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Leder 
Beretning fra Generalforsamlingen 2016.
Vi har ved årets afslutning 228 medlemmer, 
hvor af 99 er enkeltmedlemmer, og 129 er 
familiemedlemmer. Her af er 70,6% kvinder 
og 29,4% mænd.I nøkkvi har vi medlemmer i 
alderen fra 0 til 80 år.
Den aldersgruppe der er størst repræsen-
teret, er aldersgruppen 50-59 år, de udgøre 
27,6% af medlemmerne.
Aldersgruppen der repræsenterer de fær-
reste medlemmer, er aldersgruppen fra 0-9 
år der udgøre 3,5% af medlemmerne.
I år har der været afholdt et bredt udvalg af 
arrangementer og aktiviteter, her kan bl.a. 
nævnes:
• 3 Jon Steenild kurser, fordelt hen over året.
• 1 stævne kursus
• 3 Stævner hhv. forårsstævne, sommer-
stævne, og julestævne, som alle har været 
afholdt med stor succes.
• Junior sommerlejer
•Orienteringsridt, og kortlæsningskursus 
som træning til Kristi Himmelfart. Det er fan-
tastisk at der er så mange velforberedte, til 
klubbens største arrangement. 
• Hubertus Jagt, i regn og blæst.
• Ringridning, afholdt traditionen tro.
• Kursus i ridefysioterapi, der var noget nyt i 
kalenderen i år.
• Trækture til Økodagen på Det Ny Havredal,  
var igen i år et kæmpe hit, og tak til jer der 
stillede heste til rådighed, og bidragede til en 
rigtig hyggelig dag.
• Upcomming bitches turen, for unge 
kællinger i træning. 
• Ikke mindre end 9 Fællesture, i det jyske, de 
fleste afholdt traditionen tro.
• Derudover div. kurser og foredrag. 
Det terræn vi rider i, bliver benyttet af 
mange, med andre interesser end vores. Der 
er bla. et stigende antal MTB ryttere som ikke 
nødvendigvis ved hvordan man skal agerer i 
forhold til en hest. 
Vi har i foråret haft en konstruktiv dialog 
med MTB klubberne i området, om hvordan 

vi bedst muligt kunne tage hensyn til hinan-
den, når vi færdes i naturen.
Det har affødt en rigtig god forståelse for hi-
nandens behov, og vi vil opfordre alle til at 
man tager hensyn til hinanden når vi færdes 
der ude.   

Bestyrelsen har i 2016 valgt at bruge no-
gle kræfter på havredal banen, da der den 
seneste tid været en del snak blandt vores 
medlemmer, om hvor vidt banen er for blød, 
og hvad der evt. kunne gøres for at optimere 
forholdende for dem der benytter banen. 
Det blev på et bestyrelsesmøde besluttet at 
fjerne det løse stenmel, der hovedsagligt be-
stod at de store fraktioner, og derfor er så 
godt som umuligt at komprimere. 
Bestyrelsen samt nogle flittige hjælper, brug-
te en aften på at fjerne det løs stenmel fra 
hele banen, i et forsøg på at komme ned til 
et materiale med større bæreevne. 
Det hjalp lidt, men vi er ikke helt i mål endnu, 
og det er besluttet at banen får endnu en 
omgang inden undervisningen igen flytter 
her ned.
På bestyrelsesmødet blev det ligeledes 
besluttet at banens geometri skulle efterses, 
og det viste sig at banen i hjørnerne, havde 
udvidet sig med omkring 70 cm mod midten, 
dette var også en bidragende faktor til at den 
var meget blød i indersporet i hjørnerne, da 
bærelaget af stabilgrus i disse områder, ikke 
var eksisterende. Det er der nu rettet op på, 
og banen er flyttet tilbage hvor den kom fra. 
Der er mange i Nøkkvi der yder et stort 
stykke frivilligt arbejde, og vi vil gerne be-
nytte lejligheden til at takke jer alle, både de 
frivillige i udvalgene, men også de frivillige 
der giver en hånd med til nøkkvis arrange-
menter, og dem der år efter år arrangerer de 
tilbagevendende ture. Det er helt fantastisk, 
og vi sætter så stor pris på at der er så mange 
der vil bidrage til at nøkkvi kan tilbyde med-
lemmerne et så stort og attraktivt.
fortsættes.......
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Der er allerede nu en del arrangementer 
for 2017 på hjemmesiden, og er der nogle 
medlemmer eller udvalg, der har ideer til en 
tur eller et arrangement, så giv endelig be-
styrelsen besked, så det kan komme i kal-
enderen. Vi vil opfordre alle til at holde et 
vågent øje med hjemmesiden, da kalenderen 
vil blive opdateret, som arrangementerne 
kommer ind.
Der er i løbet af året blevet gjort en stor ind-
sats for at søge fonde til klubhusprojektet.
Som bekendt lykkedes det i nov 2015 for det 
tidligere fondsudvalg at hente 206.500,- hjem 
fra LAG-Skive til opførelse af vores klubhus. 
Det er i år lykkedes fondsudvalget at hente 
yderligere kr. 180.000,- hjem fra Lokal- og 
anlægsfonden som også har bevilget penge 
til opførsel af klubhuset. Det vil sige at vi nu 

