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Leder
Nökkvi-klubhuset er en realitet !
Tilbage i december 2014, altså for 4½ år 
siden, blev det på Nökkvis generalforsam-
ling besluttet, at vi i bestyrelsen skulle pro-
jektere et klubhus med beliggenhed hos 
Havredal Praktiske Uddannelser på Ulved-
alsvej med udsigt ud over vores ovalbane. 
Ved samme lejlighed blev det bestemt, at 
når klubhusbyggeriet var færdigprojekteret 
og havde etableringsøkonomien på plads, 
skulle projektet godkendes eller forkastes 
af medlemmerne på en ekstraordinær gen-
eralforsamling.
Tirsdag den 12. juni afholdt vi så – på 
Havredal Praktiske Uddannelser – denne 
ekstraordinære generalforsamling med 
fremlæggelse af klubhusprojektet og efter-
følgende afstemning om, hvorvidt vi skulle 
realisere projektet og rent faktisk bygge 
klubhuset – eller helt droppe idéen. 
Ud af 30 fremmødte medlemmer stemte 
28 for, og to stemte blankt. Det blev med 
andre ord et overbevisende ja til, at alle vi 
medlemmer af Nökkvi nu får vores eget 
klubhus! Et klubhus, som vi kan benytte 
i forbindelse med stævner, hverdagsar-
rangementer, rideundervisning og andre 
Nökkvi-begivenheder, som kun fantasien 
og virkelysten sætter grænser for!
Hvordan kommer huset så til at se ud?, 
tænker du måske, hvis du ikke var med 
til den ekstraordinære generalforsamling 
og kunne se situationsplanerne med egne 
øjne. Ja, der er tale om et fuldt isoleret, be-
tonfundamenteret rødmalet træhus, som 
passer ind i den øvrige bygningsmasse på 
stedet. Huset bliver på 44 m2, og det kan 
rumme 15-20 mennesker. Det varmes op 
med en varmepumpe og er fuldt forsynet 
med el og brugsvand. Inde i huset bliver 
der et stort klinkebelagt opholdsrum med 
køkken og åbent til kip. Desuden et depot-
rum til klubbens mange materialer, som i 
øjeblikket huses af diverse klubmedlemmer, 

samt en hems, som vi ligeledes kan bruge til 
opbevaring. Foran huset får vi en stor over-
dækket og flisebelagt terrasse, hvor 20-25 
mennesker kan sidde og nyde synet af is-
lændere og ryttere på ovalbanen.
I forhold til økonomien så koster vores nye 
klubhus 648.000 kr. Heraf skal vi selv betale 
64.000 kr., hvilket ikke er noget problem, da 
vi har 100.000 kr. stående på klubkontoen. 
Resten, dvs. 584.000 kr., har vi skaffet via 
fondsansøgninger. LOA støtter med 180.000 
kr. LAG støtter med knap 190.000 kr. Og Vi-
borg Kommune støtter med 216.000 kr.

Det er Havredal Praktiske Uddannelser, som 
er bygherre på projektet, og på hvis jord 
vores klubhus skal stå. Vi har derfor ind-
gået en 20-årig lejeaftale med skolen, hvor 
lejeudgiften bliver på max 7.500 kr. om året 
inkl. strøm. For dette beløb bliver græsset 
også slået og ovalbanen harvet.

Det skal her også nævnes, at for at få hu-
set gjort helt færdigt og i total topform bl.a. 
med maling og slutrengøring har vi kalkul-
eret med 300 timers frivilligt arbejde. Det, 
håber jeg, at rigtig mange Nökkvi-medle-
mmer vil bakke op om. Jeg vil også nævne, 
at vi skal have fremskaffet løst inventar som 
borde, stole og udsmykning. Så hvis nogle 
har gode idéer hertil, som kom endelig frit 
frem!
Hvad tidsplanen angår, så er målet at blive 
helt færdig med klubhuset i år. Formentlig 
startes projektet i september. Dette kræver 
dog, at vores udfordring med at få en 
byggekredit bliver løst, hvilket vi dog føler 
os overbeviste om. Her vil jeg på vegne af 
Nökkvis bestyrelse sige STORT tillykke til os 
alle. Nu får vi omsider vores Nökkvi-klub-
hus!

Søren Møller
Formand
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Referat ekstraordinær generalforsamling
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i 
Nökkvi tirsdag den 12. juni 2018.
Afholdt i spisesalen på Det Ny Havredal, Ul-
vedalsvej 30-34, 7470. 
Dagsorden: 
1) Valg af dirigent og referent.
2) Beslutning om der skal bygges et klubhus.
3) Eventuelt
Formanden Søren Møller bød velkommen til 
de 30 fremmødte medlemmer.
Ad 1) 
Forslag: Arne Graversen dirigent og Gertie 
Kryschanoffsky referent. Begge blev valgt.
Arne konstaterede at den ekstraordinære 
generalforsamling var lovligt indkaldt.
Ad 2) 
Søren redegjorde for det historiske forløb, 
hvor det på generalforsamlingen i 2014 blev 
besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde for, 
at vi kan få et klubhus. Det blev ved samme 
lejlighed besluttet, at projektet omkring 
klubhusbyggeriet skal godkendes på en eks-
traordinær generalforsamling, når dette er 
færdigprojekteret og etablerings økonomien 
er på plads.
Der er fremlagt budget og 2 plantegninger, 
hvor den ene er med detailbeskrivelser, samt 
oversigts billede.
Der er i øjeblikker ca. 120.000 kr i klubkassen, 
så med den projekterede egenfinansiering er 
der stadig ca. 60.000 kr i klubkassen, hvilket 
er mere end en årsomsætning.
Der vil være plads til 15-20 personer i klubhu-
set + en overdækket terrasse. Der er planlagt 
et redskabsrum i forbindelse med klubhuset.

