
Årsberetning 2018 

Vi har igen haft et år med stabilt medlemstal i nøkkvi.  Men 2018 har været fyldt med gode og 

mindre gode udfordringer for klubben og i særdeleshed hestefolket. 

 Vi startede året med massevis af gode arrangementer; Foredrag omkring stævneridning, Kursus 

med Jon Stenild, som der i foråret, i alt har været afholdt 3 af. 

 Der er blev afholdt Fastelavnsstævne, som blev udsolgt på under 24 timer! Der blev afholdt Spa-

dag, Foredrag om ridning i naturen, samt foredrag med Dyrlæge Anders Kragh, en ridetur ud i det 

blå, et Horsemanship kursus og den årligt tilbagevendende begivenhed, Økodagen i Havredal, igen 

med god deltagelse fra mange Nökker, og deres dejlige heste.  

 Derefter gik det, mildest talt absolut ikke efter planen. Vi fik desværre et par aflyste ture for junior 

og ung-ryttere, Vi nåede lige at få afholdt Forårsturen i Kompedal, inden hele landet så godt som 

blev lagt ned, grundet udbrud af den særlig smitsome Heste Herpes. Det føltes som om hele 

landet gik i stå, og hestene blev isoleret hjemme uden kontakt til andre der kunne udgøre en risiko 

for smitte.  

Situationen blev fulgt nøje af alle, og hverdags informationer om at ”Stævnet og ”Arrangementet 

er aflyst grundet herpes” blev desværre hverdags beskeder. På grund af disse omstændighederne 

blev Spa-dag nr.2 aflyst, og bestyrelsen måtte træffe beslutning om at aflyse vores traditionsrige 

Kr. Himmelfartsridt. 

Heldigvis, efter en kortere periode, blev situationen normal igen, og da tiden kom til turen rundt 

om Hald sø, i udgangen af maj, var der allerede sommertemperaturer og det gode vejr blev i den 

grad budt velkommen, efter et meget regnfuldt 2017. Ringridning blev afholdt efter alle kunstens 

regler, og der var bestemt god underholdning for de fremmødte tilskuere. 

2018 var også året, hvor der blev indkaldt til en Ekstra Ordinær Generalforsamling, idet projekt 

Klubhus nu endelig kom så vidt, at det skulle besluttes, hvorvidt der skulle tages det første 

spadestik – og Nökkerne, som må være nogen af de mest tålmodige mennesker, stemte ”JA” til 

fortsættelsen af dette og projektet blev skudt i gang i begyndelsen af oktober måned. 

Sommeren, den meget, meget lange og ekstremt varme og tørre sommer bød på udfordringer, for 

både mennesker som dyr. Til trods for ørkenagtige tilstande i det danske land, med både vandings 

og afbrændnings-forbud, fik vi afholdt Junior ridelejr, Fædrelandstur, Hampen Sø tur og ridetur på 

Kongenshus hede. 

 Samtidig begyndte den næste store krise, for os hestefolk vel at mærke, idet der pludselig var 

udsigt til mangel på stråfoder til vinterens forbrug. Den manglende stråfoder situation, var – og er 

– det helt store samtale emne i hele landet. 

Sensommeren bød på den berygtede Kællinge-tur, som for en gangs skyld blev afholdt uden regn, 

for regnen var stadig ikke rigtigt kommet i starten af september – men den kom til vores 

breddegrader da vi skulle afholde Aktivitetsdagen! I silende regn blev modige Nökker udfordret i 

Ulvedal plantage, og vejret til trods, var der højt humør og arrangementet var aldeles vellykket. 



Dernæst blev der afholdt et vellykket sensommerstævne på vores ovalbane her i Havredal, og som 

noget nyt blev Hubertus ridt, afholdt i Kompedal Plantage uden spring delen, men dog med et fint 

opløb. 

De blev afholdt julestævne, og mange af vores dygtige ryttere havde pyntet sig i anledning af den 

forestående højtid. Den efterfølgende weekend blev årets sidste Jon kursus afholdt, den anden ud 

af 2 kurser her i efteråret, i alt 5 kurser med Jon Stenild blev afviklet i 2018! 

Den 20. november kunne vi sammen med Det Ny Havredal , ( der i øvrigt også står for byggeriet), 

fejre Rejsegilde for vores nye Klubhus – det var et velbesøgt arrangement, der var både elever, 

lærer og godt med Nökkvi folk. Som det er tradition til Rejsegilde, og med skolen som vært, blev 

de fremmødte tragteret med pølser, sodavand og øl her i kantine. 

 Byggeriet går efter planen og vi ser frem til at kunne indbyde, til indvielsen i det kommende år. 

I disse tider bruges internettet, specielt facebook, intensivt af Nökker i alle aldre. Derfor er Nökkvi 

selvfølgelig med på ”beatet”, og vi har både en yderst velfungerende hjemmeside og vores egen 

gruppe på facebook.  

Som mange er bekendt med, så er det ikke tilladt med køb/salg og reklamer for div. butikker/ 

udsalg på vores almindelige gruppe, derfor er der i løbet af den sidste uge blevet oprettet endnu 

en gruppe, Nökkvi køb og salg. Denne gruppe er for Nökker, der enten ønsker at købe, eller sælge 

ting, og vi håber selvfølgelig at det vil blive en stor succes, og et godt redskab for Nökker, der 

enten har for meget, eller for lidt i gemmerne. 

Alt i alt har året 2018, været et udfordrende, men også et succesfuldt år for Nökkvi. Jeg vil her til 

sidst gerne takke, alle vores fantastiske udvalg, for al deres hårde arbejde og gode arrangementer i 

det forgangne år. Særlig tak til medlemmerne i vores Foredrags- og Kursus-udvalg, som 

beklageligvis har valgt, ikke at fortsætte i det kommende år. I har virkelig givet os nogle gode og 

hyggelige aftener, og vi håber at andre har mod på at tage stafetten op, da vi gerne i det 

kommende år, vil kunne nyde godt af at få udvidet horisonten, gennem kurser og foredrag. 

En stor tak skal også lyde til vores 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, Jette og Joan – tak for 

indsatsen i 2018, jeg håber I vil overveje at komme tilbage i bestyrelsen på et senere tidspunkt. 

Ligeledes, en stor tak til Maja Malene, som beklageligvis måtte trække sig fra bestyrelsesarbejdet i 

starten af året. 

 

Til sidst, og ikke mindst, TAK til alle jer fantastiske mennesker – uden jer eksisterede klubben ikke, 

og vi håber fortsat på jeres opbakning til alle Nökkvis kommende arrangementer. 

Søren Møller. 


