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Leder - Beretning 2017
Vi har igen i år haft et stabil medlemstal 
året igennem. 2017 har været et lidt specielt 
år i Nökkvi da klubben fyldte 40 år. Vi har 
markeret dette b.la. ved at afholde jubi-
læumsstævne, jubilæumsaktivitetsdag samt 
en jubilæumsfest i Almind forsamlingshus.
Igen i år har der været afholdt et bredt udvalg 
af arrangementer og aktiviteter, her kan
bl.a. nævnes:
•  Flere stævner b.la. fastelavnsstævne, ju-
bilæumsstævnet og julestævne, der alle har 
været afholdt med stor succes.
•  Junior sommerlejr
• Orienteringsridt, og kortlæsningskursus 
som træning til Kristi Himmelfart. Det er
fantastisk at der er så mange velforberedte, til 
klubbens største arrangement.
• Ringridning, afholdt traditionen tro.
• Trækturer til Økodagen på Det Ny Havredal, 
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.
• Upcomming-bitches turen, for unge 
kællinger i træning.
• Vi haft en række fællesture, i det jyske, de 
fleste afholdt traditionen tro. Der kan
b.la. nævnes nogle af dem:
o Vi startede året med en forårstur i Dol-
lerupbakker.
o Så har der været Bøllingsø-turen.
o Kristi himmelfart-turen.
o Fædrelands-turen.
o Aftenturen ved Hampensø.
• Derudover er blevet afholdt en række kur-
ser i løbet af året, her vil jeg nævne nogle
af dem:
o Trailerlæsnings-kursus.
o Jon Steenild kurser, fordelt hen over året
o Foredrag omkring grundtræning og 
dressur.
o Foderforedrag.
o Foredrag om gangarter og tölt.
Baneanlægget her på det Nye Havredal har 
også i år været flittigt benyttet til
undervisning. Det er dejligt at se, at vi alle ny-
der godt af de faciliteter vi har her.
Det terræn vi rider i, bliver benyttet af mange, 

med andre interesser end vores. Der er
b.la. et stigende antal MTB ryttere som ikke 
nødvendigvis ved hvordan man skal agerer i
forhold til en hest.
Vi startede for et par år siden en konstruktiv 
dialog med MTB-klubberne i omegnen,
denne dialog har givet en positiv effekt for 
færdslen i naturen, da denne nu foregår med
gensidig respekt, MTB-ryttere og Nökk-vi 
medlemmer imellem.
I år har der også været en dialog med skov-
foged for at få åbnet nye ridestier i skovene i
og omkring Dollerup. Det arbejdes der forsat 
på.
Der arbejdes stadig på at få klubhusprojektet 
til at lykkes. Ved årets afslutning er vi oppe
på 386.500,-, men mangler yderligere 
328.547,- for at projektet kan lykkedes.
Pt. har vi en ansøgning til at ligge hos Viborg 
kommune, som endnu ikke er behandlet,
men den kan være afgørende for om projek-
tet kan lykkedes.
Desværre har vi måtte tage afsked med 2 af 
klubbens medlemmer pga dødsfald, dels
tidligere formand Jørgen Jacobsen og Erik 
Andersen, som var aktive medlemmer i
klubben, ære være deres minde.
Der er mange i Nøkker der yder et stort stykke 
frivilligt arbejde, og vi vil gerne benytte lej-
ligheden til at takke jer alle, både de frivillige i 
udvalgene, men også de frivillige der giver en 
hånd med til Nøkkvis arrangementer, og dem 
der år efter år arrangerer de
tilbagevendende ture. Det er helt fantas-
tisk, og vi sætter så stor pris på at der er så  
mange der vil bidrage til at Nøkkvi kan til-
byde medlemmerne et så stort og attraktivt
udbud af arrangementer i kalenderen.
Der er allerede nu en del arrangementer for 
2018 på hjemmesiden, og er der nogle
medlemmer eller udvalg, der har ideer til en 
tur eller et arrangement, så giv endelig
bestyrelsen besked, så det kan komme i kal-
enderen. Vi vil opfordre alle til at holde et vå-
gent øje med hjemmesiden, da kalenderen vil 
blive opdateret, som arrangementerne kom-
mer ind.
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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.
I løbet af året er både Jørgen Christiansen, 
Louise Sørensen og Ruth Flammild trådt ud af
bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at takke dem for deres store indsats i
bestyrelsen.
Vores to suppleanter, Malene Graversen og 
Marianne Lemming er derfor trådt ind i
bestyrelsen og har gået aktivt ind bestyr-

elsesarbejdet. De seneste par måneder har 
der
derfor kun været 6 i bestyrelsen.
Lene Gehlert har valgt ikke at genopstille til 
bestyrelsen, og jeg vil gerne benytte
lejligheden til at takke Lene mange gange for 
hendes 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 Nökkvi, og
vi ser meget frem til året 2018. 