Ved påbegyndelse af byggeriet oprettes en 
lejekontrakt med 20 års løbetid med Det Ny 
Havredal.
Liv Malmkær oplyste, at det ville være oplagt 
at søge DGI´s foreningspulje for yderligere 
finansiering.
Mette Helberg kommenterede, at jo bedre 
klubfaciliteter vi får, jo flere ”hænder” er der 
til at vedligeholde banen.
Anette Ravn nævnte, at spørgsmålet om 
belysning kan tages op på den ordinære 
generalforsamling.
Der var spørgsmål om, hvordan huset skal 
lukkes af. Bestyrelsen tager dette op.
Rengøring af huset blev også drøftet. Huset 
er projekteret, som rengøringsvenligt med 
klinkegulv.
Tidsrammen blev drøftet. Der skal skaffes en 
byggekredit. Vi bygger på lejet grund. Der 
har været problemer med at få byggekredit i 
Andelskassen. Man vil prøve Spar Nord. Niels 
Jacobsen og flere andre blandt de frem-
mødte oplyste, at de ville være behjælpelige.
Gitte Quint spurgte om, hvem der skal stå for 
byggeriet. Søren oplyste, at det var Det Ny 
Havredal, der var kommet med det bedste 
bud og derfor skal stå for byggeriet. Søren 
vurderede også, at det anslåede antal frivil-
lige timer vil kunne opfyldes uden problemer.  
Marianne Rasmussen kommenterede at 
klubhus og bane hører sammen. Det var alle 
enige om. Banen er blevet gennemrenoveret 
i forbindelse med Alrid 2012. Ny renovering 
skal tages op på den ordinære generalfors-
amling. Søren oplyste, at der var mulighed
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for at søge tilskud til ny banebelægning.
Liv Malmkær oplyste, at hun ville være be-
hjælpelig med at ansøge hos DGI´s forening-

spulje.
Søren oplyste at, hvis projektet vedtages, skal 
det i gang så hurtigt som muligt, da klubben 
allerede et par gange har søgt udsættelse 
hos LAG. Hvis vi ikke går i gang, tilfalder pen-
gene andre ansøgere.
Mette Helberg mente, at en tidshorisont på 2 
måneder er realistisk og det giver mulighed 
for at søge yderligere fonde.
Dirigenten spurgte derefter, om der var no-
gen, der ønskede skriftlig afstemning.
Afstemning ved håndsoprækning.
For igangsættelse af projektet:  28
Imod igangsættelse af projektet:  0
Undlod at stemme:   2
Dirigenten konstaterede, at det er vedtaget 
at projektet igangsættes.
Ad 3)
Søren opfordrede til opbakning omkring 
arbejdsaftenerne. Det er Søren der leder og 
fordeler opgaverne. Det er længe siden, at 
der har været arbejdsaften, da færdiggørelse 
af projektet har taget tid, men der vil snart 
blive indkaldt til en aften.
Lars opfordrede til, at man selv griber en rive, 
hvis der er et hul i banen.

Jette opfordrede til, at man melder til TREC-
turen på søndag den 17. juni 2018.
Liv Malmkær orienterede om ridespor. Dansk 
Islandshesteforenings Naturkomité samarbe-
jder med  bl.a. Dansk Rideforbund, Friluftsrå-
det, hvor DI har lokale kredsrepræsentanter, 
samt med Danmarks Idrætsforbund om, at 
forbedre mulighederne for at færdes til hest i 
den danske natur.
Man arbejder på at kortlægge rideruter og 
man vil udvikle en APP. I Nordjylland har man 
”Horse map”.
Anette Ravn spurgte, om ruterne blev op-
mærket, men det det kunne der pt. ikke oply-
ses noget om.
Liv oplyste også om, at man ønskede rytteres 
status ændret, så vi ikke længere skal regnes, 
som køretøjer, men får samme status som 
cyklister.
Søren opfordrede til at problemer med MTB- 
ryttere meldes tilbage til ham, da bestyrelsen 
har en dialog i gang.
Der var flere tilkendegivelser om, at forhold-
et er forbedret og at MTB-rytterne er blevet 
bedre til at give lyd fra sig, samt til at give 
plads. På Alhede-stien er der stor forskel på 
ride-sporets bredde og der kan derfor opstå 
problemer, når cykelryttere kommer bagfra.
Dirigenten takkede for god ro og orden.                                                                     

