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Leder - Beretning 2018
Vi har igen i år haft et stabil medlemstal i nøk-
kvi.  Men 2018 har været fyldt med gode og 
mindre gode udfordringer for klubben og i 
særdeleshed hestefolket.
 Vi startede året med massevis af gode ar-
rangementer; Foredrag omkring stævner-
idning, 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 na-
turen, samt foredrag med Dyrlæge Anders 
Kragh, en ridetur ud i det blå, et Horseman-
ship 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, grun-
det udbrud af den særlig smitsomme 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 ”Arrange-
mentet er aflyst grundet herpes” blev des-
værre 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 situ-
ationen 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 frem-
mødte 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 tag-
es det første spadestik – og Nökkerne, som 
må være nogen af de mest tålmodige men-
nesker, stemte ”JA” til fortsættelsen af dette 
og projektet blev skudt i gang i begyndelsen 
af oktober måned.
Sommeren, den meget, meget lange og eks-
tremt varme og tørre sommer bød på ud-
fordringer, for både mennesker som dyr. Til 
trods for ørkenagtige tilstande i det danske 
land, med både vandings og afbrændings-
forbud, fik vi afholdt Junior ridelejr, Fædre-
landstur, Hampen Sø tur og ridetur på Kon-
genshus 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 af-
holdt 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 ar-
rangementet var aldeles vellykket. Dernæst 
blev der afholdt et vellykket sensommer-
stævne 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 byg-
geriet), fejre Rejsegilde for vores nye Klubhus 
– det var et velbesøgt arrangement, der var 
både elever, lærere og godt med Nökkvi folk. 
Som det er tradition til Rejsegilde, og med 
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skolen som vært, blev de fremmødte tragter-
et 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 face-
book, 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. bu-
tikker/ 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 Kur-
sus-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, gen-
nem 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 tid-
spunkt. Ligeledes, en stor tak til Maja Malene, 
som beklageligvis måtte trække sig fra be-
styrelsesarbejdet i starten af året.

Til sidst, og ikke mindst, TAK til alle jer fan-
tastiske mennesker – uden jer eksisterede 
klubben ikke, og vi håber fortsat på jeres op-
bakning til alle Nökkvis kommende arrange-
menter.
Søren Møller.



5

Den 14. april 2019 er det landsdækkende 
Økodag. Det er den forårsdag i Danmark, 
hvor alle de økologiske køer lukkes på græs 
for første gang efter en lang vinter i staldene. 
Økodag foregår fra kl. 10.00 til kl. 14.00, og 
køerne slippes løs præcis kl. 12.00.
I forbindelse med Økodagen på Havredal 
Praktiske Uddannelser har Nökkvi lovet at bi-
drage til hyggen ved at stille heste og træk-
kere til rådighed, så de mange besøgendes 
børn kan få trækture og opleve, hvor fantas-
tisk det er at være sammen med heste.
De seneste år har Økodagen været en kæmpe 
succes med 3-4000 tilskuere, og massevis af 
børn er blevet jublende henrykte ved at op-
leve hestenes nærvær. I år vil vi gerne gentage 
succesen – dels for at gøre gengæld for alt 
det, som Havredal Praktiske Uddannelser gør 
for Nökkvi – dels for at bidrage til at øge børn 
og unges interesse for heste i almindelighed 
og islændere i særdeleshed.
Så kom frisk og støt op omkring arrange-

mentet ved at møde op som hjælper – og 
rigtig gerne med en eller flere venlige heste. 
Islændere foretrækkes, men også shetlæn-
dere eller andre robuste racer er velkomne, 
hvis de vel at mærke er rolige, børnevenlige 
og gode at trække med.
Vi skal bruge ca. 20 heste og dermed også 
mindst 20 trækkere i tidsrummet kl. 10.00 til 
kl. 14.00. Trækturene afvikles kl. 10.00-11.30 
og igen kl. 12.30-14.00.
Hestene inddeles i to hold, hvor hvert hold 