KST eller kraniosaktralterapi er blide 5-grams 
tryk, som i gennem behandlingen udbedrer 
spændinger og skævheder, der belaster cen-
tralvervesystemet. Det er ikke kun heste, der 
nyder godt af KST, men også rytteren kan 
have stor glæde af terapien.
Der er tale om en meget blid behandlings-
form, der opleves som en dyb afspænding. 
Den kan bruges til både akutte og kroniske 
lidelser, i hele kroppen.
vandløbebånd er et unikt træningsredskab 
hvad enten din hest skal i form og tabe sig, 
genoptræne en skade eller holdes fit for 
fight. Nogle af de ting vandbåndet kan, er at 

forbedre kondition og præstation, øge hjerte-
funktion og fremme muskeludvikling hos din 
hest og gøre den smidig, fleksibel og i bal-
ance.
Her i starten af februar var der arrangeret spa-
dag, med både vandbåndstræning og KST til 
hestene. Da vejret ikke var med os, var der 
kun et par stykker afsted, derfor er aktiviteten 
udsat til lidt senere. Måske der er nogen, der 
nu har fået lyst til at prøve både vandbånd-
stræning og KST, så er der et par pladser 
ledige. Hold øje med FB og hjemmesiden for 
nærmere information.

KST og vandbåndstræning
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Af Jan Brock
Efter nogle år med et par store heste blev jeg 
introduceret til islandsheste verdenen. 
Det var selvfølgelig Paul Rask, der var igang-
sætter. Året var 1985, og i 1986 fik jeg min 
første islandske hest, Sörli fra Hemla. Han var 
16 år, da jeg købte ham. Sörli var lige den 
type jeg ønskede. Han var i sin tid import-
eret fra Island, hvor han var væddeløbshest; 
en af de hurtigste på Island. Den forrige ejer 
på Sjælland, Flemming Lissner, brugte ham i 
forskellige konkurrencer og som kamphest på 
vikingemarked på Sjælland.
Sörli var en meget villig hest og da Flemming 
Lissner ikke kunne sælge den til andre (en po-
tentiel køber var blevet smidt af og havde fået 
smadret sine briller), havnede den hos Paul 
Rask. En opringning til undertegnede og en 
prøvetur, så var jeg solgt. 
Efter en del træning stillede jeg op i svær Al-
rid på Nørre Vosborg i 1988, hvor jeg efter et 
enkelt styrt og indfangning af hest, vandt DM. 
Dette år var der samtidig Aktivitetsuge på 
Nørre Vosborg, som vi deltog i i en årrække. 
Et år ved aktivitetsugen på Nørre Vosborg, 

som også dengang var et familiestævne med 
aktiviteter for alle, var der arrangeret en triat-
lon for heste. Jeg deltog på min næste hest, 
Trausti fra Koldmosen, en lidt skør hest, som 
havde haft en del dårlige oplevelser, og som 
kun kunne rides af personer han havde abso-
lut tillid til.
Triatlon bestod af en distance på hest, en 
distance på løbeben og en distance med 
roning i gummibåd i voldgraven (det var en 
virkelig hård omgang i en meget levende 

båd). Selvfølgelig var det Paul Rask der vandt 
denne konkurrence.
Trausti var en hest, som ejerinden havde op-
givet, og da mange kendte til min smag for 