Ref. Gertie Kryschanoffsky
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Ringridning i Nökkvi er et af de tradi-
tionsrige arrangementer, som har været 
gennemført adskillige gange. Den 9. juni 
mødtes ca. 20 ekvipager op hos Winnie og 
Søren, og som vanligt var der en ridetur i 
området mellem Fredriks og Karup.  Der var 
2 ture at vælge imellem - en tur på ca. 15 
km og en kortere tur. 
Vejret var varmt, men heldigvis med en 
smule tynde skyer, der holdt temperaturen 
lidt nede – men ikke støvet, som der var en 
del af efter de mange uger uden regn.
Efter turen var der kaffe og kage, inden der 
skulle gøres klar til ringridningen. Der blev 
for nogens vedkommende redet meget frisk 
til – mens andre tog det mere besindigt, 

hvilket dog heller ikke hjalp meget.
Og selv om man sidste år fik ”0 huller”, kan 
man altså godt vinde året efter. Og det er os 
med ”0 huller” i år glade for (som var knap 
halvdelen af de 14 deltagere).
Placeringerne i ringridning 2018:
1. Gertie Kryschanoffsky, Menja
2. Ejvind Nørgaard, Bersie 
2. Julie Madsen, Hástika
Efter ringridning blev der tændt op i grillen 
og både deltagere, tilskuere og børn hy-
ggede sig i det lune vejr på den sidste varme 
dag i denne omgang.
Tak til Winnie og Søren for en hyggelig dag.

Anette Andersen

Ringridning 2018
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Der er en ting der er sikkert her i livet 
og det er at vi alle sammen skal dø. Det 
gælder både mennesker og dyr.
Når vi anskaffer os vores heste håber vi, at 
den dag vi skal tage afsked med dem ligger 
langt ude i fremtiden. Nogle heste sælger vi 
videre af forskellige årsager. Andre mister vi 
pga. sygdom eller ulykkestilfælde og så står 
vi over for at skulle have afhentet hesten.
DAKA har en hjemmeside med information 
vedrørende afhentning af heste fra private 
hesteejere. Den er opdelt i 3 afsnit:
Heste uden sko Pris juni 2018: 1.610 kr.
Heste med sko Pris juni 2018:  3830 kr.
Føl under 3 mdr. Pris juni 2018:    561 kr
Alle priser tillægges et administrationsge-
byr på 95 kr. 
Med en difference på næsten 2.000 kr på 
priserne for afhentning af heste med og 
uden sko er der god grund til at få fjernet 
skoene inden afhentning. Nogle dyrlæger 
har værktøj med, når de er ude at aflive 
heste. Ellers kontakt beslagsmeden.
Videre på hjemmesiden er der information 
om, hvordan og hvornår man kan tilmelde 
heste til afhentning, samt oplysninger om, 
hvor hesten skal lægges, så DAKA kan 
komme til med deres meget store lastbiler. 
Max. 3 meter fra vej og med 6 meters 
frihøjde. Man behøver ikke at være tilstede 
ved afhentningen, men hesten skal ligge 
klar fra kl. 6 på afhentningsdagen. DAKA 
har ikke brug for at se hestens pas.
Vi kan også være i den situation, at vi skal 
sige farvel til vores heste pga. skader eller 
alder. Det er sådan set raske heste, der 
kunne have været slagtet, men som er und-
draget eller som man ikke ønsker anvendt 
til konsum (menneskeføde).
På hjemmesiden fra Zoologisk Have i 

København kan man se en artikel ”Fra 
dressurhest til løvemad”, hvor det beskre-
vet, at det er en populær og værdig måde, 
at få vores heste til at gå ind i et kredsløb.
Her i Midtjylland vil det være de jyske 
zoologiske haver, der vil være mest nær-
liggende som aftagere.
I 2015 var der en artikel i Dagbladet for 
Ringkøbing –Skjern: ”Hesteejere i kø for at 
lade hesten blive til løvemad”. I artiklen er 
det særligt Jyllands Park Zoo og Givskud 
Zoo, der er nævnt.
Givskud Zoo Hjemmeside: ”Donation af 
heste”. Der er en tilmeldings blanket. 
Ventetid 4 til 6 mdr.  Hestepasset skal med-
bringes ved levering af hesten.
Ree Park Safari Hjemmeside: ”Donér 
din hest til Ree Park Safari”. Der er en  
tilmeldingsblanket. Der er ikke oplysninger 
om ventetid. Hestepasset skal medbringes 
ved levering af hesten.Aalborg Zoo Face-
bookside. Opslag fra 15. januar 2018 med 
oplysning om, at de modtager sunde og 
medicinfri heste op til 147 cm i stangmål. 
Det er opgivet telefon nummer, som man 
kan henvende sig på, hvis man ønsker at 
vide mere. Jyllands Park Zoo Face-
bookside, hvor der oplysninger om adresse, 
mailadresse og telefonnummer.
Tilbagemeldingerne fra dem, der har don-
eret heste, kan være forskellige. 
Aflivning/slagtning og for den sags skyld 
naturlig død, kan være meget voldsomt at 
overvære, men man behøver ikke at over-
være selve handlingen, så det er en mulig 
måde, at sige farvel til sin hest på.

