder vi op – 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 
nissehue over ridehjelmen derudover kan 
vi pynte heste eller os selv efter lyst og 
muligheder – eller lade være.
Børn, unge og voksne – ja alle, der kan 
ride ALENE på sin hest - UDEN at blive 
trukket - kan være med i rytternisseopto-
get. 

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

Jule-nisse-optog i Dollerup