specielle heste, blev jeg kontaktet. Trausti 
havde smidt ejerindens kæreste af ude i ter-
rænet og var stukket af. Han blev nogle dage 
senere fundet på en kæmpe mark med køer, 
fuldstændig uden for pædagogisk række-
vidde. 
Indfangning foregik med hjælp fra 10 stærke 
mandfolk, med et langt tov. Da han var drevet 
op i et hjørne, sprang han frem i mod os og 
igennem tovet (der var én der blev lidt for-
skrækket og sænkede tovet).
Heldigvis havde jeg engageret mig med 
en dyrlæge, som skaffede mig Plegasil til at 
bedøve med. Det lykkedes at få Trausti til at 
spise det sammen med lidt godt foder. 
Derefter ingen problemer, op i trailer og hjem. 
Trausti var på det tidspunkt 7 år. 5000 kr. kost-
ede han. Hvis vi ikke havde fanget ham, ville 
ejerinden have skudt ham ned.
Det tog en del år at gøre ham ridbar. Da 
han blev ridbar, stillede jeg op i forskellige 
konkurrencer, mest på klubplan, hvor han 
scorede mange sløjfer. Han var dog bedst i 
terrænspring, hvor jeg som regel altid vandt. I 
1997 fik han en anden plads i middel Alrid på 
et DI arrangement på Ledreborg.

Fortsættes på side 8 og 9

Stafetten....Mit liv som islandshesterytter
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Ca. 30 personer var den 13. februar 2018 
samlet på Havredal Gl. Skole, for at høre 
Doro fortælle om ridning i naturen. Doro 

har en omfattende tysk ridemæssig uddan-
nelse, som også indeholder uddannelse som 
turguide.
Doro gennemgik de forskellige ting, man 
skal tænke på, når man vil ride ud i naturen. 
I planlægningen skal man gøre sig klar over, 
hvor mange deltagere der vil være, hvilken 
længde turen skal have og i hvilket tempo 
turen skal gennemføres. Hun lagde gennem 
hele foredraget stor vægt på sikkerhed.
Rytterne skal have ridehjelm på og hen-
sigtsmæssigt tøj på. Støvlerne må ikke 
kunne hænge fast i bøjlerne og det er en 
god idé at ride med hadsker. Ved ridning i 
mørke skal man bære det lovpligtige udstyr, 
der omfatter lygte på rytterens venstre ben 
og reflekser på hestens 4 ben. En refleksvest 
vil forøge synligheden af hest og rytter.
Hestens udstyr skal være efterset, så man 
mindsker risikoen for knækkede remme. 
Hovedtøj og sadel skal være tilpasset hes-
ten. Hesten skal være sund og rask og i pas-
sende træningsstand. Hestens beslag skal 
være i orden til turen. Nogle heste kan nøjes 
med hovsko (boots) andre kan evt. være 
”barefoot”, men det skal vurderes, inden 
man tager af sted.
Ved længere ture skal man planlægge 
pauser. Har sadlen været af hesten, er det 
godt at medbringe en børste til at glatte 
hårlaget med inden den lægges på igen. En 
hovrenser og en ”reserveboot” er også en 
god idé.

Afstemning af forventninger til turen.
Det kom ved den efterfølgende diskussion 
frem, at det betyder rigtig meget, at det er 
meldt ud, hvilket tempo en tur påtænkes 
gennemført i og at denne udmelding efter-
leves.
Doro lagde vægt på, at man ved plan-
lægningen kender ruten og eventuelt har 
en alternativ rute, hvis der opstår noget 
uforudset undervejs. Hun nævnte, at man 
som turleder har ansvaret for, at tempoet 
er passende og afstemt, således at alle del-
tagerene får en god oplevelse. Det kræver 
disciplin og ikke mindst træning af alle 
equipager (hest/rytter), der vil deltage i ture 
med mange ryttere. Ved træning i mindre 
grupper, der gradvis bliver større, kan man 
komme langt. Det er også vigtigt, at en 
rytter gør sig klar, om vedkommende og 
hesten har de fornødne færdigheder til at 
deltage i en given tur.
Doro uddelte kopier af ”Parole til en god 
ridetur” og ”Regler og love i natur” hentet 
fra Dansk Islandshesteforenings hjemme-
side: www.islandshest.dk.
Det er vigtigt, at vi overholder reglerne for 
ridning både i skove og på veje. Vi skal ride 
i midten eller rabatten på grusvej og i højre 
side på asfaltveje. Det er ligeledes vigtigt, 
at vi optræder hensynsfuldt og høfligt af 
hensyn til ”Rytterfolkets” omdømme.
Der kan opstå problemer undervejs på en 
tur. Mange har mobiltelefon med, så man 
kan tilkalde assistance evt. med installeret 
112 app. Det er dog ikke altid tilstrækkeligt 
til at løse problemerne. Nogen gange må 
man gribe ind, hvis en kommer til skade 
eller bliver bange. Det kan være ved at tage 
hesten som håndhest eller bytte hest evt. 
afbryde turen. Det er under alle omstæn-
digheder en god idé, at informere nogen 
om en rideturs rute, længde og påtænkt 
varighed, inden man rider ud.  
                                                                     