Gertie Kryschanoffsky 040618

Der er flere måder at sige farvel på



9

To friske Nökkvi-piger var på researchtur i uge 
24 for at vælge det tøj, som kommer til salg i 
Nökkvis nye webshop ultimo juni. Sortimentet 
var stort, så det var en lige så stor udfordring 
at udvælge de 10 produkter, som forhåbentlig 
bliver kommende bestsellere. Blandt produk-
terne er: t-shirts, sweatshirts med lynlås, 
sweatpants, strikfleece, softshell-jakke samt 
indkøbs- og strandtaske. Alle produkter fås i 

farverne navy og sort – bortset fra t-shirten, 
som også fås i rød, og de har endvidere et 
Nökkvi-logo på brystkassen – ekstra ryglogo 
eller logoskrift kan tilkøbes. Hold øje med 
hjemmesiden, hvor linket til webshoppen 
kommer på, så snart det er klart!

Ny web-shop med Nökkvi klubtøj
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Som en ny aktivitet i nökkviregi, er vi i gang 
med at arrangerer vores første distances-
tævne.
Vi håber selvfølgelig, rigtig mange har lyst 
til at prøve kræfter med disciplinen, som 
henvender sig til ALLE der kan ride 10 km 
i naturen. Man bestemmer selv tempoet og 
gangart, så det vil være muligt at få en rolig 
tur eller en tur med højt tempo. Distance-
verdenen har et motto der hedder:

”at fuldfører er at vinde”
Er der unge juniorryttere som deltager på 

10 km, vil der blive sat ekstra kontrolposter 
ud, så der er mulighed for at hente hjælp, 
samt det er tilladt at ride med telefon.
Der kan indhentes point til klubmesterska-
bet.
X i kalenderen og vi ses til en god dag

På gensyn
Malene Graversen og Tanja Knudsen
PS. Ved spørgsmål skal I ikke tøve med at 
kontakte Tanja på tlf. 2042 0708 eller Malene 
på tlf. 2280 6017

NYT   -  Distanceridt til oktober  -   NYT
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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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Quiz  -  Quiz  -  Quiz  -Quiz  -  Quiz  -  Quiz 

Kan du besvarer neden-
stående? Så tøv ikke med at sende besva-
relsen til 
tanjakld@hotmail.com 
(Send; navn, alder, tlf.nr., svarene på 
spørgsmålene)

Inden den 6. august 2018
Der bliver ved lodtrækning fundet én vinder, 
blandt alle rigtige besvarelser.
Der er selvfølgelig en lækker præmie til den 
heldige :)

1. Hvor mange annoncer er der i dette klub-
blad?
2. Hvilken tur/aktivitet vil du gerne der bliver 
gentaget næste år?
3. Hvem arrangerer aktivitetsdagen den 8. 
september?
4. Hvad blev beslutningen ang. Klubhus på ex 
ordinær generalforsamling den 12/6?
5. Hvem blev årets Nøkker 2017?
6. Hvilket telefonnummer har Viborg Vejens
auto?

ppssssst brug for hjælp – tjek klubbens hjemmeside

 
 
 
 

 

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 
 



13

Tak for stafetten, som jeg vil bruge til at 
fortælle lidt om, hvem jeg er, og hvad jeg 
går op i som hestemenneske. Og hej herfra 
til alle i øvrigt!
Jeg hedder Joan, arbejder til daglig som 
kommunikationsmedarbejder i Grundfos’ 
IT-organisation, har redet i 40 år og bor på 
Paradisgården v. Skelhøje sammen med min 
mand, Henrik.
På Paradisgården bor også Vickie-Leaks, 
vores 9-årige Field Trial Spaniel samt vores 
fire heste: Kiljan fra Fløjgaarde (6-års brun-
broget islændervallak), Siggi fra Skovvang 
(9-års brunbroget islændervallak), Gejl-
holms Iambos (rød DV-vallak) og Bølle (rød 
9-års shetlænderblandingsvallak).
Iambos, som vi i daglig tale kalder Lille 
Gumbas med en ironisk reference til Rytteri-
et og til hestens højde på 185 cm, er Henriks 
tidligere dressur- og skovturshest. Han er 
skadet og stod for nylig til aflivning på den 
rideskole, som vi solgte ham til for et par år 
siden. Men da vi holder så meget af denne 
hest, der har givet os et hav af skønne op-
levelser, besluttede vi for at tage ham hjem 
for at give ham en chance til i livet. Vi håber 
på, at han komme sig og blive en fortræffe-
lig hyggehest. Under alle omstændigheder 
fungerer han nu som vores selskabshest, og 
Bølle, en lille shetlænderblanding på 85 cm 
med en stor personlighed er så selskabsh-
estens selvskabshest.
Jeg er ny i islænderverdenen og har kun haft 
min islænder i et par år. Han var syv år og rå, 
med tre gode grundgangarter (skridt, trav 
og galop), da jeg fandt ham på Gul & Gratis, 
men også fintfølende, nervøs og uopdragen 
– og bange for mudder og vand. Og når han 
sprang, var det rent mikado-spil.
Nu er Siggi blevet ni år. Vi er kommet 
langt med daglig håndtering og grundrid-
ning, han bliver bedre for hver ridetur, og 
selv tølten er vi ved at have fundet frem. 
Formkurven er opadgående, og nu rider vi 

