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Leder

Vi nærmer os december måned, og dermed 
tiden for Nökkvis generalforsamling, samt 
tiden hvor vi skal gøre status på det for-
gange år. Men det er også tiden, hvor vi 
skal se fremad, og glæde os til det nye år. 
På denne årstid, hvor rideturene ofte forgår 
i regn og blæst, vil vi gerne se fremad, og 
glæde os til foråret, hvor dagene bliver læn-
gere og lysere, og kalenderen igen er fuld 
af sjove og spændende arrangementer. De 
første arrangementer for 2019 er allerede 
på vej i kalenderen, så er der nogle medle-
mmer, eller udvalg, der har ideer til en tur, 
eller et arrangement, så giv endelig bestyr-
elsen besked, så vi kan få det i kalenderen.
Efter en ualmindelig varm og tør sommer, 
bevæger vi os nu ind i de lidt køligere og 
mørkere måneder af året. Vi skal selvføl-
gelig også glæde os over denne mørke 
del af året, som vi bevæger os ind i nu, 
selvom den kan være både kold og barsk. 
Efteråret er som en optakt til noget stort, 
de halvnøgne træer der svajer for vinden, 
de visne blomster og de nedfaldne blade i 

forskellige i forskellige farver, former og nu-
ancer, der rasler om hovene på hesten, når 
man rider igennem dem.
Man kan da kun blive glad, af at ride en 
stille efterårstur og glæde sig over det 

værdifulde i livet, nemlig at have denne 
mulighed, sammen med vores fantastiske 
islandske heste.
Vinteren kommer vi jo desværre ikke 
udenom, men den har jo også sin charme. Vi 
som mennesker indretter os efter årstiden 
og nyder den som de andre årstider. Vi 
finder den islandske trøje frem, og mærker 
ikke kulden.

Vi er så heldige at have heste, der er klædt 
godt på til årstiden, med deres lange og 
tykke vinterpels. Det er fantastisk at se en 
islænder på denne årstid, når temperaturen 
kommer under nul grader, og frosten sæt-
ter ind. De klare vintermorgner, når luften 
er helt stille og nærmest sprød, stritter de-
res vinterpels til alle sider, med rimfrost på 
spidsen af hårene, der glimter når solen 
fanger dem. Der er næsten noget magisk 
over de islandske heste, som de går der på 
marken i morgensolen, en kold vintermor-
gen og solen får dem til at glimte, mens 
dampen står fra deres næsebor.
Det er et smukt syn, og man kan da ikke an-
det end at glæde sig over tilværelsen med 
de små fantastiske heste.

Søren Møller
Formand
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Generalforsamling 2018 med julefrokost
Tidsplan til generalforsamling og julefrokost

Tid:  Lørdag d. 1. december 2018 kl. 
16.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, Ul-
vedalsvej 30-34, 7470 Karup
Info: Dørene åbner kl. 15.30

Pris for julefrokost 100 kr. Husk tilmelding - 
skal ske via Sporti.
Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regn-
skab
4. Forelæggelse af budgetforslag
5. Budget klubhusbyggeri
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til formandsposten, Søren 
Møller (modtager genvalg)
9. Valg til bestyrelsen:
Lars Jensen (modtager genvalg)
Joan Jasper (modtager ikke genvalg)
Jette Rasmussen (suppleant for Malene, 
modtager ikke genvalg)
Ikke på valg:
Marianne Lemming
Anette Andersen
Helena Stoltze
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsup-
pleant. (nuværende Arne Graversen og Gertie 
Kryschanoffsky)
12. Valg til udvalg under bestyrelsen:
Bladudvalg
Børne- og ungeudvalg
Stævneudvalg
Kursus- og foredragsudvalg
Seniorudvalg
Nye udvalg der fremlægges på GF:
Terrænudvalg (Henrik Gehrt)
Kr. Himmelfart udvalg (arrangering af Kr. 
himmelfartsridt)

Baneudvalg
13. Eventuelt
14. Udnævnelse af Klubmestre
15. Udnævnelse af Årets Nøkker

Forslag til generalforsamlingen skal sendes 
til: noekkvi@hotmail.com  mrk. ”Forslag til 
generalforsamlingen” senest d. 17. novem-
ber 2018.

Alle medlemmer af klubben er mødeberet-
tigede på generalforsamlingen. Kun frem-
mødte medlemmer, der har betalt kontingent 
for det kommende år, er stemmeberettigede.