Ref. Gertie Kryschanoffsky

Foredrag om ridning i naturen
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Igennem årene har vi deltaget hvert år 
som vikingeryttere på Moesgaard, hvor 
jeg var en af kamprytterne, der skulle an-
gribe de gående vikinger ved opvisninger 

lørdag og søndag ved træffet i Juli måned. 
Sörli var min foretrukne hest i den sam-
menhæng. Man skulle kunne ride med en 
hånd på tøjlen. I den anden førtes våbnet. 
Det var så opgaven at ramme vikingens 
skjold med våbnet. Det var nok lidt vildt! 
10 vilde rytter der høvlede ned gennem 
rækkerne af opstillede vikinger.
I juli 1993 blev vi inviteret til Wolin (Joms-
borg i vikingetiden) i Polen for at deltage 
i en vikinge festival. Anna Gerda Wildt 
Andersen var arrangør i samarbejde med 
folk fra Moesgård. Jeg deltog på Sörli og 
Vibeke Rask Grøn lånte Trausti. En meget 
stor oplevelse i et uspoleret område. 
Masser af fauna, hvor utrolig mange 
storke opholdt sig.
Gennem tiden har Paul Rask og underteg-
nede konkurreret i at være vinder i mange 
terrænsprings konkurrencer. I 1988 var vi 
jævnbyrdige og da der skulle udtages ryt-
tere til terrænspring ved EM på Vilhelms-
borg i 1989, var det Paul der blev udtaget. 
Jeg kom med på et wildcard, dog kun som 
forrytter.
VM på Vilhelmsborg var det første VM, 
som DI arrangerede. Jeg havde et år i 
forvejen indvilget i at være med i le-
delsesgruppen. Min opgave var at stå 
for ovalbane, terrænbane og pasbane. Vi 
startede helt fra bunden af. Der eksis-
terede hverken ovalbane, pasbane eller 
terrænbane. Jeg havde over 20 personer til 

at hjælpe fra forskellige lokale islandsheste 
foreninger. Ovalbanen nåede med nød og 
næppe at blive færdig til tiden. Terræn-
banen blev konstrueret efter opskrift fra 
en military rytter, som jeg havde kontakt 
med. Den blev dog ikke modtaget særlig 
godt af de baneryttere, der havde regnet 
med at få nogle lette point ved deltage. 
Så efter banepåvisningen, var der nogle 
der meldte fra. De mente at den var alt for 
”farlig for deres heste”. Det blev en frisk 
hollandsk pige der vandt. 
I 2003 rejste vi første gang til Island. Det 
var lidt af et tilfælde at vi tog den beslut-
ning. På et VM-stævne arrangeret på de 
fantastiske baner i Herning mødte vi en 
islænding, som var med som fagmand og 
tolk for den islandske Landbrugsminister. 
Vi kom i snak med ham og efterfølgende 
mødtes vi igen hos Anne Engsig i Dol-
lerup, som havde en importeret hest som 
havde fået sommereksem. Landbrugsmin-
isteren var inviteret dertil for se, hvordan 
en importeret islandsk kunne se ud, når 
den havde fået sommereksem. På opfor-
dring fra islændingen Magnus fra Sveins-
stadir, som ligger i nærheden af Blöndus i 
det nordlige Island, tog vi afsted i slutnin-
gen af september 2003.
Vi boede privat hos ham og konen en hel 
uge. Hver dag startede med ridning afsted 
mod vort endelige mål: hesteindsamlingen 
den efterfølgende lørdag. Så afsted det 
gik med en hel flok løse heste til at skifte 
med.
Vi var sammen med bla. 3 piger fra 
Canada og vi var ca. 12 i alt. Første etape, 
derefter parkering af hestene og hjem 
med bil til familien igen til en fantastisk 
servering om aftenen. Sådan fortsatte vi 
frem til lørdagens hesteindsamling.
Det var et fantastisk syn på denne lørdag, 
alle mennesker der var i stand til at finde 
en hest at ride på, var i sadlen. Selv nede 
fra Reykjavik, var der deltagere. Flere 
tusinde heste nogle med føl, myldrede 
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ned over skråningen fra højlandet, hvor de 
havde tilbragt sommeren. Resten af lørdagen 
gik med at hestene blev fordelt mellem de for-
skellige gårde i den store fangefold, som er 
opbygget så den ligner en stor solsikke. Unge 
stærke knægte fordelte de enkelte heste. Af-
slutningen var arrangeret i et stort maskinhus 
med kager og meget brændevin o. lign. Hold da 
op hvor de islændinge kan tage fra af de våde 
varer! Problemet er bare at de ikke kan tåle så 
meget, som en gennemsnits dansker kan. Vi 
måtte, inden vi nåede maskinhuset, have fat i 

