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Leder 
Endnu et år er gået i Nökkvi, og denne gang 
var det et jubilæumsår. Vi har haft enkelte 
arrangementer, som har stået i jubilæumets 
tegn, og nogle er afviklet med større suc-
ces end andre. Vi havde jo regnet med, at 
der kunne samles mange medlemmer til at 
festliggøre vores 40 års jubilæum, men des-
værre kun 37 deltagende inklusiv inviterede 
tidligere bestyrelsesmedlemmer til jubi-
læumsfesten. Det var ikke det bedste frem-
møde. Hvad kunne vi så havde gjort bedre? 
Ja, det må vi kigge på i bestyrelsen. 
Vi har også haft jubilæumsstævnet, som blev 
afviklet med en del deltagere. Et rigtigt godt 
planlagt stævne, dog med lidt afvekslende 
vejr, men sådan er det. Derudover blev der 
afholdt en Jubilæumshygge og aktivitetsdag, 
som der blev høstet meget ros for. Medle-
mmerne har ønsket at vi afholder det igen 
næste år, og hvis det ikke allerede er i kalen-
deren så kommer det.
Vi nærmer os nu december og dermed Nøk-
kvis generalforsamling. Husk at møde op til 
generalforsamlingen, og gør din indflydelse 
gældende, og husk at fremsende evt. forslag 
seneste den 18. november 2017. Efter gener-
alforsamlingen afvikler vi pr. tradition Nøk-

kvis Julefrokost. Husk tilmelding senest den 
26. november 2017 til Lene Gehlert. For at 
kunne deltage i generalforsamlingen skal 
man være medlem, så sørg for at få betalt 
jeres kontingent snarest muligt, der er jo in-
gen grund til at vente.
Nu kan vi jo begynde at glæde os til alle 
næste års arrangementer som allerede er 
planlagt og lagt i kalenderen. 
Er der medlemmer, der har gode ideer til et 
arrangement eller en tur, så kontakt det ud-
valg som har med det at gøre. Vi har nogle 
retningslinier der skal følges når der plan-
lægges ture/arrangementer m.v. så kontakt 
udvalget eller bestyrelsen, som gerne hjælp-
er dig videre med planlægningen.  
Det har været et travlt år i bestyrelsen, og 
igen i år har vi måtte gøre brug af vores sup-
pleanter, da et par af vores bestyrelsesmed-
lemmer desværre har måtte melde fra pga. 
nyt arbejde, flytning fra området og sygdom. 
Jeg vil her gerne takke dem, for det arbejde 
de har gjort i bestyrelsen i den tid de har sid-
det og ønske dem held og lykke fremover.

Søren

Årets Nøkker er en pris, der gives til et 
medlem af klubben, der har gjort sig særlig 
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 fan-
tasien sætter 
grænsen.
Alle kan ind-
stille et andet 
medlem til at 

blive Årets Nøkker.  Sammen med nominer-
ingen skal der sendes en lille begrundelse for 
nomineringen.
Bestyrelsen vælger, hvem der bliver Årets 

Nökker blandt de ind-
sendte forslag. Prisen ud-
deles på generalforsam-
lingen.
Ønsker du at nominere 
et medlem til prisen, kan 
du senest den 18/11 2017 
sende din indstilling med 
begrundelse til noekkvi@
hotmail.com

Årets nøkker - indstilling
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Tid: Lørdag d. 2. december kl. 16.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, 
Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup
Info: Dørene åbner kl. 15.30

Pris: 100 kr for julefrokost (husk tilmelding)
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:
Marianne Lemming (suppleant for Louise, 
modtager genvalg )
Lene Gehlert (modtager ikke genvalg)
Anette Andersen (modtager genvalg)
Nyt medlem for 1 år (Ruth Flammild er trådt 
ud af bestyrelsen)
Ikke på valg:
Lars Jensen
Malene Graversen (suppleant for Jørgen 
Christiansen, der er trådt ud af bestyrelsen)

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsup-
pleant. – nuværende Arne og Gertie
11. Valg til udvalg under bestyrelsen:
Bladudvalg
Børne- og ungeudvalg
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. 18. novem-
ber 2017.