trækker med hestene to gange 45 minutter 
– én gange 45 minutter om formiddagen og 
én gange 45 minutter om eftermiddagen. Fra 
kl. 11.30-12.30 holder alle hestene pause, og 
køerne lukkes som nævnt ud kl. 12.00. Alle 

heste skal være ”iført” saddel, grime og træk-
tov – alternativt hovedtøj med grime og træk-
tov udenover.
Søren Møller sørger for, at der er opstillet 
folde til alle, men man skal selv have spande 
med til vand.
Der er græs og vand til hestene, og Havre-
dal Praktiske Uddannelser giver kaffe, vand 
og sandwiches til alle Nökker, der melder sig 
til at hjælpe ved dette arrangement. Land-
brugsskolen stiller også ridehjelme og op-
stigningsskamler til rådighed samt kegler, der 
markerer trækturs-runden.
Økodagen foregår på Smedevej 4, 7470 Ka-
rup J. Alle bedes møde op kl. ca. 09.30, så vi er 

klar til at begynde kl. 10.00
Vi håber rigtig mange vil være med til nogle 
hyggelig timer denne dag.

Økodag på Havredal Praktiske Uddannelser
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Denne talemåde kender de fleste, og den 
er er især aktuel, når flere mennesker skal 
samles og deles om den samme ting. Nökkvi 
er så privilegeret, at have egen ovalbane 
og endda snart med tilhørende klubhus. 
Ovalbanen bliver flittigt brugt i løbet af et 
år, både undervisning, alm. træning, kurser 
og stævner lægger den overflade til, og det 
helt uden ekstra brugerbetaling. Den eneste 
regel er, at man lige retter banen af når man 
har brugt den. En bane bliver naturligvis slidt 
når den bruges, og inden større arrange-
menter har det i Nökkvi været normen, at 
der engang imellem indkaldes til en arbejd-
saften, så banen kan blive rettet til og huller 
udjævnes.
I 2018 kom det ad omveje bestyrelsen for 
øre, at der var utilfredshed med banens 
beskaffenhed. Dette kom også til udtryk til 
vores ekstra ordinære generalforsamling i 
forsommeren 2018, da medlemmerne her 
rejste spørgsmålet, om en banerenovering 
ikke er ved at være tiltrængt, især når nu 
der kommer til at stå et flot, nyt klubhus ved 
siden af. Konklusionen blev ifølge referatet 
at sagen skulle tages op på den ordinære 
generalforsamling. Bestyrelsen foreslog 
på den ordinære generalforsamling, at det 
optimale var at nedsætte et baneudvalg, 
bestående af personer, som har en holdning 

og en mening omkring, hvordan en god 
bane skal laves, og helst med lidt erfar-
ing, eller vilje til at sætte sig ind i tingene. 
Deres opgave ville bestå i at samle midler 
og beslutte, hvilken form for renover-
ing, der skal laves. Bestyrelsen havde på 
forhånd hentet et prisoverslag fra Neergaard 
pålydende ca. 60.000kr, så medlemmerne 
kunne få en forståelse for den økonomiske 
udfordring i en banerenovering.
Den ordinære generalforsamling kom og 
gik, uden at én eneste har meldt sig som 
medlem i baneudvalget. Keld Flamild og 
Egon Christensen har indvilliget i at hjælpe 
med at søge de økonomiske midler, og det 
er jo dejligt, da dette er en meget vigtig brik 
i projektet.
 Bestyrelsen finder det tankevækkende og 
en anelse skuffende, at der ikke var nogen 
medlemmer der meldte sig i udvalget, for at 
finde en vedvarende løsning.
Bestyrelsen håber fortsat på, at der blandt 
vores skønne medlemmer sidder nogle 
stykker, som gerne vil yde lidt frivilligt 
arbejde, for at kunne nyde en renoveret 
bane, naturligvis vil bestyrelsen og resten af 
Nökkvi støtte op om dem, der gerne vil give 
sig i kast med projektet.

De bedste hilsner fra Bestyrelsen.