Så er det igen tid for at betale kontingent. 
Hvis du modtager en mail vedr. opkrævning 
af kontingent, et det letteste blot at benytte 
det medsendte link . 

Når du betaler for dit medlemskab via 
SPORTI og har svært ved at finde ud af det, så 
fortvivl ikke - for her en lille vejledning. (mere 
udførlig vejledning ligger på hjemmesiden) 
•  Log ind på sporti.dk med dit login. 
•  Klik i venstre menu på ”danske klubber” 
•  Klik på Nökkvi (tilmelding) herfra følges 
vejledningen (du skal tilmelde dig igen - så 
finder den automatisk dit medlemsnummer) 
HUSK 
At registrere alle medlemmer af familien, hvis 
du vælger et familiemedlemskab. 
At kontrollere at dine medlemsoplysninger 
er korrekte – email-adresse, telefonnummer, 
adresse mv.
At kontingentet skal være betalt inden gen-
eralforsamlingen.

Betaling af kontingent
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I fordums tid, nærmere betegnet general-
forsamlingen i 2014, blev det besluttet at 
det skulle prøves, at samle penge ind til et 
klubhus ved ovalbanen i Havredal. Vi opret-
tede dengang et fondsudvalg, som skulle 
prøve kræfter med denne opgave. Fondsud-
valget kom næsten i mål med økonomien, 
umiddelbart før sommerferien, og på en 
ekstraordinær generalforsamling blev der 
givet grønt lys til at tage de sidste penge fra 
klubkassen, til at gå i gang med byggeriet.
Fondsudvalget har haft flere forskellige 

medlemmer de sidste 3 år, igennem denne 
tid har alle bidraget med deres erfaring, 
samt ydet en stor indsats

3 år lyder som lang tid, men der er søgt 
mange forskellige steder og også kommet 

mange afslag. Ansøgningstidspunkterne til 
de forskellige fonde, samt Viborg kommune 
og DGI skulle passes ind, men med et par 
udsættelser fra LAG og LOA, nåede fondsud-
valget målet. 
Her i det herrens år 2018, uge 40, startede 
byggeret så, og der forventes, at der kan 
inviteres til rejsegilde først i december, byg-
geriet udføres af elever fra Det Ny Havredal.

På Fondsudvalgets Vegne 
Søren Møller.

Klubhus 2018
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Klubhus 2018, forberedelsen
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Klubhus 2018, forberedelsen
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8 ryttere trodsede vind og vejr og mødte 
op i skoven, hvor seniorudvalget havde 
kaldt til Aktivitetsdag.
Under Lars’ kyndige vejledning stod 8 
hjælpere/dommere klar til at give os points 
i de mange forskellige udfordringer. Hver 
rytter skulle gennem 9 ”poster”, først om 
formiddagen og igen efter frokosten, hvor 
sværhedsgraden lige have fået et hak opad.
Opgaverne var mange, bl.a. ride slalom 
med tøjlerne i en hånd, ride over presen-
ninger af forskelligt materiale, hesten skulle 
sparke/skubbe til en stor gymnastikbold, 
bakke gennem et L, ride over en træplade, 
samle æbler op fra en spand og flytte dem 
til en ny – uden at hesten spiste dem, svare 
på forskellige spørgsmål (og Lars gav sva-

rerne bagefter – så lærte vi også noget den 
dag), hænge vasketøj op til hest og dreje 
på et lykkehjul.
Alt sammen foregik stille og roligt, med 
fokus på sikkerheden, man havde god tid 
og flere forsøg (hvis nødvendigt) til at løse 
opgaven. Og hele tiden var det rytteren 
selv, som bestemte hvor meget man ville 
”presse” hesten i forsøget.
Dette gør, efter min mening, at alle kan del-
tage, både unge og gamle, nye og erfarne 
ryttere og heste på alle uddannelsestrin. 
Jeg kan kun opfordre flere til at deltage 
i denne hyggelige, sjove og udfordrende 
dag, som forhåbentligt er kommet for at 
blive i klubben.
Hilsner Huldar, Fáfnir og Helene

Aktivitetetsdag den 8. september 2018

Umiddelbart efter generalforsamlingen 
er der julefrokost med lækker mad kl. ca. 
19.00. 
Det koster kun 100 kr. pr person at deltage 
i julefrokosten. Drikkevarer kan købes til 
rimelige priser.
Tilmelding til julefrokosten skal ske via 