ved årets afslutning er oppe på 386.500,-, 
men mangler yderligere 328.547,- Fondsud-
valgets arbejdet med at søge flere fonde går 
videre, og vi har store forhåbninger til at det 
nok skal lykkes.   
Bestyrelsen har igen i år arbejdet rigtigt godt 
sammen, og alle er gået ind i arbejdet med 
krum hals, og bidraget til, at vores møder al-
tid har foregået i en god og hyggelig tone.
Else Ravn og Ulla Vesterager har valgt ikke 
at genopstille til bestyrelsen, og jeg vil gerne 
benytte lejligheden til at takke jer mange 
gange for jeres indsats i bestyrelsen igennem 
de sidste 2 år. 
Til sidst vil jeg på hele bestyrelsens vegne 
siger jeg tak for endnu et godt år i Nøkkvi, 
og vi ser meget frem til året 2017.

Heller ikke denne gang kan vi komme med 
gode nyheder. Vi har søgt flere fonde, men 
har indtil nu fået afslag, Pt. har vi ansøgn-
inger ude som vi håber kan give lidt respons. 
Dvs. at vi stadig mangle ca. kr. 328.547,50 for 
at kunne gå videre med byggeplanerne.
Vi har søgt LAG om udsættelse på deres til-
skud, indtil den 1. april 2018, hvilket vi har en 
forhåndgodkendelse på. 

Fondsudvalg: Kjeld Flammild og Egon Chris-
tensen
                     

Fundraising, Klubhus
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Ved Bettina M. Holm fra Hesteleg
Lørdag d. 13 Maj 2017 kl 10.00 ved Havre-
dal gamle skole, Ulvedalsvej 32 Havredal, 
7470 Karup 
Foredrag og Kursusudvalget har, efter mang-
es ønske, nu fundet en der vil komme og lære 
os hvordan vi får vores heste til, at gå ind i 
traileren uden problemer! 
Bettina Holm stiller os i udsigt, at vi vil få et 

indgående kendskab til, hvordan heste rea-
gerer på kropssprog.
For at få det bedste ud af træning med hes-
ten, er det et godt redskab at lære krops kom-
munikation mellem hest og rytter, siger hun. 
Hesteleg arbejder ud fra 4 forskellige person-
ligheder/typer af heste, hvor der så inden for 
hver personlighed er forskellige grader, fra 
ekstrem til mild reaktion i forhold til indlæring 
og reaktionsmønster. 
Alle disse forskellige typer har noget de er 
gode til, spørgsmålet er så, hvordan man 
kommer bedst hen til målet og hvordan 
aflæser man hesten og finder den bedste 
træningsteknik, f.eks. I forhold til at gå i en 
trailer, tage på tur, stå stille ved opstigning 
eller, hvad man nu bliver udfordret på. 