Du må yde, før du kan nyde
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Sidste år midt i juni måned, en af de få 
dage hvor det regnede lidt, var vi fra Nøk-
kvi inviteret på besøg hos islænderklub-
ben Landi-Askja.

Vi startede dagen med, at blive guidet 
gennem deres dejlige skovturs Trekbane, 
der er beliggende i Frederikshåb plantage 
nær Billund. 

Det var spændende, at prøve kræfter med 
en anderledes træningsform, som både 
krævede kontrol, smidighed og mod. Der 
skulle både øves stop, slalom, bak, åbnes 
og lukkes låge og rides over bro.

Prøvelsen på banen sluttede med at ride 
et Trailspor, hvor vi endnu engang fik brug 
for alt det vi havde øvet på banen.
 
Så var det tid for frokost og her har Landi-
Askja de skønneste faciliteter ude i skoven. 

En dejlig stor bålhytte, flere faste folde og 
bindebomme.
Efter frokosten var der mødt masser af 
ryttere op fra Landi-Askja, og så gik turen 
gennem Frederikshåb plantage, ned 
igennem 7 års søerne som af uforklarlige 
årsager er et område, der bliver overs-
vømmet ca hvert 7. år. Vandstanden var, i 
sidste sommers tørke, det højeste mange 
har oplevet. Turen gik videre ud over 
den afbrændte Randbøl hede og en tur 
ned omkring Kirstinelyst. Kirstinelyst er 
et Naturcenter med flere shelters, heste-
folde, mødelokaler og køkkenfaciliteter. 
Her holder Landi-Askja hvert år en lejr for 
klubben.
Fra Kirstinelyst red vi retur over heden 
og tilbage til Trekbanen. Her afsluttede 
vi dagen med at love at vi ville gengælde 
venligheden og invitere Landi-Askja på en 
tur i vores skønne natur.
 

Besøg hos Landi-Askja
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Lørdag den 30/3 2019 har vi inviteret Landi-
Askja til en forårsridetur i Havredal og Stendal 
plantage. 
Turen starter og slutter ved banen i Havredal, 
Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup J
Vi skal være klar til at ride kl. 11.
Turen er 10-15-20 km. 
Vi deler op i flere hold afhængig af tempoøn-
sker og distance.
Holdene vil være kategori 2, 3 og 4 hvis der er 
stemning for dette.
 
Heste med løse bagben bedes bære rød sløjfe 
i halen.

Undervejs på turen holder vi en pause hvor der 
bliver serveret rygende varm suppe og en øl 
eller sodavand.

Efter turen vil der blive serveret kaffe og lidt 
sødt i Nøkkvis nye klubhus (eller uden for det).

Max 30 deltagere
Prisen for turen bliver 50,-
Tilmelding senest 25/3 til Jette Rasmussen på 
tlf: 40632128

Din tilmelding er først registreret når der er 
modtaget betaling på mobilpay nr. 40632128 
eller efter nærmere aftale med Jette.

Venskabstur med Landi-Askja
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Igen i år indbyder Nökkvi til det tradition-
srige Kr. Himmelfartsridt / Orienteringsridt
Torsdag den 30. maj 2019
Ved Naturskolen, Hald Hovedgård, Ravnsb-
jergvej 75, 8800 Viborg
Ryttere og heste samles rideklar kl. 9:30 på 
lejrpladsen til holdopdeling og velkomst ved 
klubbens formand.

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.
Ridtet starter kl. 10.
Arrangementer giver mulighed for optjening 
af klubmesterskabspoint.
Sværhedsgrad: 2-5 (holdene bestemmer 
selv).
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 fællesfold til hhv. hopper og val-
lakker 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 Kr. Himmelfartsridt og rytterfest 2019
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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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Tirsdag d. 5. marts blev der afholdt foredrag 
om Rideruten Thy på Havredal Gl. skole
Lone Krog, Heidi Oddershede og Birger Es-
kildsen var mødt op til foredraget, de var 
nogle af de lokale ildsjæle som havde været 
med til at oprette ride ruten. De fortalte 