Alle medlemmer af klubben er mødebe-
rettigede på generalforsamlingen. Kun 
fremmødte medlemmer, der har betalt 
kontingent for det kommende år, er stem-
meberettigede.

Generalforsamling 2017 og julefrokost
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Af Inge Ramsing
Der var engang, hvor (næsten) alting var 
bedre og sjovere. Som i hvide vintre hvide 
og solrige somre. Og hvis du efter læsning 
af denne artikel synes, at jeg vist er sådan en 
halvgammel, meget lidt omstillingsparat, sur 
gnavmokke, så har du da fuldstændig ret! 
Hesteklipning, eksem-regn-fleece-uld dæk-
kener, bling-bling på hovedtøj, sikkerhed-
shjelm, ridejakker, mountainbikere, loppe-
frøskaller, 7.160 forskellige foderprodukter, 
gel pad, rytterfitness, show-shine, sadler med 
frontløft og bagløft, rytterlicens og dårlig 
samvittighed … 

Inge og Gáski f. Grejs fra omkring 1979-
1980 til Nökkvi stævne på Velds Vestergård 
i Ørum Sdrl. 

Der var rigtig mange ting, der ikke var op-
fundet, som ”vi ikke brugte”, eller som kun 
fandtes ovre hos de ’andre’ (dvs. de fisefor-
nemme storhestefolk), da jeg som 13-årig po-
nytøs første gang i 1977 satte foden i bøjlen 
til en turisttur på islandsk hest på Skiveren. 
Far, mor og datter grinede hele vejen, så tår-

erne trillede, og den tur hitter stadig top 10 
over mine sjoveste rideture. For det så da 
fuldstændig fjoget ud, som vi kurede rundt på 
de lavstammede krikker, der fløj hid og did op 
i klitterne og ud i Vesterhavet halvvejs til Eng-
land. Det måtte jo ske: I 1978 flyttede Stella 
fra Skårup ind i familien som min mors første 
islandske hest. 
Jeg havde Tino, en fyrig Welsh Mountain 
pony, som jeg havde fået med mig fra et par-
celhuskvarter i Viborg som betingelse for at 
flytte på landet. Han skulle selvfølgelig lære at 
tölte, så vi hev hovedet op og benene frem… 
Han tog det nu meget pænt, men… 
Indtil mine ben blev for lange, red Tino og 
jeg Dollerup Bakker tynde sammen med Lene 
Gehlert og Lene fjordhest. Vi havde dem 
nærmest helt for os selv. Ingen løbere, moun-
tainbikere eller Tour-de-France-mamiler. 
Knap en hundelufter var at se. Dét var tider, 
som man på en solbeskinnet oktober-søndag 
godt kan længes tilbage til, når man knap kan 
tage tre galopspring, før man må tage hesten 
ned igen. Når ens overjeg må træde i karak-
ter og minde mig om ’det samfundsmæssige 
positive perspektiv’ i, at folk kommer op af 
sofaen og bruger naturen. JA-JA-JA-JA! Men 
vi var her altså først! NÅ!
En anden skelsættende ridetur var i 1979, da 
jeg deltog i en vanvids-tour-de-force på Tino 
fra Dollerup til Skanderborg. 13 timer og 85 
km på en (1) dag. I regnvejr. Det var sam-
men med Paul, Tina og Søren Rask, Sannie 
og min mor Rie. Nyindkøbte Stella var med 
som stort set utilredet håndhest. Næste dag 
red vi videre - en bagatel af en tur på 25 km 
- til Moesgård Strand til Vikingetræf sammen 
med et stort felt af gæve Gletta-folk. Stella 
blev tilredet på stranden mellem alle turis-
terne, uden sadel, mig uden hjelm… Hun var 
en fantastisk hest, totalt cool, lærte fri tölt, 
blev kåret og er tipoldemor til gamle Pipar. 
Men den start hun fik…