De fire typer er:
Den udadvendte og selvsikre type. Den udad-
vendte og usikre type. Den indadvendte og 
selvsikre type. Den indadvendte og nervøse 
type.
Kom og hør meget mere om hvad der ligger 
gemt i en type som er ”udadvendt og selvsik-
ker”, eller ”indadvendt og nervøs”. Se om du 
kan genkende din egen hest i en af typerne. 
Prisen er kr 275,- for foredrag og demonstra-
tion af trailerlæsning. 
Efterfølgende vil det være muligt at bestille 
tid for privatundervisning, med egen hest, for 
kr 200,- 
Ved du på forhånd, at du vil have tid hos Bet-
tina, kan du sætte din hest på fold på Havre-
dal. Det er også muligt at få Bettina med 
hjem bagefter, mod betaling af kørepenge fra 
Havredal til din adresse.

Tilmelding til Ruth på tlf. 29922202 eller mail 
ruth@flammild.dk senest fredag den 5 Maj 
2017.
Prisen er Inkl.. kaffe og kage. Medbring selv 
madpakke. 
Øl og vand kan købes til Nökkvipriser. 

Hesteleg startede op i 2007, hvor weekend-
kurser i Horsemanship og tilridning af ung-
heste var primær, men er efterhånden blevet 
specialiceret inden for trailerlæsning og un-
dervisning i at forstå og arbejde ud fra heste-
nes personlighed 
Bettina har arbejdet professionelt med heste 
siden 1987 på et par forskellige rideskoler i 
Danmark, Været groom i England, arbej-
det med araberheste på Stutteri Egholm, 
Travheste på Stald Kima,
Deltaget i undervisning med blandt andre: 
Honza Blaha(Tjekkiet), David Lichmann (USA), 
Klaus Ferdinand Hempfling, Pat Parelli(USA), 
Walter Gegenschatz (schweiz), Andrew 
McLean(Australien) og hans søn, Warwick 
McLean.

Trailerlæsningskursus og foredrag 13. maj 
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I 2016 var første år, vi havde en upcoming 
bitches tur.
Vi grinede, lavede sang, drak sure kællinger, 
red en lang tur og nogle lærte at tissetwer-
ke. Vi havde bare en så sjov dag/ aften.
Sæt kryds i kalenderen den 2-3 september 
og hjælp os med at gentage succesen.

På gensyn
Malene og Tanja

 

Upcoming Bitches er klar igen i 2017

Anette havde inviteret Nökkvi folk til at 
komme og strikke den 21. januar. Nu tænk-
er du nok at der skulle strikkes lyserøde 
huer i protest mod Donald Trump.

Men nej, vi var 5 der mødte op med vores 
igangværende strikketøj og en madpakke.  
Nu blev der strikket, snakket, og hygget.
Anette viste os sin seneste strikke udfor-
dring, et skønt sjal som vi alle blev helt 
begejstrede for. Det ville vi også prøve! Nu 
blev der kigget på mønstre, farver og garn-

typer. Der blev set på firmaer, tilbud og 
priser. Og vips fik Hanne os overbevist om, 
at det bare var vildt spændende med et 
fællesprojekt som kører fra gang til gang. 
Nu er der så nogen af os der lærer noget 
nyt hver gang vi mødes, og forhåbentlig får 
vi lavet nogen skønne sjaler.
Vi havde bare en skøn og afslappet dag, 
og der er plads til flere strikkere. Vi mødes 
engang om måneden, og næste gang er 
den 23. april fra kl. 10 – 16.