ikke kun om de forskellige ruter, men også 
om naturen, og hvad man kan se undervejs, 
hvor kan man holde pauser, parkere, over-
natte både selv og med sin hest, og hvor 
man eventuelt kan leje en hest? Her var der 
rig lejlighed til at begynde at planlægge sin 
næste ridetur om det så er en weekend, en 
ferie eller bare en dagstur med hesten. De 

fleste delruter kan man nå på en dag, eller 
man kan lave sin egen.
Rideruten Thy er en markeret riderute gen-
nem Danmarks største Nationalpark – Na-
tionalpark Thy. Ruten strækker sig over 110 
km gennem den barske, men smukke, na-

tur; gennem skov, til ferske søer, 
langs havet og ad lange stier 
med udsigt over klitheden. 
Udover den flotte natur, afve-
ksles der med korte strækninger 
langs offentlig vej og ledes ind i 
lokale turistbyer (Svankjær, Klit-
møller, Nors, Ræhr). Udover den 
markerede ridesti, er der etabler-
et små lokale ruter med start og 
slut samme sted, samt rig mu-
lighed for at udforske naturen 
udenfor de afmærkede ruter. 
På ruten er der indtænkt gode 
overnatningsmuligheder for 
både hest og rytter. Lone har 
ovenatningstedet ”Lærkely” An-

ette har ”Søgaard naturferie” og Birger har 
Stutteri ”Korreborg”, alle kan findes på nettet. 
Derudover er der et hav af muligheder, i form 
af pausefolde, shelterpladser, bed & break-
fast, hestehotel, guidede rideture og mange 
andre faciliteter, der gør netop din oplevelse 
af ruten fuldendt.

Foredrag om Riderute Thy Nationalpark

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.
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Klubhusbyggeret er godt i gang. Huset er 
rejst, hvilket blev fejret på behørig vis med 
pølser og øl den 20. november. Siden er 

taget kommet på og klubhuset har fået ind-

vendig beklædning. En flok medlemmer har 
i slutningen af januar hjulpet med at male 
de udvendige beklædningsbrædder. Det er 

jo en del af projektet, at vi selv skal bidrage 
med nogle frivillige timer. Stor tak til dem, 
der indtil nu har brugt tid på at hjælpe.
Hvornår huset og det uden om er helt fær-
digt, kan vi desværre ikke sige på nuværende 

tidspunkt. Men vi har en forhåbning om at 
den 1. april vil være et godt bud. 
Fortsættes næste side.

Klubhusbyggeriet 2019
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Vi har jo nogle deadlines, der skal overhol-

des i forhold til de tilsagn om økonomisk 

støtte, som vi har fået.
Når det hele er færdigt, skal der selvføl-
gelig være en markering af det med en 
indvielse. Hvordan og hvornår vil fremgå 

af hjemmesiden og Nökkvis facebook-
gruppe.
Mange vil sikkert glæde sig til at sidde på 

den store terrasse og følge med i de aktiv-
iteter, der foregår på banen.

På vegne af bestyrelsen
Anette Andersen

Klubhusbyggeriet 2019, fortsat
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STAFETTEN af Bent Melvej
Hesteliv i Barndommens Land