Sporti senest den 22. november af hensyn 
til maden.
Vel mødt

Julefrokost lørdag den 1. december 2018
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Så er web-shop med Nökkvi klubtøj klar
Her kan man købe alt hvad hjertet begærer 
af bukser, trøjer T-shirts m.v. med Nökkvi 
logo på. Man går ind på web-shoppen og 
trykker på rideklubber, tryk på Nökkvi og så 

kan du se hvad der kan købes med logo på. 
Husk at ved handel i SHOPFREKA tilfalder 
der 15% til klubben.
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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 fantasien sætter 
grænsen.
Alle kan indstille et andet medlem til at blive 
Årets Nøkker.  Sammen med nomineringen 

skal der sendes en lille begrundelse for 
nomineringen.
Bestyrelsen vælger, hvem der bliver Årets 
Nökker blandt de indsendte forslag. Prisen 
uddeles på generalforsamlingen.

Ønsker du at nominere et medlem til prisen, 
kan du senest den 18/11 2018 sende din 
indstilling med begrundelse til noekkvi@
hotmail.com

Årets Nøkker
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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 

Skal du nå at være sidste 
vinder af dette års quiz, 

skal du besvare nedenstående. Besvarelsen 
sendes til tanjakld@hotmail.com 
 (Send; navn, alder, tlf.nr., svarene på 
spørgsmålene)
inden den 24. december 2018
Der bliver ved lodtrækning fundet én vinder, 
blandt alle rigtige besvarelser.
Der er selvfølgelig en lækker præmier til den 
heldige :)
1. Hvornår bliver Nökkvis sidste fæl-
lestur i 2018 afholdt?

2. Hvem må benytte ovalbanen i 
Havredal?
3. Hvad koster en T-shirt på Nökkvis 
webshop?
4. Hvad kaldes hestens afkom?
5. Nævn mindst 1 ting du gerne vil 
have anderledes eller ændret i Nökkvi?
6. Nævn mindst 1 ting som er praktisk 
at have med på ridetur i skoven?

ppssssst brug for hjælp – tjek klubbens hjem-
meside.

 
 
 
 

 

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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Dengang islænderhestene kom til Dollerup
Den første islænder, der kom til Dollerup var 
Raudskjona. Hun kom i 1971. Det var Helle 
Rask’s hest, købt fordi hun så sød ud med 
sin brogede pels og var en hest i passende 
størrelse til en teenager – ingen tænkte på 
at islændere var noget særligt.
Raudskjona var ifolet og fik Geysir i 1972 – 
han blev 32 år og døde på engen på Tes-
trupvej, Dollerup i 2004.
De to heste var også mit første bekendtskab 
med islænderne. 
Jeg er født med at elske heste. Det sagde 
min mor altid. Hun påstod, at jeg som baby 
nægtede at se på andre dyr end hesten i 
billedbogen. Da jeg havde plaget tilstræk-
keligt tog min mor mig som 5-årig med til 
nærmeste rideskole så jeg kunne prøve at 
ride (hun håbede i virkeligheden, at så var 
den dille sikkert overstået). Det skete ikke. 
Jeg kom op på shetlandsponyen Sorte – og 
min skæbne blev beseglet.
Jeg red på shetlandsponyer, dartmoore po-
nyer og flere shetlandsponyer derhjemme 
på Bornholm.
I sommerferierne var jeg så i Dollerup for 
Poul Rask (min onkel) havde fået heste – 
først oldenborgeren Sorteper og shetland-
sponyen Rosinante, som min kusine og jeg 
red på, legede med, kørte med for vogn og 
havde med til dyrskuet i Skelhøje. Det er 
fantastisk så meget glæde man som barn 
kan have af sådan en dejlig hest, som lige 
passer i størrelsen.
Men en sommer kom så Raudskjona og 
allerede sammen vinter blev Paul Rask inter-
esse for islænderne vagt – for Raudskjona 
åd næsten intet i forhold til de andre heste, 
han efterhånden havde skaffet sig.
Kort tid herefter blev shetlænder og store 
heste solgt og ind rykkede ret så mange 
islændere – købt hos hestehandleren i Kjel-
lerup.