Hilsen Heike

Ny strikkeklub
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stævneudvalg vil gerne invitere til årets 
andet stævne den 6. maj 2017.
Vi udbyder en lang række klasser, men 
vær opmærksom på at nogle klasser 
måske bliver aflyst eller slået sammen ved 
for få tilmeldte.
De klasser der udbydes er:
Töltklasser:
Begynder - T.8, T.8J
Let - T.7, T.6
Middel - T.5, T.4
Svær - T.3, T.2
Gangartsklasser:
Begynder - 3.gang
Let - 4.5
Middel - 4.3
Svær - 4.2

Til dem som har lyst til at prøve passen, 
udbyder vi også en 5.2.
Dressurklasser:
Let - Al4
Middel - Al3
Link til dressurprogrammerne:
http://xn--nkkvi-jua.dk/?page_id=5289

Springklasser:
30 cm
50 cm
70 cm

OBS. Max 3 starter pr. equipage.
Derudover skal I være opmærksomme på 
vores nye stævneregler som I kan læse om 
inde på vores hjemmeside. Det drejer sig 
om en ændring af opklassificeringsreglen 
og en ændring af gangartsklasserne.

Pris:
Kr. 200 for Nökkvi-medlemmer
Kr. 300 fra Ikke-medlemmer

Der har været en stor efterspørgsel efter 

nye dommere, så vores medlemmer kan 
blive bedømt med andre øjne og dermed 
få ny kritik.
Praktiske oplysninger:
- Ryd op efter dig selv når du forlader 
stævnepladsen
- Foldmateriale, foder, hø mm. Med-
bringes selv.
- Tag hensyn til alle.
- ALLE der deltager bliver sat på en hjælp-
erpost. Hvis du ikke vil hjælpe til koster 
det 50 kr.
- Reglerne er Nökkvis egne kombineret 
med DI’s.

- Opvarmning på grusvej og dressurbane. 
Dressurbanen er ikke tilgængelig under 
dressurklassen.
- Der er en café som kan byde på lidt af 
hvert. Husk kontanter da der ikke kan be-
tales med hverken kort eller mobilepay.
-Der er rosetter til 1-5 pladsen for seniorer 
og rosetter til alle juniorer.
- Man kan lave tjek-ind i løbet af dagen, 
dog mindst en time før sin klasse starter.

Sidste tilmelding og chance for at lave ret-
telser: 28 april 2017

Vi håber på at I vil komme og tage del i en 
rigtig hyggelig dag.

Nøkkvis forårsstævne 2017
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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. 
 
 
OBS! Nu er det snart konfirmationstid! Hvem vil du glæde med en helt unik 
håndlavet gave….? 
 

 
Ring for ønsker, priser og muligheder på tlf. 30 22 28 24. 
 
 Med venlig hilsen Lea  
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Flot temanummer af Tölt om import.

Der er sikkert mange af Nökkvis medle-
mmer, der også er medlemmer af vores 
hovedforening Dansk Islandsheste-
forening, men jeg vil nu alligevel lige an-
melde det Flotte temanummer af Tölt om 
import fra januar 2017. Har man ikke set 
det, vil jeg opfordre til, at man får det lånt 
eller anskaffet. Man kan få bladet selv om 
man ikke er medlem. Kontakt www.island-
shest.dk/abonnement.

Artiklen om dyrlæger på grænsen var bragt 
i Dansk Veterinær Tidsdkrift i efteråret 
2016.

I Tölt har man taget hele historien med. Det 
vil sige, at man også har omtalt tiden, hvor 
islandshesten var husmandshest og mine-
hest.
Min svoger, der har haft islænderheste 
siden 1977, har fortalt, at han som barn var 
feriebarn i Himmerland. En gang hentede 
de en islænderhest på havnen i Ålborg. De 
kørte med 1 hest derop. Den nye hest blev 
”spændt for” sammen med denne og da de 
kom hjen efter ca. 40 km kørsel var hesten 

”kørt til”, selv om den aldrig havde prøvet 
det før. Det var andre tider.

I Tölt er historien ledsaget af beskrivende 
billeder og opgørelser over importens om-
fang gennem tiderne.