ambulancen til en ung pige der blev ved med 
at falde af hesten og til sidst blev liggende blå i 
hovedet i en grøft.
Vi har så efterfølgende været på Island 2 gange 
mere, dels i området omkring Reykjavik (den 
gyldne trekant) derefter i nærheden af Sörli´s 
fødested Hemla i sydlandet til Landsmot. Den 
sidste tur foregik igen til Sveinsstadir i Nord-
landet. Resultat af disse rejser: 3 hopper import-
eret.
Stafetten gives videre til Vibeke Rask Grøn.
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Igen i år indbyder Nökkvi til det tradition-
srige Kr. Himmelfartsridt / Orienteringsridt 

Torsdag den 10. maj 2018 kl 10.
Ved Naturskolen, Hald Hovedgård, Ravnsb-
jergvej 75, 8800 Viborg
Ryttere og heste samles rideklar kl. 9:30 til 
holdopdeling og velkomst ved klubbens for-
mand.
Vi deles i hold på 3-5 ekvipager. Selv om du 
kommer alene, skal vi nok finde et hold til 
dig! 
Der rides i to sløjfer/ture med poster un-
dervejs og med en samlet længde på ca. 25 
km. Der vil være fælles frokost mellem de to 
sløjfer.
Igen i år vil der være en kortere rute med 
færre poster - ca. 10-15 km.
Arrangementer giver mulighed for optjening 
af klubmesterskabspoint.
HUSK madpakke. Drikkevarer kan købes til 
rimelige penge.
Rytterfest:
Torsdag aften, efter ridtet, er der rytterfest 
med god mad og musik. Underholdning un-
der middagen er altid velkommen. 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 pilgrimsherberget fælles 
sovesal med badefaciliteter på Naturskolen. 
Betaling for overnatning sker på stedet.

Der vil være stor fællesfold med vand. Evt. 
separatfold skal man selv medbringe. 
Priser:
Orienteringsridt: 75 kr.
Rytterfest med mad og musik: 250 kr. (spis-
ning starter kl. 19)
Rytterfest med musik: 50 kr. (Dørene åbnes 
kl. 21:30). 
Overnatning i herberget: 100 kr. (betales på 
stedet)
Morgenmad fredag: 25 kr. (skal bestilles ved 
tilmelding)
Vi glæder os til at se dig!

Indbydelse til orienteringsridt og rytterfest 2018
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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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Brug dit medlemskort, når du handler hos 
Land og Fritid
Vi er i den heldige situation, at vores tidligere 
aftale med Land & Fritid, er kommet op og 

køre igen. Det vil sige, at Nökkvi  får 10 % på 
alle hesterelaterede køb i alle Land & Fritid/ 
Dlg butikker i hele Midt- og Vestjylland, ved 
fremvisning af medlemskort.

Det er en stor hjælp for klubben med 
dette sponsorat  og vi glæder os 
over, at genoptage vort gode samar-
bejde med Land & Fritid.

Land og fritid sponsoraftale

Med Danmarks officielle 112 app 
kan du starte et opkald til alarmcentralen og 
samtidig sende mobilens GPS-koordinater 
afsted. På den måde kan du få hjælp hurtige-
re. 112 app’en er gratis. App´en kan hentes 
fra både google play, app store og windows 
phone store. 
 