I begyndelsen blev dem med sære gangar-
ter sendt tilbage – for man vidste intet om 
tølt og pas i begyndelsen, men også det 
kom der efterhånden styr på (den historie 
blev Paul altid lidt irriteret over, når vi mind-
ede ham om).
Islænderne var overskuelige heste og inden 
længe gik det meste af byens mænd og 
fruer til ridning hos Paul Rask hver lørdag.
Nej, jeg lyver ikke. Både Birte Rask, Birgit 
Årestrup og Elsebeth Mogensen har gået 
til ridning og er taget på rideture ud i bak-
kerne med madpakker og drikkelse anført 
af Paul Rask.
Desværre var Paul ikke den største pæda-
gog, så kvinderne blev ganske naturligt 
skræmt fra vid og sans, når forrytteren plud-
selig satte i vild galop op og ned ad bak-
kerne. Så gik den rideskole ligesom i sig selv 
igen.
Siden jeg selv red Raudskjona første gang, 
har mit hjerte været tabt til islænderne. 
Mine helt egne fik jeg dog først mange år 
efter – i 1995. Det var Skuggi og Jarp, som 
blev mine bedste venner og fugte mig i 21 
år – lige indtil de ikke kunne mere for et par 
år siden.
I dag har jeg fire heste – en 15 års hoppe, 
Silja efter Bent Melvejs gamle Stjartni og 
min egen Jarp og Siljas 2-år gamle plag: 
Grani. Jeg har også en dejlig, alsidig, broget 
5-gænger vallak – Afturelding på 7 år og en 
5-gænger 10 års hoppe: Solbjørt. Hun var 
(er) mit konkurrencehåb – hun går hammer 
godt, når hun ellers er i træning.
Men men for at nå dertil skal man jo også 
ride – og det er det af mange forskellige år-
sager ikke gået så godt med de senere år 
– Men jeg vil godt – vil rigtig gerne i gang 
igen.
Jeg håber at det sker snart. Her i vinter flyt-
ter jeg hestene op til Bent Melvej, så burde 
der være en chance.

Stafetten
af Vibeke Rask
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Stort tillykke til Quiz-deltageren fra sidste 
nr.

Tina Birch Flaskager

Som vandt toblerone chokolade, 3 par 
ridestrømper, 1 sæt posebeskyttere til stig-
bøjler og 1 pose godbidder som hun må 
dele med hestene :)

Jubii hurrraaa, tillykke til Quiz-deltageren fra sidste nr.

Husk at støtte vores sponsorer.
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Hos Forrådshuset får du alt fra 10%-20% rabat på 
foder og tilskud, når du benytter dig af vores 
mængderabatter. 

 

 
Vi har (næsten) alt i tilskud og 
plejeprodukter til pels, hove, mave/tarme, mavesår/diabetes 
mm -  mange 100 produkter og mange brands med rabatter.   

Se de aktuelle og kommende tilbud på facebooksiden; 
”forrådshuset” el gruppen ”forrådshuset, mammen” eller  
Kontakt; sms/ring 30427239/mail;kia@frh.nu 

Aktuelle klubtilbud; 

Træpiller: palle m 896kg 
helt rene træpiller kun 
2050kr 

Spåner 18x25kg KUN 
1100KR 

Halmpiller ( easy bedding) ; 
palle m. 845kg kun 2200kr.  
(vi har mange andre typer strøelse – 
kontakt os gerne for tilbud). 
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Det er for sjov man starter stævne
Af Heidi Poulsen
Hvor har jeg ofte hørt den sætning. Og 
ja, det er da for sjov jeg starter stævne på 
min hest. Jeg er 40, og har redet siden jeg 
var 6 år gammel. Heraf de sidste seks år på 
islænder, eller pelshue som min under-
viser fra storhesteverdenen kalder dem:-) 
Jeg har startet stævner, ikke mange og 

ikke på højt niveau siden jeg var barn. Mit 
første islænderstævne red jeg i Nøkkvi. Jeg 
kendte ingen, overhovedet ingen , da jeg 
på daværende tidspunkt var ny på pelshue. 
Ret hurtigt fornemmede jeg en hyggelig 
stemning med voksne mennesker, som 
stod i deres flyverdragter og småsludrede 
langs barrieren i Georgs ridehal. Der gik 
ikke længe før en pige, eller skal vi sige 
dame, på min egen alder henvendte sig 

til mig. Hun var venlig og spurgte ind til, 
hvem jeg var. Hun fortalte om Nøkkvi, om 
fællesturene, fester osv. Jeg bemærkede, 
at hun klappede, da jeg havde afsluttet mit 
ridt. Jeg tolkede det som opbakning mere 
end noget andet.
Flere henvendte sig venligt til mig, og da 
jeg kom hjem, lå der venneanmodninger 