gladeligt 20-kilometers ture sammen med 
Henrik og Kiljan, hvor vi både klarer mud-
der, vand og forhindringer på 60 cm.
Det en herlig rejse, jeg er på sammen med 
Siggi, for nu at bruge en trendy metafor. 
Egentlig ikke så meget, fordi han er en is-
lænder, men mest fordi han er den fantas-
tiske hest, han er, med det spændende ydre 
og indre han har. For mig er islænderen 
nemlig en hest ligesom alle andre heste, 
og jeg går som sådan ikke anderledes til 
værks i pasningen, plejen og ridningen af 
min islænder, end jeg gør i forhold til alle 
andre heste. Siggi bliver vaccineret, får ord-
net tænder, bliver beskåret og får sko på 
regelmæssigt. Han får førsteklasses foder, 
står på boks med et tykt lag halm om nat-
ten, og han går på græsfold eller grusfold 
med hø i dagtimerne under hensyntagen til 
hans foderstand.
Jeg nyder sådan processen med at lære Sig-
gi at kende og tilpasse min håndtering og 
ridning til netop ham og det, han har brug 
for. For heste skal jo ikke håndteres ens. Han 
ligner rigtig meget Larom, en bronzemed-
aljehoppe, som jeg red for få år siden. Hun 
var ganske vist mørkebrun og 180 cm høj, 
hvor han er en farveladedreng og 145 cm 
høj. Men hun var også følsom og en utræt-
telig og arbejdsom makker, der ligesom 
Siggi lænede sig op ad mig som leder.
Jeg glæder mig til fremtiden sammen med 
Siggi. En mangfoldig fremtid, hvor vi vil 
variere vores træning og dyrke udholden-
hed, terrænlydighed, lydighed, gangarter 
og hurtighed – de fem discipliner, som ken-
detegner ALRID (forkortelse af de to ord al-
sidighed og ridelighed), og hvis formål det 
er at vise, i hvor høj grad den enkelte island-
shest er pålidelig, villig, samarbejdsvillig, 
modig, stærk, udholdende og robust.
Disse var mine hestestrøtanker. 
Nu giver jeg stafetten videre til avler, rytter 
og underviser Bent Melvej!

Stafetten
af Joan Jasper
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8., 9. – 10. juni 2018

Så er et velafviklet stævne på Birkegården 
i Rønde slut. De flotte røde dækner, som 
kendetegner dette stævne, er fordelt sam-
men med en masse flotte sponsorgaver. 
Som ”Nøkke” var jeg den eneste tilmeldte 
(hvor var I andre?) - så her får I en lille 
stemningsrapport fra dagene.
Jeg har 
ikke startet 
licensstævne 
før, så det 
var lidt 
grænseover-
skridende 
for mig, at 
drage afsted 
til et stævne 
af den kal-
iber. Jeg er 
42 år og har 
”kun” befun-
det mig i islænderverdenen de sidste 3 år. 
Men afsted kom vi, bilen var pakket, sadlen 
pudset og min hest Magnûs striglet til 
næsten hudløshed. Vi var tilmeldt de ”lette” 
klasser 4.5 og T.7.
Vi ankom i bagende hede, som en af de 
første til stævnepladsen naturligvis. Jeg 
fandt Magnûs’ boks og fik os ”tjekket 
in”. Så var vi klar. Mange søde og flotte 
heste fyldte hurtigt stedet og en skøn 
stemning spredte sig. Vi skulle ride vores 
første ridt, 4.5, den første aften. 4.5 er en 
gangartsklasse, hvor man skal vise tølt, 
trav, skridt og galop på en valgt volte. 
Der er utrolig mange regler i forbindelse 
med sådan et stævne, så jeg spurgte og 
spurgte og fik mange velmente råd med 
på vejen. Fantastisk som islænderfolk altid 
er søde og hjælpsomme. Begreber som ” 

collectingring” og udstyrskontrol fløj om 
ørene på os. Men endelig skulle den første 
spænding udløses, Magnûs og jeg skulle 
på banen. Jeg var lidt nervøs og ikke den 
bedste hjælper for min søde hest, men 
heldet var med os og vi kom i A - finalen, 
som skulle rides om søndagen.
Stævnet bød på mulighed for camping, 
hvilket vejret i den grad var til, dog valgte 
jeg at køre til Randers og sove i mine egen 

seng. 
Lørdag var 
der klasser 
hele dagen, 
og de ”høje” 
klasser, 
hvor blandt 
andet 
flere flotte 
hingste var 
tilmeldte, 
var en fryd 
for øjet, at 
være tilskuer 

til. Der var salg af rideudstyr samt mad 
og drikke på pladsen. Musikken spillede, 
højtalerne buldrede udover pladsen og 
stemningen helt i top. Der var flotte equi-
pager alle steder og masser af opbakning 
for publikum. Birkegården er eventyrlige 
rammer til sådan et stævne, så flot, stort 
og lækkert. Midt på eftermiddagen skulle 
T.7 skydes i gang og Magnûs og jeg skulle 
igen på banen. T./ er en tøltklasse hvor 
man skal vise langsom tølt og valgfrit 
tempo tølt.  Jeg har verdens bedste hest, 
det har vi jo heldigvis alle sammen, har jeg 
bemærket, igen fik han os i A – finalen. 
Søndag og sidste stævnedag. 2 finaler i 
vente og en masse nerver udenpå tøjet. 
Først 4.5 som gik fantastisk. Vi fik højeste 
karakterer og var næsten i det røde dæk-
ken. Efter hver finale er der udstyrskontrol