 
 

 

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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1.Valg af dirigent og referent
Bent Melvej blev valgt til ordstyrer og Lis-
beth B Jørgensen som referent.
Der blev bl.a. gjort opmærksom på, at et 
familiemedlemskab har 2 stemmer ved 
generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning (se leder).
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Anette Andersen har overtaget posten efter 
Louise Sørensen, og fremlagde regnskabet. 
Der er bl.a. indkøbt et lydanlæg til klubben, 
og der er mod forventning et overskud, 
på trods af manglende betaling fra nogle 
annoncører samt et forventet tab ved jul-
estævnet i 2016.
4. Forelæggelse af budgetforslag
Der er sat ekstra penge af til bane pleje. 
Evt. nyt klubhus er ikke med i budgettet 
for 2018, da det endnu ikke vides om det 
bliver til noget.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forb-
liver det samme som i 2017, hvilket blev 
vedtaget blandt de fremmødte medlem-
mer.
6. Indkomne forslag – der er forslag om 
æresmedlemmer
Kjeld Flammild er fremkommet med et 
forslag om vedtægtsændring i forhold 
til æresmedlemmer. Bent foreslår at de 
fremmødte forholder sig til forslaget og 
afstemningen bliver vedtaget ved håndo-
pretning. 
Bestyrelsen havde et modforslag om at 
lave det som et tillæg til vedtægterne. Mest 
for nemhed skyld og fordi en vedtægtsæn-
dring kræver 2/3 af de fremmødte stem-
meberettigede. Dette blev med ligeledes 
vedtaget ved håndsopretning.
Der vedtages ligeledes, at en evt. indstilling 
kan komme fra alle medlemmer. 
Bestyrelsens forslag (bilag med gule frem-
hævninger) er vedtaget.

7. Valg til formandsposten, Søren Møller 
(modtager genvalg)
Søren Møller genvælges som formand.
8. Valg til bestyrelsen:
Marianne Lemming (suppleant for Louise, 
modtager genvalg) Valgt for 2 år
Anette Andersen (modtager genvalg) Valgt 
for 2 år
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev 
Helena Stoltze (for 2 år) og Joan Jasper (1 
år) valgt.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Jette Rasmussen og Tanja Knudsen (2. sup.)
10.Valg af 1 revisor samt 1 revisorsup-
pleant. – nuværende Arne og Gertie
Arne Graversen og Claus Lund (sup.)
11. Valg til udvalg under bestyrelsen:
Bladudvalg - Kjeld Flammild og Tanja 
fortsætter
Børne- og ungeudvalg 
Laila vil gerne fortsætte, men vil gerne 
have 2 mere med. 
Det bliver Louise Friborg, Pia Friborg og 
Bent Melvej.
Louise Ladefoged meldte sig som hjælper 
for udvalget.
Stævneudvalg
Charlotte Sandfeld, som blev valgt sidste 
år, har trukket sig pga studie.
Klubstævner er vigtige i forhold til klub-
bens indtægter, og for at fastholde vores 
børn/unge. 
Marianne Lemming og Helena Stoltze 
meldte sig til udvalget, og flere som 
hjælper, bla. Jan Nielsen. 
Kursus- og foredragsudvalg
Udvalget fortsætter som hidtil – Inge 
Middelhede, Anne-Dorte Sørensen, Doro 
Schlesinger og Ruth Flammild.
Seniorudvalg
Det nuværende udvalg fortsætter, og Lars 
fortæller at udvalget har planlagt 2 arran-

Referat generalforsamling 2017
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gementer i 2018 - aktivitets dag og en tur 
rundt om Hald Sø.

12. Eventuelt
Pia Friborg mener, at der ikke er en 
hel fair fordeling af point, i forhold til 
klubmesterskab. Hun vil gerne have at flere 
juniorer har en reel mulighed for at blive 
klubmester, også selvom man kun deltager 
og optjener point i f.eks stævner. Det be-
virker, at det er meget få der reelt er med 
i kampen om at blive klubmester. Dermed 
er det en konkurrence for de få og ikke for 
de mange.

Anette Andersen forklarede, hvilke regler 
der gælder for at komme i betragtning 
til klubmesterskabet, og at disse regler 
hviler på værdier og en grundlæggende 
holdning i Nøkkvi om at fremelske alsidige 
islandsheste-ekvipager, der både kan begå 
sig på baner og i terrænet. Det er allround-
rytteren og ikke specialisten, som Nøkkvi 
honorerer med klubmesterskabet -, både 
når det gælder børn/unge og voksne. 

Der diskuteres frem og tilbage, det ender 
med at børne/ungeudvalget skal komme 

med et oplæg til bestyrelsen om ændring 
af reglerne og beregningsgrundlaget for 
optjening af point til junior klubmester-
skabet. Bestyrelsen vil herefter behandle 
oplægget på deres næste bestyrelses 
møde.