Stafetten....Dengang alting var bedre og sjovere
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Dengang var rytterfesterne mange, sjovere 
og vildere. Kurserne varede en hel weekend, 
og vi havde en glubende appetit på at ind-
tage dette islandsheste slaraffenland i store 
mundfulde. Der var pionerånd, og vi var 
med til ’alt’ altid. Vi var ikke så seriøse og 
alvorlige. Stævnerne kunne rumme alle. Jeg 
kendte ikke til dårlig samvittighed over ikke 
at nå at ride nok, rigtigt nok, hensynsfuldt 
nok, skånsomt nok osv. Akkeja…
Men venskaberne består og nye kom-
mer stadig til. ’Skovturshestene’ er blevet 
KANONGODE, og mange kunne gå lige ind 
i en midt-firser DM-finale. Der findes fine 
tidslommer rundt omkring – Aktivitetsu-
gen i Kompedal er en af dem. Min ridning 
er i dag et mentalt frirum af alene-tid. Jeg 
elsker selve processen i at arbejde med at 
uddanne hesten og glæder mig over, at jeg 
oveni købet stadig selv er i stand til at lære 
nyt, selvom kroppen er langsommere nu. 
Jeg holder stædigt fast i, at den islandske 
hest er designet til at klare det danske klima. 
Jeg forsøger at undgå at tillægge for mange 
behov i hestene, som mere er udtryk for 
menneskelige følelser. Inderst inde er jeg 
stadig en lille ponytøs, 
rørstrømsk og glad over de tætte bånd, jeg 
har med de kære kræ. 
Stafetten sendes hermed videre til: Jan 
Broch.

Inge og Kella f. Tippahøj fra omkring 1990 
(eller før?) til St. Bededagsstævne ved 
Virklund, hvor vi vandt det, der svarer til 
Firgang 4.3. 

Billeder: Fra andefødder og islændersweater 
til lange læderridestøvler og ridebukser. 
Men UDEN ridehjelm. Tsk tsk tsk!
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Nøkkvis Jubilæums/aktivitetsdag 2017
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Det er ved at være en tradition at der bliver 
kaldt til samling blandt rytterne i Dollerup og 
omegn før jul – ryttere på store og på små heste 
og på de mange islændere – Nu skal der nemlig 
være nisseoptog igen.

Dollerup søndag den 17. December kl 13.00

For at få overblik over arrangementet er der 
tilmelding senest 14. december

Til:  Sidsel Autrup på sidsel@svaner.dk eller SMS 
til mobil tlf 6134 9594 med navn på rytterne.

Vi samles på Bytinget i Røverdal senest 12.55 
og liner op. Herefter går turen i adstadig skridt 
gennem Dollerup og op til Ravnsbjerg, hvor vi 
sidder af, og får lidt forfriskninger, som Beboer-
foreningen står klar med.

Nisseridt i Dollerup

 



10  Fortsættes side14

 Sakset fra Nøkkvi Nyt jan 1995
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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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Efter generalforsamlingen er der julefrokost 
kl. ca. 19.00. 
Det koster 100,- kr. pr person at deltage 
i julefrokosten. Drikkevarer kan købes til 
rimelige priser.
Tilmelding til julefrokost skal ske til Lene 
Gehlert på lenegehlert@gmail.com  eller tlf. 
51 48 86 14 senest den 26. november.

Betaling sker kontant på dagen – husk kon-
tanter, da vi desværre ikke kan tage imod 
MobilePay eller anden form for elektronisk 
betaling. 

Julefrokost den 2. december 2017

 
 
 
 

 

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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H Design
Hanne Dalgaard
Vallerbækvej 57
7470 Karup

61 66 08 11
hd.skovbakken@gmail.com

 HDesign smykker af hesthår

Tag på kursus
- og lav dine egne smykker

Få lavet et unikt og personligt smykke af halehårene 
fra din hest. Sammen 5 - 6 personer, til et kursus, 
som enten kan holdes hos mig, eller jeg kommer til 
Jer. Ring eller skriv for nærmere info. 

Smykker af hestehår

Stort udvalg til salg!
Også på bestilling
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Af Lene Gehlert

Dialogmøde med Skovfoged, Steen Bonne 
Rasmussen, projektleder af Viborg Trail 
Arena, Henrik Karlsen og Lene Gehlert, 
som bestyrelsesrepræsentant fra Nøkkvi. 