Gertie Kryschanoffsky

Foto: Christina Hauschildt.

Anmeldelse af Tölt 

Nye stævneregler/udklassificering og klubmesterskabspoint 
Stævneudvalget er fremkommet med 
forslag til revision af stævneregler / udklas-
sificering. De blev gennemgået på sidste 
bestyrelsesmøde, hvor de blev godkendt. Så 
snart de foreligger i endelig form vil de blive 
lagt på hjemmesiden.
Samtidig bliver der lavet en revision af 
klubmesterskabspoint, hvor Jørgen Chris-
tiansen har fremlagde et bud på, hvorledes 
der kan laves en mere ligelig fordeling 

af klubmester-point mellem stævner og 
øvrige pointgivende arrangementer. Over-
ordnet går forslaget på at omregne de sam-
lede point til endelige klubmesterpoint, og 
der bør tildeles point til alle der gennem-
føre en klasse/et arrangement. Anette arbe-
jder videre på det, og laver en beskrivelse 
af, hvordan den endelige beregning/point-
fordeling bør laves. Så ser vi nok snart noget 
på Nökkvis hjemmeside.
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DLG Landbutik
Bommen 11, 8620 Kjellerup, Tlf 33 68 60 90

GIV HESTENE NOGET 
AT TYGGE PÅ 

Equsana Iceland, 15 kg
Müslifoder der er udviklet specielt  
til islanske heste, som har et højt 
indhold af organiske mineraler og 
vitaminer, der styrker hud og pels. 

12995

Iceland Stud, 15 kg 
Tilskuds foder med lav daglig 
dosering til ride- eller islandske 
heste. 

16995
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af Louise Ladefoged
Jeg syntes, det var et spændende foredrag  
af Torben Lange Simonsen, med mange 
billeder af forskellige hestehove, og ikke 
mindst hvordan hoven så ud indvendig. Han 
forklarede, hvordan man kunne se hvilke lin-
jer en barhovstrimmer går efter, hvad der er 
vigtigt man som barhovstrimmer får gjort, 
for at få hesten til at stå rigtig. Det var også 
spændene at høre om Torbens uddannelse 
på den svenske hovskole, og om hans valg 
og begrundelse for hans uddannelse, og de 
ting viste omkring hans uddannelse. Det var 
rigtig fedt at se den passion Torben havde 
for det han arbejdede med. Det strålede 

ud af ham igennem foredraget. Torben har 
sit eget firma som barhovstrimmer, og selv 
om han syntes alle heste bør gå uden sko, 
mente han også, at det jo var op til ejerene 
selv at bedømme om hesten skulle gå med 
eller uden sko, men forklarede at uanset 
hvad man valgte, var det vigtigt, at hovene 
var i balance. Til sidst så vi Torben hovtrimme 
en hest, som han havde hovtrimmet 2 gange 
tidligere. Imens vi så ham arbejde med hes-
tens hove forklarede han, hvad og hvordan 
han vurderede det der skulle gøres. Jeg syn-
tes det var rart at se hvordan han også ar-
bejdede med hesten når han trimmede den.

Indlæg om foredrag om bar-hovs-trimning

 
 
 
 

 

At have hest, indebærer et stort ansvar og at finde en dygtig og 
omhyggelig smed, er noget du som ejer og rytter skal prioriterer 
højt; sund hov, sund hest. En god dialog imellem dyrlæge, smed 
og dig som rytter, er alfa og omega for et godt team. 
 
Facebook; DM Beslagsmedie 
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Kællingtur 2015, Foto: ?

Vil du bidrage til at juniorrytterne i nøkkvi 
lærer hinanden at kende, og har det sjovt?

Så meld dig til juniorudvalget.. vi har 
brug for dig.