Mit hesteliv starter, da jeg med min familie 
flytter til Bjerringbro i 1960. Vi flyttede i hus 
på Ågade en sidevej til Stærkærvej, hvor 
der lige på anden side lå en vognmands-
forretning, Brdr Ditlev. Den gamle Kristian 
Ditlev havde stadig ét par Belgiere tilbage 
fra den tid hvor vognmandsforretningen 
blev drevet med heste.
 Jeg havde aldrig set så store heste før, 
og det står printet i min erindring, hvor-
dan den ældre mand, som var meget lille 
(syntes jeg, i forhold til hestene)), kunne 
håndtere dem, hvor roligt tålmodigt de 
stod mens han med besvær fik løftet 
seletøj op over deres hoveder, som de 
sænkede, når han gav signal, spændte 
omgangstøj på, lagde skagler op over 
ryggen, fik lange tømmer på og så gik 
langsomt ud af vognporten efter hestene 
og ned til sit hus (han boede ikke længere 
på gården) hvor han havde en stor tung 
ladvogn i en garage. Ved garagen bakkede 
han hestene ind til porten, han åbnede 
porten og hestene de stod mens han med 
besvær fik stjært monteret, ryk tilbage, 
skagler på, kravlede op på bukken med 
bøjet hoved, da han ikke kunne sidde opret 
i den lave garage, forsigtig ud, da der ikke 
var meget plads på nogen af siderne, til 
højre hen ad Mikkelsgade op ad Ågade og 
så ad Stærkærvej mod Ulstrup, hvor de så 
fik lov til at strække ud i skridt, ingen trav 
eller andre gangarter, det ville ødelægge 
skridten. Også kørte vi næsten til Busbjerg 
og hjem igen, jeg sad der lille og tavs og 
følte mig som en konge ved siden af Kris-
tian som brummede lige så stille, og som 
ind imellem gjorde mig opmærksom på 
hvad der stod på markerne vi kørte forbi, 
han pegede på Teglværket og snakkede 
om kørsel med ler. Hjemme igen bakkede 

han op til garagen og ”rykkede ” vognen 
ind i garagen – der var virkelig ikke mange 
cm på hver side – vi krøb ned med bøjede 
hveder og spændte fra, af med stjært, lidt 
frem, luk porten og så op på gården, hvor 
hestene igen bare stod og ventede mens 
der blev taget seletøj af og så ind og få 
noget foder. Jeg husker ikke hvor mange 
køreture jeg fik, men det var ikke mange, 
men hele omgangen med hestene, roen 
og deres lugte og lyde, og tyngde i alt 
hvad de gjorde, har jeg stadig på rygmarv. 
Senere fik jeg lov til at trække hestene ned 
i engen ved Gudenåen, det var en stærk 
lidt bævrende oplevelse, 2 kæmpeheste 
der ragede flere meter op over mig, med 
hoveder så store som elefanter og kæmpe 
skridt, jeg gik hurtigere og hurtigere, jeg 
var ikke helt tryg ved dem så tæt på mig i 
hælene, så til sidst småløb jeg og hestene 
kom bare nærmere og nærmere, heldigvis 
nåede vi engen og grimeskafterne kom af 
og leddet lukket og jeg overlevede.
 
Lidt længere oppe på marken bag ved 
Ditlevs gård boede Kresten og Jens Anker, 
Kresten lavede det markarbejde der skulle 
laves med traktor og Jens Anker lavede 
det der skulle /kunne laves med heste, 
2 Nordbagger. Alle i Bjerringbro kendte 
Jens Anker som når han kom kørende med 
Hestene i frisk trav foran den store gummi-
vogn, stående og syngende så det gjald-
ede, han var Bjerringbros Poul Bundgård, 
2 meter høj, udsmider på Madsens Hotel i 
weekenden, elskede operette, altid i godt 
humør – så hestekørsel med Jens Anker 
var lystigt og larmende og friskt, hente hø 
og halm, hente foderstoffer i Møllen og så 
tilbage til sønderbro gennem Viadukten, 
hvor Jens Ankers sang et øjeblik kunne 
høres som var det i en katedral. 
 
Fortsættes side 19

Mit hesteliv
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Det kan godt være, at der er flere aktive 
30 årrige islænderheste i klubben, men vi 
benyttede nytårsdag lejligheden til at fejre 
Snorre i Fløjgårde, hvor jeg har haft mine 
heste stående i de sidste 7 år.
30 år er immervæk en høj alder for en hest, 

men han klarer sig godt og er stadig god at 
ride på, for ryttere i alle aldre og når man 
skal have ungheste med som håndheste. 
Snorre har grønne papirer, men jeg har 
sporet ham tilbage til ”Svenstrupkanten”, 
hvor han blev født i 1989 af en lysgrålig 
hoppe med lys man. Han blev købt af en 
ung pige, da han var et halvt år gammel. 
Hun solgte han til sin veninde Katrine, da 
han var 3-4 år gammel. Jeg har talt med 
Katrines forældre, der fortalte, at hun 
havde haft rigtig meget glæde af Snorre 
indtil teenager interesserne tog over. Han 
var så en kort periode hos en børnefami-