Formålet med mødet var som sidste år, 
en fælles orientering, dialog og forståelse 

for hinandens behov, når vi mødes i vores 
skønne natur i Dollerup og Hald Ege.
Henrik fortæller, at han får positive tilken-
degivelser/tilbagemeldinger fra MTB-ryt-
terne, når de møder hesteryttere i terrænet. 
Henrik har kontakt til klubberne i vores 
område og han vil fortsat informere MTB- 
ryttere om, hvor vigtigt det er at give lyd, 
når de møder en hest, dette for alles sik-
kerhed. 
Vi ønsker alle, at vi gensidig holder en god 
tone og hilser på hinanden, når vi mødes 
derude.
MTB- rytterne opholder sig hovedsageligt 
på deres stisystemer, som bliver etableret 
af frivillig arbejde.
De ønsker derfor ikke, at disse stier be-

nyttes af hesterytterne, da underlaget ikke 
kan holde til det. 
Der findes afmærkede stier på heden uden 
et særligt underlag. Disse ønskes heller 
ikke benyttet af heste, da det hurtig giver 
et ujævnt og mudret underlag.
Mødet sluttes af med en snak om, hvorvidt 
der er mulighed for nye ruter på Inderøen 
og hvordan der måske kan skabes natur-
spring langs ride ruterne. Ser vi et væltet 
træ tæt ved en ridesti, kan det måske blive 
en mulighed for et naturspring. 
Efter et senere møde med Steen Bonne 
ude på Inderøen, aftales det, at jeg 
forsøger at afmærke 

alternative ridestier på inder øen, hvilket er 
sket. 
Der er aftalt nyt møde med Steen på ude 
på Inderøen, hvor han vil se på de mulige 
forslag og derefter tage stilling til, hvorvidt 
der kan ske ændringer af ridestierne. 
Der ligger dog en usikkerhed, da regerin-
gen barsler om nogle tiltag i vores område, 
hvilket kan spænde ben for, at ændre på 
de eksisterende ridestier i dette område.

Dialogmøde

Foto: Anette Andersen
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Af Gertie Kryschanoffsky
                  
Selv om meget af min pensionist til-
værelse bliver brugt i hesteverdenen, er 
der også tid til sang, 
vævning og frivil-
ligt arbejde, der for 
mit vedkommende 
foregår via Y´s Mens 
bevægelsen i den 
lokale Bjerringbro Y´s 
Menette Club.
Den 23. oktober 
skulle vi have et 
efterårsmøde og jeg 
besluttede mig for, at 
bringe efteråret inden-
for i from af bordpynt.
Menja blev sadlet op med sadeltasker for 
og bag, hvorefter vi red fra Fløjgårde til 
Grønhøj og retur.
På vejen ud blev der hovedsagelig samlet 
bær og på vejen hjem forskellige grene. 

Alt sammen uden at det var nødvendigt af 
sidde af.
Bordet blev pyntet med efterårets overflø-
dighed af farver. 

Der var grene og blade 
af: Eg, bøg i alle farver, 
avnbøg (der ikke er en 
bøg), el, hassel, drue-
hyld, lind (med smukke 
hjerteformede blade), 
kæmpe ahornblade og 
benved (når man ikke 
havde ben til rådighed, 
skar man skakbrik-
ker af det hvide ved 
fra benved) og bær af: 
benved, røn, tjørn, drue

hyld (røde), alm. Hyld (sorte), samt kogler 
og rakler fra elletræer.
Jeg blev spurgt om, hvem der havde 
hjulpet mig. Det havde Menja fra Busbjerg 
– ”still going strong” i sit 26. år. 

En trofast hjælper

Menja med sadeltasker og Gertie , der her er 
godt pakket ind ved forårets stafet-ridt.

                 Under jubilæumsfesten blev 
der stemt om hvilket “Funny 
Face” af de udstillede bill-
eder som skulle vinde Fun-
nyFaceDiplomet. 