Østtjysk Mesterskab 2018

Foto: Anette Andersen
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karakterer og var næsten i det røde dæk-
ken. Efter hver finale er der udstyrskontrol på 
alle ryttere og heste. Hestene bliver kigget i 

munden efter sår og om det er lovlige bid. 
Næsebåndet bliver tjekket for, om det er 

for travlt, boots må ikke være for tunge – ja 
og pisken må ikke være for lang…. Og det 
var min så! Ja nu giver det jo meget god 
mening, at der er regler for det, den havde 
jeg bare lige ikke fået kigget på. Så noget 
ærgerlig måtte jeg undvære den titel! Nu 
kan jeg godt grine af det, men var noget 
ærgerlig lige i øjeblikket. ”Fejl 40”, kan man 
vist roligt sige. Eftermiddagen bød blandt 
andet på A finalen i T.7, og her lod jeg 
pisken blive i stalden. Magnûs var igen en 
stjerne og vi vandt titlen ”Østjysk mester i 
T.7”, JUHUUUU, vi var så glade!

Så altså et lærerigt stævne, hvor centimeter 
kan gøre stor forskel. Vi melder klar igen til 
næste år og håber at se nogle ”Nøkker” på 
listerne. Tak fordi I læste med.

Mange hilsner fra

Betina Bruun Martinsen

Foto: Anette Andersen
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At heste betyder noget for os, som ryttere 
er ikke overraskende, men det kommer 
måske bag på ikke- hestefolk, at heste har 
en stor plads i det danske sprog.
I Jyllandsposten er der en artikelserie, der 
hedder ”Liv i sproget”. Her blev emnet 
taget op og ud fra mængden af vendinger, 
der inddrager heste, ser man at det ikke er 
lang tid siden, at vi var afhængige af heste. 
Det gælder både i arbejde og fritid.
Vi kan slide som heste med et hestearbe-
jde. Nogen lyver så stærkt, som en hest 
kan rende. Det kan være hårdt at bruge 
apostelenes heste dvs. sine egne ben. I 
politik og ”andet” spil er det ikke godt at 
holde på den forkerte hest med mindre, 
at det er en ”Dark horse”. Det er også 

bedst at have hørt en nyhed fra hestens 
egne mund. Udtrykket har oprindelse i 
den engelske væddeløbsverden. Man har 
så hørt nyheden fra selve kilden, hvor et 
tip fra stalddreng eller træner kunne have 
betydning for, hvilken hest man satsede 
sine penge på.
”Man skal ikke skue given hest i munden” 
lyder et ordsprog. Det kunne jo være, at 
det afslørede, at det var en gammel krikke 
man havde fået, men derfor kan man al-
ligevel godt ”klappe hesten”. Det kunne 
jo godt være, at den kom et hestehoved 
foran de andre.
 
Gertie Kryschanoffsky 050618

Helene Fruergaard
Som vandt er hønet, grime og Himalaya 
sliksten.

Hesten i det danske sprog

Jubii hurrraaa, tillykke til Quiz-deltageren fra sidste nr.
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Vi mødtes ved badestedet ved den sydlige 
ende af Hald Sø i høj solskin og kl 10.00 var 
vi alle klar til afgang. Vi skålede lige først 
i ”mini”-flasker som Lars havde medbragt. 
Om han har været på hotelophold og har 
ryddet minibaren vides ikke - men godt 
smagte de.
13 ryttere drog afsted forbi Dollerup Mølle 
og besteg labyrinten op til udsigtspunktet 
ved lejrpladsen. Vi nød den fine udsigt, 
men måtte også lige forarges over et 
efterladt bål med gløder på den ekstremt 
tørre mark. Videre gik turen til Ishuset ( 
som desværre ikke havde lukket op endnu), 
hvor vi lige kunne fylde de vandflasker vi 

havde tømt for at slukke bålet.
Fra Ishuset fortsatte vi ad Dollerupvej 
over Gelbækken og videre mod Natur-
skolen. Vi tog turen bag om vandløbet ved 
Troldeslugten og kom forbi den primitive 
lejrplads og Hald Hovedgård. Her sagde vi 
farvel til Poul og hans barnebarn, for hvem 
turen havde været lang nok.
Ved Hovedgården mødtes vi med Jan, 
vores trofaste følgevogn, og fik udleveret 
vores madpakker og drikkevarer til frokost. 
Vi red videre ned til Hald Ruin, hvor vi lige 
skulle over en træbro. Alle klarede udfor-
dringen og vi fik alle spist i varmen. 
Efter frokost fik vi provianteret igen hos Jan 
og turen gik videre mod Hald Ege. Endnu 
en lille udfordring i form af en tunnel un-
der Herningvej blev klaret og vi red videre 
ad Birgittelyststien. Nok en tunnel under 