lie i Frederikshavn, hvor min mand og jeg 
købte ham i 1997. Jeg prøvede nogle år 
efter, at kontakte Nordjysk Ridecenter i 
Svenstrup, for at høre om de kendte til en 
lysgrålig islænderhoppe med lys man, der 
har havde fået føl i 1989, men det gav ikke 
resultat, da der kom så mange heste på 
det tidspunkt.
I alle årene siden har Snorre givet små og 
store ryttere gode oplevelser. Carl Edvard 
og jeg var med til Nøkkvi stævne år 2000. 
Småpiger har lånt ham til stævner og old-
ebørn har fået rideture. Der er også blevet 
givet uendelig mange trækketure og han 
nyder at blive klappet af børnene ved Øko- 
dagen. Jo flere, jo bedre. Jeg har da også 
været til ringridning på ham. 
Snorre har sine privilegier i Fløjgårde og 
får den omsorg, der er nødvendig, når man 
har sommereksem. I sommerhalvåret får 
han en ugentlig pille og hans eksemdæk-
ken bliver dagligt checket. Jeg har ikke tal 
på, hvor mange timer jeg har brugt på at 
vedligeholde hans eksemdækkener, men 
han har gået med dækken siden 2001. Til 
gengæld har han den skønneste muldvarpe 
sortbrune pels om vinteren, om end der er 
lidt grå hår i manen og hovedet.
Gertie Kryschanoffsky

Snorre 30 år

2000                                                           2007                                                        2016                                                      
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Referat fra generalforsamling i Nökkvi 
lørdag den 1. december 2018.
Afholdt i spisesalen på Det Ny Havredal, 
Ulvedalsvej 30-34, 7470. 
Dagsorden: 
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab.
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 (mod-
tager 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 af udvalg under bestyrelsen:
 Bladudvalg.
 Børne og ungeudvalg.
 Stævneudvalg.
 Kursus-og foredragsudvalg.
 Seniorudvalg.
Nye udvalg, der fremlægges på general-
forsamlingen:
 Terrænudvalg (Henrik Gehrt).
 Kr. Himmelfartsudvalg.
 Baneudvalg.
13) Eventuelt.
14) Udnævnelse af klubmestre.
15) Udnævnelse af Årets Nøkker.

Formanden Søren Møller bød velkommen 
til de 36 fremmødte medlemmer.
Ad 1)  Forslag: Bent Melvej, dirigent og 

Gertie Kryschanoffsky, referent. Begge blev 
valgt.
Bent Melvej konstaterede, at generalfors-
amlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2)  Beretning ved Søren Møller. Gen-
givet i fuld længde andet steds i bladet.
Klubben fik gennemført de fleste af 
forårets arrangementer inden Heste Her-
pes udbruddet.  Man kom i gang efter 
en kortere pause og har fået gennemført 
sommerens og efterårets  planlagte ar-
rangementer. 
I juni blev der afholdt ekstraordinær 
generalforsamling, hvor det blev vedtaget 
at påbegynde klubhusbyggeriet. Der er 
blevet afholdt rejsegilde og det forventes, 
at klubhuset kan indvies i 2019.
Sommerens tørke gav udfordringer, med 
risiko for mangel af stråfoder til vinterbrug.
Der er oprettet en Facebook gruppe: ”Nök-
kvi køb og salg”.
Tak fra formanden til alle der har gjort en 
indsats for klubben.
Beretningen godkendt.
Ad 3) Regnskabs aflæggelse ved Anette 
Andersen. Det reviderede regnskab udlev-
eret.
Det blev oplyst at klubben har måttet skifte 
bank i forbindelse med byggeriet. 
Derudover var der kommentarer til nogle 
af punkterne. Der har været udgifter til 
oprettelse af salgsside til klubtøj.
Klubben har fået Mobil-pay. Den er ikke til 
kontingentbetaling, men betaling ved  
arrangementer ( Konto til banken).
Ad 4) Budget fremlæggelse ved Anette An-
dersen. Driftsbudget 2019 blev udleveret.
Der var spørgsmål til det forhøjede 
kontingent til vores hovedforening Dansk  
Islandshesteforening. DI arbejder for vores 
synlighed i debatten om f. eks. naturrid-
ning,  opstaldningsforhold og beskæfti-
gelse. For hver 10. hest er der et 