Gæt hvem som vandt.........
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Som ganske nyt medlem i Nökkvi, og tilmed 
livslangt medlem af det mest bitchede køn, 
så var det jo ganske oplagt at deltage i 
denne event. Nu havde jeg jo ellers set frem 
til Kællingeturen, men når man falder for 
aldersgrænsen og dermed bliver betegnet 
som aaalt for ung, så er det dejligt med nogle 
andre unge bitches til at arrangere en festlig 
tur.
Hestene og udstyr blev pakket og vi drog hele 
den lange vej fra Frederiks til Skræ. Her blev 
man modtaget med store smil, godt humør 
og lækre heste og deres tilhørende bitches . 
Vi startede stille ud med et lille shot af et eller 
andet lakridsalkohol og, for undertegnedes 
vedkommende, en enkelt dåse alkoholiseret 
cider, denne skulle vise sig at blive den første 
af mange i løbet af dages Tour de Bitch. Mens 
solen badede os i dejlig varme stråler, fik vi 
løsnet stemmebåndet med den obligatoriske 
Bitch-sang. Det var så fuglene stoppede deres 
skønsang og helt sikkert fordi det lød så fan-
tastisk godt og smukt!
Efter en god inspektion af sadeltaskerne, hvor 
unødvendige ting så som jakker, kildevand 
o.l. blev udskiftet med livsvigtige forsyninger 
af alkohol, (der var undertegnede dog godt 
med, men der kunne da lige presses en enkelt 
dåse cider mere ned i taskerne), svingede vi 
os i sadlerne og så afsted. Det foregik i højt 
humør, og hvordan kan man være andet end 
glad med lidt alkohol i blodet, omgivet af 
dejlige piger, heste og skøn natur? Igennem 
skov og krat fik vi lusket os afsted, til trods for 
et noget pløret underlag gik det jævnt afsted 
igennem den smukke Havredal plantage, og 
mens snakken gik igennem rækken nåede vi 
snart første stop, hvor der både skulle hældes 
lidt væske fra og så kunne man jo ligeså godt 
få delt lidt ud fra div. medbragte lommelærk-
er, dem var der heldigvis rigeligt af.
Den medbragte frokost blev indtaget et sted 
i skoven, med dejligt græs til ismulerne og en 
lille én mere til deres ryttere. Efter alle havde 
fået tisset af (nogen under beluring fra andres 

frække vallakker tsk, tsk), var det afsted igen. 
Igennem smukke skovstier og ud på små 
”bjerg”-stier, hvor en gruppe mountainbike 
ryttere måtte vige pladsen for den, efter-
hånden, meget glade samling af ustyrlige 
kvindfolk til hest – fantastisk rideområde 
der er i Havredal plantage. Men nu skal man 
jo ikke lade sig nøjes, så et lille smut over i 
Ulvedal plantagen blev det også til, her fik 
de små muler lov til at strække benene i lidt 
frisk tempo tölt/trav op ad de brede skovstier. 
Igen et fantastisk rideområde og vi fik da slået 
vejen ind på noget af den gamle Alrid bane, 
den har set bedre tider og Moder natur er så 

småt ved at inddrage den igen.
Da vi kom tilbage til Ulla og Arnes gård, blev 
de små muler sat ind på deres respektive 
folde og vi kunne gå ind og få lækker kage, 
uhm det var dejligt! Der gik ikke længe, inden 
stemningen igen var vældig festlig og aftens-
maden blev tilberedt på grill og indtaget ved 
et yderst veldækket bord. Der blev hygget 
igennem og det er uden tvivl ikke sidste gang 
jeg og min lille plettede islænder har været 
med på denne absolut geniale tur! Mange tak 
til alle deltagere og, ikke mindst, til Malene & 
Tanja for at arrangere den, samt Ulla & Arne 
for at lægge hus til.

Helena Stoltze

Upcoming bitches 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 og kasserer:
Anette Andersen
Bisballevej 50
8800 Viborg
anette-a@hotmail.dk 
Tlf. 24862012
Hjemmeside

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

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

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

Bestyrelsesmedlem: 
Marianne Lemming
Karupvej 27
7442 Engesvang
Tlf.: 23 39 41 46
marianne.ahm@hotmail.com

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

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
November
4. november Hestehårs-armbånd 
5. november Hubertusjagt
9. november Foder Foredrag
18. november Julehygge stævne for gamle 
og unge nisser 
19. november Fotoshoot i Dollerup Bakker
21. november Foredrag om gangarter
23. november Bestyrelsesmøde

December
2. december Generalforsam./julefrokost
2. december Jón Stenild kursus
17. december Nisseridt i Dollerup
28. december: Juletur fra Anette og Eivin

Januar
9. januar Foredrag om ridning i naturen