på Facebook fra et par stykker, jeg havde 
talt med til stævnet. Jeg blev rigtig glad, og 
følte mig allerede der velkommen i Nøkkvi.
Jeg elsker stemningen på en stævnebane. 
Se andres heste, drikke en kop kaffe og 
gå og småsnakke med dem jeg møder. 
Man skulle umiddelbart tænke, at det med 
stævner har jeg prøvet før, og det ikke er 
noget der påvirker mig. Det er imidlertid 
ikke tilfældet! Jeg er hamrende nervøs! 
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Støt Nökkvi: Få et OK Benzinkort – evt. også 
OK Mobil og OK El – eller via dit Dankort
Nökkvi har en sponsoraftale med OK, der 
er bygget op omkring OK Benzinkortet + 
evt. OK Mobil og El fra OK.
Du kan støtte Nökkvi med op til 15 øre pr. 
liter benzin eller diesel du tanker.

Sådan gør du:

Gå ind på ok.dk/privat/bestil/benzinkort, 
og udfyld bestillingsformularen - sponsor 
nr. 56 15 11.
Se mere om vores sponsoraftale på hjem-
mesiden.

 Sponsoraftale

Sponsoraftale

Skørt, specielt fordi jeg ellers tager det 
meste med ophøjet ro.. På stævnebanen 
glemmer jeg for det meste alt om at ride. 
Heldigvis er min hest en rigtig makker. Vi 
har kendt hinanden siden han var 5. Idag 
er han 10, og han betyder rigtig meget 
for mig. Vi får vist lidt på ovalen, men ofte 
rider jeg ud af banen tænkende; for dælen, 
kunne de dommere da ikke bare se ham 
når jeg rider undervisning, eller derhjemme 
på grusvejen. Den tanke kender de fleste 
nok. Hvorfor er det så, at det betyder så 
meget for mig, at få vist min hest fra den 
side hvor det hele bare spiller? Hvorfor er 
det, at jeg ikke bare rider rundt på ovalen 
og tager det som en oplevelse? Det har 
jeg gransket en del i... Jeg er kommet frem 
til følgende ; Jeg bruger meget tid på min 
hest, jeg har ham hjemme og jeg kan se 
ham gå og græsse fra min sofa. Han er så 
stor en del af mit liv, og jeg er altid glad 
når jeg har redet på ham. Det lyder måske 
skørt, men han er ligesom min hund, en del 
af min familie.
Foruden tid, er der en masse nørderi og 
tænkning om ridning. Jeg deler undring og 
erfaringer med andre ryttere, så det fylder 
ret meget i mit liv, og jeg elsker det. Det er 
en passion, en gennemgribende en af slag-
sen. For slet ikke at tale om alle de penge 

der bliver brugt! Den kender de fleste vist 
til.. Altså for mig en interesse der fylder 
meget, så selvfølgelig vil jeg gerne kunne 
ride rundt på ovalen, og vise min hest fra 
dens aller bedste side. Det er sikkert også 
derfor jeg bliver nervøs, fordi det betyder 
så meget for mig. Min gamle underviser og 
ven fra storhesteverdenen sagde følgende 
til mig en dag jeg beklagede min nød;” Du 
melder bare til en masse stævner, du skal 
over det nervøsitet!” Han plejer at have ret 
den gamle, så nu følger jeg hans råd. Jeg 
har kun redet et enkelt i år, da min hest har 
været skadet. Det var sidst Nökkvi afholdte 
stævne. Atmosfæren her er hyggelig, super 
hyggelig. Der er plads til os allesammen. 
Måske var det der gjorde, at jeg havde så 
nogenlunde styr på nervøsiteten, og kom 
rundt på ovalen. Ikke perfekt, men jeg var 
glad. Glad for, at det ikke stak helt af for 
mig med nervøsitet. Så nu har vi meldt til 
julestævnet, og planen er, at melde til en 
masse, og følge en klog ældre beriders 
råd. For det ER sjovt at ride stævne. Uanset 
om hesten er en gangmaskine eller en 
sofatølter. Heldigvis er Nøkkvi en klub med 
sjældent mødt imødekommenhed overfor 
nye, hvor der er plads til alle. 
Mange tak for det.
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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 

November
4. november Hubertusjagt
10. november Julestævne

December
1. december Generalforsamling 
28. december Juletur

Kommende arrangementer
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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

Afsender: Islandshesteklubben Nøkkvi
Kjeld Flammild, Ravnsbjergvej 55, Dollerup 
8800 Viborg
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