Referat generalforsamling 2018
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fuldtidsjob. DI dækker ligeledes KODA-
udgifter og en forsikring. 
Regnskab godkendt og budget vedtaget.
Ad 5) Anette Andersen udleverede 
”Budget og finansiering af klubhusbyggeri, 
2018-2019” og  gennemgik punkterne.
Der blev redegjort for, hvad LOA og LAG 
står for.
Ad 6) Der blev fremlagt forslag om 
kontingentforhøjelse:
Personligt medlemskab: Fra 150 kr til 
200 kr
Familiemedlemskab : Fra 300 kr til 
400 kr
Forhøjelsen skal bl. a dække det forhøjede 
kontingent til DI.
Det blev drøftet, om man skal bibeholde 
familiemedlemskaber. Nøkkvi ønsker, at 
beholde familiemedlemskaberne. Dansk 
Islandshesteforening, DI, og Dansk Idræts-
forbund, DIF, som DI er underlagt ønsker 
familiemedlemskaberne afskaffet. Dette 
ønsker bestyrelsen på nuværende tid-
spunkt ikke at ændre.
Kontingentforhøjelsen vedtaget.
Ad 7) Der blev fremlagt forslag om at 
flytte kontingentåret, så det følger kalen-
deråret.
Der var afstemning ved håndsoprækning.
22 for ændring,3 imod ændring.Forslaget 
er faldet. (Der skulle have været 24 for 
ændringen jf. vedtægter)
Ad 8) Søren Møller genvalgt som for-
mand.
Ad 9) Forslag til bestyrelsen: Lone Kol-
lerup - Valgt
 Jan Brock - Valgt
 Lars Jensen   - Genvalgt
Ad 10) Forslag til 1. suppleant: Rikke 
Ravn  - Valgt
Forslag til 2. suppleant: Anette Ravn    - 
Valgt
Ad 11)  Forslag til revisor: Arne Graversen            
-  Genvalgt

Forslag til revisorsuppleant: Gertie Kryscha-
noffsky – Genvalgt
Ad 12) Udvalg under bestyrelsen: 
Bladudvalg: Kjeld Flammild   – Genvalgt
Tanja Knudsen  – Genvalgt
Gertie Kryschanoffsky – Genvalgt
-Børne-og ungeudvalg:
Der var forskellige forslag og debat om 
udvalgets aktiviteter. Laila står for junior-
lejr, Doro tilbød børn –og ungeridning. 
Lars nævnte, at aktivitetsdagen også var 
for unge. Winnie foreslog undervisning a 
la ridemærkeundervisning. Anette Ravn 
foreslog, at man samarbejdede med andre 
klubber f. eks. ved at invitere til ride under-
visning med Doro.
Det blev fra bestyrelsen understreget, at 
det er vigtigt at man kommunikerer med 
bestyrelsen, hvis man påtænker et arrange-
ment.
Konklusion: Arbejdsgruppe: Laila og Doro, 
der arbejder med børn-og unge undervis-
ning.
- Stævneudvalg: 
Marianne Lemming – Genvalgt
Jan Nielsen                - Genvalgt
- Kursus –og foredragsudvalg: Forslag: 
Mette Helberg - Valgt
Ruth Flammild  - Valgt
Doro Schlesinger – Valgt som forbin-
delsesled til børne-og ungeudvalg.
- Seniorudvalg: Kjeld Flammild  - Genvalgt
- Terrænudvalg: Forslag: Henrik Gehrt  - 
Valgt
Henrik er meget Alrid- interesseret. Henrik 
påtænker, at arrangere nogle ture rundt 
omkring i Jylland, hvor han foreslår, at 
man tilmelder via Sporti, så man ved hvor 
mange, der er tilmeldt. Han vil ikke stå for 
undervisning, men kun det at arrangere 
turene. Forberedelse f. eks springundervis-
ning skal man søge andet sted.