Bestyrelsen bliver spurgt om det bliver en 
mulighed for betaling med mobilepay, og 
bestyrelsen siger at der arbejdes på sagen.

Søren Møller oplyste at han har tegninger 
med på fremtidig klubhus, hvis nogen har 
interesse herfor.

13. Udnævnelse af Klubmester og Juni-
orklubmester
Louise Ladefoged bliver årets klubmester, 
der er ingen juniorklubmester i år. Kravet 
om at man skal have deltaget i mindst ét 
stævne og ét øvrigt pointgivende arrange-
ment, var der ingen juniorer der levede op 
til.

14.Udnævnelse af Årets Nøkker
Lene Gehlert blev udnævnt til Årets Nøkker 
2017.

Foto: Anette Andersen
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Kan du besvarer nedenstående? 
Så tøv ikke med at sende besvarelsen til 
tanjakld@hotmail.com 
(Send; navn, alder, tlf.nr., svarene på 
spørgsmålene) inden den 30. marts 2018.

Der bliver ved lodtrækning fundet én vin-
der, blandt alle rigtige besvarelser.
Der er selvfølgelig en lækker præmier til 
den heldige. 
Præmien er sponsoreret af DLG i Thorning 
og Nökkvi.
1. Hvad er det for noget tøj der kan 
spises?

2.Hvilke terapiform til heste står KST for?
3.Hvornår er der ringridning i år og kan 
juniorer deltage?
4. Sælger DLG Equsana tøj?
5. Kan man med et OK benzinkort, tanke 
penge til Nökkvi?
6. Hvilket år blev klubben stiftet?

ppssssst brug for hjælp – tjek klubbens 
hjemmeside

Se her  - Quiz - se her

                 Kære Juniorer mellem 15-20 år,

De gamle kællinger i nökkvi har deres tur, 
up comming bitchene som er i træning til 
at blive rigtige kællinger har også en tur. Vi 
syntes det er vigtigt, at få givet denne kul-
turarv videre og vil derfor gerne hjælpe den 
”nye generation” ællinger, i gang med deres 
dannelses tur.
Det hele handler om at få et fællesskab og 
danne relationer til jævnaldrende, som har 
samme interesse. Det er bæredygtigt for 
klubben, at der bliver skabt netværk og 
gode relationer til at videreføre klubbens 
ånd og eksistens. 
Da herrerne jo også har en tur, bliver dette 

arrangement, som vi lige nu kalder for ”no 
name tur” for både drenge og piger.

Alle 15-20 årige inviteres således på hyg-
gelig ridetur og overnatning, med et par 
erfarne up comming bitches. Vi rider efter 
laveste fællesnævner, så alle kan være med.

Der bliver IKKE serveret alkohol på turen.
Sæt kryds i kalenderen den 21 april 2018 

Vi står gerne til rådighed for yderligere in-
formation, fang os på mobilos eller FB.

Vel mødt
Malene 22806017  & Tanja 20420708

No name tur

Tak til Englyst Rideudstyr, som 
sponserede en fint dækken til Fastelavns-
stævnet til den bedst udklædte rytter.
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Af Joan Jasper
Den 12. december 2017 red Henrik, min 
mand, og jeg fra vores gård uden for Skel-
høje mod Dollerup. Henrik på sin 5-årige 
Kiljan fra Fløjgaarde, og jeg på min 9-årige 
Siggi fra Skovvang. To brunbrogede og 
urutinerede islændere med to nissehu-
ebeklædte, tidligere DV-ryttere på ryggen. 
Nissehuerne havde vi (i parentes bemær-
ket) måttet sætte fast på ridehjelmene med 
gaffatape for at være sikre på, at de ikke 
ville falde af! Det var en kølig, men klar og 
smuk dag, da vi red ud af banestien med 
kurs mod Bytinget i Røverdal. Her mødtes 
vi med 10-12 andre glade nisser og heste 

af forskellig herkomst, heriblandt en 23-
årig gammel DV-vallak efter Aleksander 
samt en sort og smukt udsmykket shet-
lænder med en lille sød pige på ryggen, 
hvorefter vi i samlet flok skridtede rundt 
i Dollerup i ca. ½ time. Det var en utrolig 
hyggelig oplevelse med masser af samtidig 
miljøtræning, og optoget sluttede af med 
skønne forfriskninger leveret af de flinkeste 
mennesker fra Dollerup Beboerforening. 
Det var virkelig dejligt og trygt at ride med 
– også med vores forholdsvist nytilredne 
heste, og vi kan kun anbefale alle at delt-
age i dette rolige, hyggelige og stemnings-
fyldte ridt i det idylliske Dollerup!