Vejlevej gav ingen problemert og vi var nu 
i Birgittelyst.
Videre herfra blev vi beordret til at gemme 
bandeordene væk, da vi skulle ride på 
Kirkestien. Vi hørte selvfølgelig alle efter 
(næsten) og vi red med fine marker på 
begge sider af vejen. Vi holdt en lille pause, 
hvor der var mulighed for at både heste og 
ryttere kunne få lidt at drikke.
Vi ankom til Almind, hvor Jan igen var på 
pletten med nødhjælp til vores tørre halse i 
sommervarmen. 
Videre gik turen forbi nogle ejendomme, 
hvor det lige lykkedes Anette at få lavet 
en aftale om Pitstop med sjove drinks til 
næste års tur.
Vi kom forbi Mostmølle, hvor vi så det 
smukkeste føl og videre til Knækkenborg ( 
tror jeg det hedder) og op på Bisballevej.
Og heldige var vi, at Anette bød på øl 
og vand i sommerfuglehaven og lån af 
toilet i huset. Sidste del af turen gik ned af 
”kilometerbakken”, hvor Joan  var tæt på at 
blive kørt ned af en motorcykel. Hun slap 
heldigvis med skrækken.
Ved parkeringspladsen, som nu var stuv-
ende fuld, fik enkelte af hestene lige dyp-
pet hovene i vandet ( der hvor vi må) og vi 
tog afsked efter en dejlig, men varm tur på 
20 km.
Tak til arrangørerne og guider.

Gitte Juul Quint

Hald Sø rundt den 26. maj 2018
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Søndag d. 17.6.18 samledes vi en flok mor-
genfriske to og fire benede på  Knudsstrup 
tankstation, vi fik krammet af og indstillede 
GPS’er, hvilket jo ikke er helt problemfrit, 
for seriøst hvad er det da for noget fis at 
der ikke er en adresse til midt i skoven. 
Men nogen var kvikkere end andre, ut var 
ikke en af de kvikkeste, men vi kom af sted 
i en flot kortege ned af A13.
Med sommerfuglene blafrede rundt i 
maven var køreturen hurtigt overstået ca. 
60 min. Så vi havde MEGET god tid til at se 
os lidt omkring og få snakket noget mere.  
Frederikshåb skov ved Billund er da en 
perle.
Vores guider var klar på slaget 10, Klubbens 
formand Hanne Boutrup og et klubmedlem 
Regitze viste os deres fantastiske skov-
turs trec bane.  De fortalte engageret og 

detaljeret om opbygningen af banen, 
tankerne bag forhindringerne og de udfor-
dringer de havde mødt undervejs. Jeg er 
dybt imponeret af hvor omfattende det er 
at skabe noget der fremstår så simpelt og 
i et med naturen. Det var et meget flot og 
stort stykke arbejde der var lagt i det og 
ikke mindst en øjenåbner for en skov-
tursrytter som jeg.
Det var jo mega svært, min gode gamle 
Mundilfari som jo bare kan ALT, troede 

jeg!!!  Der var da lige lidt koks i signalerne 
da det kom til at åbne en låge eller noget 
så simpelt som at ride et stort 8 tal i tølt ind 
og ud imellem nogle bestemte træer, vi må 
til at træne. 
Jo nærmere vi kom frokost jo flere heste 

og mennesker kom der myldrende frem 
fra skoven, Landi-askja folket var klar til en 
ridetur med ”de der Nökkvi’er” og hvilken 
fornøjelse det var at møde dem.  
Frokosten indtog vi i deres kæmpe bål-
hytte, imens hestene fik en velfortjent 
pause i de fint etablerede folde. Jeg kan 
ærligt ikke huske, jeg nogensinde har været 
et skønnere sted hvor forholdende bare 
var så gennemtænkte og naturlige. Der var 
ro, hygge og ordentligt (ordentligt er for 
øvrigt et sært udtryk at bruge, men jeg tror 
I forstår hvad jeg mener, og jeg har ikke et 
bedre ord for det).
Da det var tid til rideturen, stod vi igen 
over for nogle engagerede guider, denne 
gang var der så bare 10 stk. som nærmest 
dirrede for at komme af sted og vise os 
deres skov. Og efter lidt snak blev vi enige 
om at tage af sted i en stor flok og splitte 
op om nødvendigt, hvilket det aldrig blev. 
De viste os, for mig, flere nye naturop-

Venskabsturen hos Landi-Askja
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levelser. Blandt andet syvårssøerne. De 
havde fået deres navn, fordi at ca. hvert 7. 
år steg vandstanden i søerne pga. grund-
vandt så vejen imellem søerne blev overs-
vømmet. Og selv efter maj måneds tørke, 
var vi så heldige at komme i det 7.år og få 
en god lang tur igennem vand til opover 
hestens knæ ( og her taler vi Mundilfari’s 
knæ, så andre blev knapt våde, men jeg 
måtte da have mine lange stænger krøllet 
godt op) 
Rundt på turen ledte de os forbi sandklit-
ter, som man jo bare kunne tænke, hvad 
pokker laver de her inde midt i landet. Men 
turens højde punkt for mig var at ride på 
den afbrændte hede. Det var fascinerende 
og skræmmende på en gang. Der em-
mede af en natur der skreg ” behandle mig 
ordentligt, og fucker I det op - får I kamp til 
stregen” Det lugtede stadig meget brændt 
og Mundilfari var noget skeptisk, for om 
det der egentlig var den rigtige vej. Alle de 
andre trampede bare videre, så han, så han 
kapitulerede ganske hurtigt. Træerne på 
heden stod helt forkullede og med visne 
krøllede blade, men i den kulsorte bund var 
alt det nye grønne begyndt at spire igen. 
Jeg sidder her dagen efter i min sofa med 
krampe i skuldrene – JEG KAN SLET IKKE 