Hvorfor skal du melde dig? Selvfølgelig fordi 
det er nødvendigt at lave særlige arrange-
menter for juniorrytterne, som fx en ridelejr. 
Det kræver ikke ret meget af dig, og det 
giver så meget igen når man ser glæden i 
børnenes øjne fx når de mødes og er sam-

men. Der bliver snakket, grinet og ofte er ar-
rangementerne med deres heste, men vi kan 
også finde på at mødes uden hest. De sidste 
par år har vi som årets første arrangement 
været ude at bowle. I år tager vi til Hest og 
Rytter i Herning. Pt er vi kun 2 i udvalget, så 
vi håber du har lyst til at give en hånd med 
og tilmelde dig til bestyrelsen.

Henvendelse kan ske til Lene Gehlert på   
51 48 86 14. 

Juniorudvalget mangler medlemmer

Flaumur frá Hólavatni IS2004184462

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

Flaumur tager imod hopper hjemme 
på Magnuslund i Dollerup lidt udenfor 
Viborg.
Find fl ere oplysninger på hjemmesiden:

www.fl aumur-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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Ditte staun

FjörðurNyt Marts 2016

4 5

(Ved maks. 6 ugers ophold)



15

Præsentation af vores heste. 
Af Gertie Kryschanoffsky

I serien Danmarksbilleder i Jyllandsposten, 
var der forleden et billede af en pige, der 
klargjorde en hest til en dressurkoncur-
rence. 
Der er stadig mange islandshesteryttere, 
der har en fortid som ”storhesteryttere” og 
blandt dem er der sikkert mange, der som 
jeg ikke savner dette  kæmpe nussearbejde 
med at flette rosenknopper, når man skulle 
til stævne med hesten.
Der var dem, der gik mod strømmen, og de 
barberede hele manen af til stor forundring 
for klubkammeraterne.
Ved EM 1989 for islandske heste, der blev 
afholdt på Vilhemsborg, så jeg en anden 
version af flettet man. En finsk rytter red i 
lydighedsklassen på en smuk skimmel, hvor 
manen var flettet i et flot netværk. Hun red 
forøvrgt med kandar, ligesom den norske 
rytter Unn Krogen, der stadig var aktiv 
ved VM 2015. Straks efter afslutningen af 
lydighedsklassen skiftede den finske rytter 
kandaren ud med et almindeligt bid og red 
terrænridt i konkurrence med Poul Pask. 
Poul Rask havde lige forinden været ude 
for et styrt, så han lignede en ”såret kriger”. 
Det var modsætninger, der mødtes. 
Der er nu sket mange forandringer i den 
måde vi præsenter vores heste på. Det kan 
godt være at vores almindelige rideheste 
er langpelsede om vinteren, men når de 
præsenteres til stævner eller kåringer er de 
”shinet op”og udstyret og påklædningen 
mangler heller ikke noget. Det var helt 
befriende at se en rytter ved Istølt 2017 i 
Frederikshavn, der var iført flot islandstrøje 
og pæne sorte lange ridebukser, i stedet 
for jakke, slips, hvide ridebukser og lange 
sorte højglanspolerede ridestøvler.
Da jeg for snart 20 år siden købte Menja 
fra Busbjerg og Snorre, havde islænder-

heste mange steder det ry, at de var nogle 
usoignerede skabninger man trak op af 
mudderet, når man skule ride. Mine 2 
islænder heste stod i de første mange år 
opstaldet på Bjerringbro Ridecenter, som 
de eneste repræsentanter for vores race. 
Jeg gjorde mig altid megen umage for at 
de så ordentlig ud, for at forbedre racens 
omdømme. De har været julemandsheste, 
børneheste og springheste.  
Der var en pige, der ville flette Menjas 
man, da jeg skulle deltage i en lydighed-
sklasse. Det faldt nu ikke særlig elegant 
ud, men pigen fik helt sikkert anvendt sit 
”nussegen”.  

Min mand Carl Edvard med Snorre og 
Menja 2001.