Rytter-nisse-optog Dollerup 2017

Juletur 2017
Af Joan Jasper
Det var med en anelse skælven og bævren, 
at Henrik og jeg tilmeldte os juleturen 
2017, som skulle foregå 28. december, og 
som var arrangeret af Anette og Ejvin Ravn 
i Skelhøje. For vi havde nemlig i forvejen 
hørt nogle rygter om vildskab og voldsom-
hed på Nökkvis fællesrideture. Med andre 
ord var vi spændte på, om vi kunne være 
med hele vejen på vores relativt uerfarne 
heste, eller om vi skulle dreje fra og ride 
hjem før tid. Hvorom alting var, red vi af 
sted i godt humør sammen med 15-20 
andre ryttere på ismuler i mange forskellige 
former og farver. Vejret kunne ikke blive 
smukkere: frost, solskin og isblå himmel. 
Omgivelserne kunne heller ikke blive smuk-
kere: det kuperede og varierede terræn i og 
omkring Dollerup Bakker. Det viste sig at 
blive en fantastisk hyggelig og afvekslende 
ridetur, hvor hovedparten foregik i skridt. 
Midtvejs holdt vi en 15-minutters pause 
med varm gløgg, hvorpå holdet delte sig i 
to: dem, der ville ride hjem i roligt tempo 
– og dem, der ville have en frisk galop. Vi 
meldte os til sidstnævnte og fik den herlig-
ste galop ad en fin, lang grusvej. Hjemme 

hos værtsparret igen, måtte vi sande, at 
vores fordomme om Nökkvi-rideturene var 
blevet gjort totalt til skamme. Vi havde følt 
os trygge hele vejen, og vi havde lært nye 
og spændende hestemennesker at kende. 
Det eneste negative var, at vi ikke kunne 

blive og spise suppe sammen med alle de 
sjove og rare hestefolk, men det var vores 
egen skyld, da vi skulle til julefrokost. Vi vil 
rigtig gerne med på den næste juletur til 
december og vil hermed også give vores 
varmeste anbefalinger til dette dejlige ar-
rangement.
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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
Helena Stoltze
Søndergade 51
7470 Karup
Tlf.: 20 25 15 18
e-mail: Wulfcoco@gmail.com 
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

Bestyrelsesmedlem: 
Joan Jasper
Havredalsvej 13
7470 Karup
Tlf.: 40 41 44 42
e-mail: Joanjasper@email.com 
Bladudvalg

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

Bestyrelsen 
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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
Marts
10. marts Jón kursus 
19. marts Dyrlægeaften “Livstilssygdomme”

April
7. april “En tur ud i det blå”
14. april Jón kursus
14. april Horsemann ship kursus
15. april ØKO-dag Havredal
21. april Tur for de 15-19 årige
28. april Forårstur i Kompedal

Maj
5-6. maj Ridefysioterapi
10. maj Kr. himmelfartsridt/rytterfest
26. maj Hald Sø tur

Juni
9. juni Ringridning
15. juni Deadline Nøkkvi nyt
16-17. juni Ridelejr junior
17. juni Besøg hos Landi-Askja

Juli
14. juli Fædrelandstur

August
10. august Hampen sø tur
18. august Kongenshus tur

September
1-2. september Kællingetur
8. september Aktivitetsdag

Få et OK Benzinkort og støt Nökkvi
Nökkvi har en sponsoraftale med OK, der 
er bygget op omkring OK Benzinkortet. Når 
du opretter et OK benzinkort med spon-
soraftale til Nökkvi, så støtter du os med 6 
øre pr. liter benzin eller diesel du tanker.
Så få et OK Benzinkort, og tank penge til 
Nökkvi.
Sådan gør du:
Gå på OK’s hjememside og udfyld bestill-
ingsformularen. Så tanker du automatisk 
penge til os, så snart du tager kortet i brug. 

Husk at tilføje sponsor nr. 56 15 11.

Har du allerede et OK Benzinkort, så få det 
ændret til sponsor 56 15 11

Så kan du også tanke penge til klubben. 

OK sponsoraftale