FÅ ARMENE NED. Jeg er bare så glad. Har 
mødt nye fantastiske mennesker, alle mine 
sanser er blevet berørt og aktiverede og jeg 

har haft endnu en god oplevelse med mit 
røde lyn. 
Landi- Askja kommer op til os i foråret 
2019 og jeg håber Nökkerne vil give dem 
en lige så fantastisk modtagelse som de 
gav os. 
Tanken om at bytte en ridetur med en 
anden klub opstod for mig, sidste år da 
mørket faldt på og kalenderen for 2018 
skulle flækkes sammen og skal jeg sige det 
selv, det er genialt  Jeg håber det er en 
tradition der kan blomstre og udvikle sig.  
Malene Graversen
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Hvad er herpesinfektion hos heste?
Infektion med herpesvirus, equint herpes 
virus type 1, (EHV-1) kan give anledning til 
flere forskellige symptombilleder.
- Luftvejsinfektioner hos plage
- Virusabort hos hopper
- Neonatal infektion hos føl
- Lammelses syndrom (EHV-1 myeloen-
cephalitis)
Herpesvirus er primært et luftvejsvirus, som 
giver betændelse i øvre luftveje hos specielt 
plage. I kølvandet på disse infektioner ses 
efterfølgende virusabort hos hopper, som 
har været i smittekontakt med plagene.
Inkubationstiden er mellem 2 og 10 dage.
Hvad er symptomerne på herpesinfek-
tion?
Symptomerne knytter sig til den form som 
sygdommen giver sig udslag i. Således er 
symptomerne:
- Luftvejsinfektioner hos plage:
- Symptomerne ses typisk om efteråret, 
f.eks i forbindelse med at ungheste samles 
til stævner el. lign
- Infektionen kan forløbe uden symptomer
- Feber
- Appetitløshed
- Hoste
- Næseflåd
- Ved endoskopi ses rødme og blærer i 
svælget, og småsår ned gennem luftrøret
- Sædvanligvis er hestene raske indenfor 2 
uger, men lungebetændelse kan støde til
Virusabort hos hopper:
- Ca. 1-4 måneder efter udbrud hos ungh-
este ses udbrud af virusabort hos hopper
- Abort er eneste symptom hos hoppen
- Fosteret udstødes pludseligt uden 
forudgående lødning
- Efterbyrden afløses ofte med føllet
- Fosteret har væskeophobning og har ofte 
gule slimhinder
- Ved obduktion ses karakteristiske foran-
dringer i leveren, skjoldbruskkirtlen og 

milten
Lammelsessyndrom:
- Slingren med bagparten
- Urinløb pga. blærelammelse
- Evt. feber
- Evt. nedsat appetit
- Skæv haleføring
- Nedsat hudfølsomhed omkring haleroden, 
nedsat spænding i halen og endetarmsåb-
ningen, lammelse af endetarmen (hesten 
kan ikke selv afsætte gødning)
- Hesten snubler, går klodset, vil helst ikke 
gå, derfor kan der ses ødemer (væskeo-
phobning) i bagbenene
- Koliksymptomer pga. den spændte blære 
(hesten kan ikke tisse)
- Blærebetændelse ses ofte
- I svære tilfælde: Den sværeste grad af lam-
melse indtræder oftest inden for de første 
48 timer. Herefter stabiliseres tilstanden
- Hesten lægger sig, og kan ikke rejse sig 
igen.
- Tryksår udvikles 
- Huden på bagparten bliver ufølsom
Hvordan er fremtiden for din hest, hvis 
den har herpesinfektion?
Ungheste har en god fremtid, nogle heste 
har haft infektionen uden ejeren har opd-
aget det.
Hopper som har aborteret kan som regel 
ifoles igen, uden store problemer.
Heste, med lammelsessyndrom som bliver 
stående på benene, har forholdsvis gode 
muligheder for at komme sig fuldstændigt, 
men der går lang tid, - helt op til 18 måned-
er. Heste, som bliver lammet i en sådan 
grad, at de ikke er i stand til at rejse sig, har 
meget dårlige fremtidsudsigter. Få kan med 
optimal pleje overleve, men vil være endnu 
længere tid om at komme sig.

Læs mere om herpesinfektion på 
netdyredoktoren.dk eller SEGES

Herpesvirus infektion
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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:
Jette Rasmussen
Viborgvej 85
7470 Karup
Tlf.: 40 63 21 28
e-mail: jette.jelsin@gmail.com 
Kursus Foredragsudvalg

Bestyrelsesmedlem
Helena Stoltze
Søndergade 51
7470 Karup
Tlf.: 20 25 15 18
e-mail: Wulfcoco@gmail.com 

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
Børne- og ungeudvalg / 
Medlemsservice

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 

OK sponsoraftale

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
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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
Juli
14. juli  Fædrelandstur 

August
10. august Hampen Sø tur
18. august Ridetur på Kongenhus hede

September
1.-2. september Kællingetur
8. september Aktivitetsdag
15. september Herretur
15/16. september Upcoming Bitches
29. september Stævne

Oktober
13. oktober DIstancestævne
21. oktober Kursus i Gæðingakeppni
25. oktober Deadline næste blad

November
4. november Hubertusjagt
10. november Julestævne

December
1. december Generalforsamling 
28. december Juletur