Ved Istølt 2017 så man flere heste, der var 
klippet i større eller mindre grad. Det var 
helt usædvanligt for 18-20 år siden. Jeg 
måtte klippe Menja den første vinter og 
da jeg om foråret havde hende med til 
vejledende kåring, blev jeg ”hånet” af nogle 
af de gamle islandsheste folk. Jeg har de 
sidste år igen haft behov for at klippe
hende, da hun bliver ekstremt langhåret og 
har tendens til filtret pels i gjordlejet. Hun 
er meget tålmodig og løfter næsten selv 
forbenene, når jeg klipper hende.

Jeg har aldrig savnet “rosenknopperne”

Foto: Anette Andersen
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I forbindelse med landbrugsskolens Øko-
dag d. 23 april, har Nøkkvi lovet, igen i år, 
at  bidrage til den hyggelige dag, ved at 
stille heste til rådighed for trækture med 
børnene.
Det er vurderet at der skal bruges omkring 
20 heste, i tidsrummet 10-13.45.
Hestene inddeles som sidste år i to hold, 
hvor hvert hold er på ad to omgange, én 
gang om formiddagen, og én gang om 
eftermiddagen, 45 min. ad gangen.

Der er trækture i tidsrummet 10-11.30 og 
12.15-13.45. Fra 11.30-12.15  holder hes-
tene 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 til at trække 
med hesten, eller kommer med flere 
heste, er der mulighed for at få nogle af 

eleverne til at trække dem.
Så kom frisk, hvis I har mulighed for at 
stille med en eller flere heste til land-
brugsskolens Økodag.

Det foregår på følgende adresse:
Det ny Havredal
Smedevej 4
7470 Karup

Tilmelding og evt. spørgsmål til Ruth 
Flammild på telefon 29 92 22 02, eller 
mail, ruth@flammild.dk

Øko-dag på Havredal den 23. april 2017

Som noget nyt vil bladudvalget indfører 
en medlemsstafet.
Stafetten er et indlæg hvor medlemmerne 
på skift, fortæller om sig selv, oplevelser 
med hestene eller hvad man syntes, der 
skal deles af historie fra livet. Alle med-
lemmer kan være med, unge som gamle.
Sidder der en som skulle have lyst til at 
starte stafetten, skal han/hun ikke tøve 
med at henvende sig til Tanja Knudsen 
på tlf. 20420708. Man skal altid afslutte 

stafetten med at videregive den til et 
andet medlem.
(Jeg står gerne til rådighed, for inspiration 
til hvad man kan skrive om.)

Vi glæder os til, at læse om alle jeres 
spændende historie, og håber I alle vil 
tage godt imod denne lille udfordring.

På bladudvalgets vegne
Tanja Knudsen

Stafetten
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Igen i år indbyder Nökkvi til det tradition-
srige Kr. Himmelfartsridt 

Torsdag den 25. maj 2016

Ved Naturskolen, Hald Hovedgård, Ravnsb-
jergvej 75, 8800 Viborg
Ryttere og heste mødes rideklar på lejr-
pladsen ved shelterne kl. 9:30.
Her deles vi i hold på 3-5 ekvipager. Selv 
om du kommer alene, skal vi nok finde et 
hold til dig! 
Der kan vælges mellem to ture, hver 
bestående af to sløjfer - en sløjfe om for-
middagen, og en sløjfe om eftermiddagen, 
med en middagspause imellem. Den lange 
tur; består af to sløjfer, der sammenlagt 
vil være mellem 25 – 30 km. Den korte 
tur; består af to sløjfer, der sammenlagt vil 
være mellem 10 – 15 km. (Den korte tur 
giver ikke klubmesterpoint) Ridtet starter 
kl. 10. Igen i år vil der være en kortere rute 
og med færre poster. Denne tur giver ikke 
klubmesterskabspoint.

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!!
Praktisk information:
Du kan ankomme allerede onsdag aften. 
Der er mulighed for overnatning i shelters 
eller i eget telt på Naturskolens lejrplads. 
Ellers kan man overnatte i pilgrimsherber-
get ved Naturskolen i fælles sovesal med 
badefaciliteter. Der vil være stor fællesfold 
med vand. Evt. separatfold skal man selv 
medbringe. Er der stemning for det, vil 

Nökkvi også sørge for en tur i det fantas-
tiske terræn omkring Dollerup bakker, Hald 
Sø og Stanghede m.v. om fredagen.
Priser:
Orienteringsridt: 75 kr.
Rytterfest med mad og musik: 300 kr. (spis-
ning starter kl. 19) 
Rytterfest med musik: 50 kr. (Dørene åbnes 
kl. 21:30). 
Overnatning i herberget: 90 kr. (betales i på 
stedet i herberget)
Morgenmad fredag: 25 kr. (skal bestilles 
ved tilmelding)
Vi glæder os til at se dig!

Tilmelding sker via Sporti.

Sidste frist for tilmelding til fest: 15. maj
Sidste frist for tilmelding til Kr. Himmel-
fartsridt:  23. maj
——————————————————
Torsdag d. 25. maj

- Ryttere og heste skal være rideklar på 
lerjpladsen ved shelterne kl. 9.30,
- Trailer parkering foregår på plænen bag 
ved Herberget/Naturskolen (indkørsel v. nr 
75)
- Dyrlæge kan tilkaldes på 86 60 09 40 (her 
viderestilles til den vagthavende dyrlæge)
- Opstår der problemer under ridtet, kan 
Søren Møller kontaktes på 21 25 26 58
- Lægevagten i Region Midtjylland kan 
kontaktes på 70 11 31 31
- Rytterfest med mad starter kl. 19.00 (fes-
tlige indslag er velkomne)
- Præmieoverrækkelse kl. 21:30
- Rytterfest m. musik / uden mad fra kl. 
21.30

Fredag d. 26. maj
- Morgen mad kl. 9
- Evt. Ridetur kl. 10
- Fællesfolden tages ned kl. 10, derfor be-
des den være tom på dette tidspunkt.

Kr.Himmelfartsridt og rytterfest 2017
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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/fondsudvalg

Næstformand:
Anette Andersen
Bisballevej 50
8800 Viborg
anette-a@hotmail.dk 
Tlf. 24862012
Hjemmeside

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

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

Bestyrelsesmedlem:
Malene Graversen
Tlf.:22 80 60 17
e-mail: 
m_h_graversen@hotmail.com 
Tlf. 22 80 60 17
Stævne- og aktivitetsudvalg

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

Bestyrelsesmedlem
Lars Jensen
Lysgårdvej 48
7470 Karup
Tlf.: 86 66 13 47
e-mail: drevshoejgaard@live.dk
Seniorudvalg

Suppleant:
Marianne Lemming
Karupvej 27
7442 Engesvang
Tlf.: 23 39 41 46
e-mail: 
marianne.ahm@hotmail.com

Redaktør Nøkkvi Nyt:
Kjeld Flammild
Ravnsbjergvej 55
8800 Viborg
kjeld@flammild.dk
Tlf. 91335681

Bestyrelsen 

 

Gehlerts Køreskole
       Se mere på

www.pgehlert.dk
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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
April
1. april Jòn Stenild kursus
2. april Orienteringsridt
22. april Forårstur i Dollerup Bakker
23. april Økodag i Havredal

Maj
5. maj Bestyrelsesmøde
7. maj Bøllingsø tur
13. maj Trailerlæsningskursus
25. maj Kristihimmelfarts ridt og rytterfest

Juni
13. juni Bestyrelsesmøde
24. juni Ringridning

Juli
15. juli Fædrelandstur
15-22. juli Aktivitetsuge i Kompedal (DI)

August
11. august Aftentur ved Hampen sø
18. august Bestyrelsesmøde

- 800 m2 butik - webshop med alt på lager

MEDBRING ANNONCEN OG 
SPAR 15% PÅ DIT KØB

www.ryttersridesport.dk - Romlundvej 56 - 8831 Løgstrup