Gertie Kryschanoffsky
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Som rytter glæder man sig altid over god 
omtale af ridesporten og de glæder, som 
vores heste giver os. 
Stinna Tange Kaastrup blev i efteråret 
dobbelt guldmedalje vinder ved VM i 
paradressur. Stinna har i flere år redet 
paradressur på højt niveau, men har med 
guldmedaljerne markeret sig internationalt. 
Hun er blevet hædret ved flere nominer-
inger og er årets danske paraatlet 2018. 
Hun blev i efteråret nomineret til Det 

internationale Rideforbunds (FEI) pris , som 
verdens bedste ridesportsatlet på tværs af 
alle discipliner.
Stinna, der er født uden ben, rider på en 
varmblodshest, men med sit talent og vilje 
vil hun kunne begå sig på alle hesteracer. 
Der er mange islandshesteryttere, der 
kommer fra storhesteverdenen, så måske 
en dag vil vi se Stinna på en islandsk hest.

Gertie Kryschanoffsky 300119

Verdensmester i Paradressur - Stinna Tange

Oversigt over sværhedsgrad
Som noget nyt tilstræbes det at angive 
sværhedsgrad i forbindelse med beskriv-
elsen af de enkelte arrangementer og ture. 

Sværhedsgraden angive ud fra følgende 
oversigt:

Hos Oskar Sloth, lidt længere ude af 
Stærkærvej, kom nærheden med dyrene, 
der hjalp jeg med at fodre og strigle og klø, 
og fik lært at heste ikke bare sparker og 
bider, når man omgås dem fornuftigt, og at 
det heller ikke er farligt at sidde på en hest.

Nogle år i Kørestol på gr. af en hofteleds 
sygdom, satte en stopper i flere år for mit 
hesteliv, musikken tog over og kom til at 
fylde meget, skolegang og piger.

Fortsættelse følger i næste blad

Mit hesteliv, fortsat
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- Kr. Himmelfartsudvalg: 
Kjeld Flammild  - Valgt
Bent Melvej       – Valgt
Lene Gehlert      – Valgt
Jan Nielsen          – Valgt
Ruth Flammild     - Valgt
Oprydning: Anette Ravn og Ejvin - Valgt

Baneudvalg: Søren Møller er baneansvarlig.
Søren ønsker oplysninger fra ”banerytterne” 
om, hvad de mener og ønsker, at der skal 
gøres ved banen. Meld tilbage til bestyr-
elsen snarest.
Banen er gennemrenoveret i 2012 i forbin-
delse med afholdelsen af Alrid. Søren har 
haft nogle professionelle ude at se på banen. 
Stenmelet er slidt (Det er blevet ”rundt”).
Det er 3 forskellige slags stenmel man kan 
lægge på, men hvilken er bedst ?
Man ønskede fra klubbens side også oply-
sning om vejledning i vedligeholdelse af 
banen.   (før og efter en renovering). Hvis 
der er nogen, der ligger inde med erfaringer 

eller ideer, så kom med dem til bestyrelsen. 
Kjeld Flammild og Egon vil søge fonde om 
økonomisk støtte til renovering og vedlige-
holdelse.

Ad 13) Eventuelt: Søren Møller takkede 
bestyrelsesmedlemmerne og udvalgene for 
deres indsats. Vi  vil gerne respekteres for 
vores frivillige arbejde og ønsker, at det sker 
i en ordentlig tone.
Tak til medlemmer for deres fremmøde.
Dirigenten takkede for god ro og orden.       
Ad 14) Søren Møller nævnte kriterierne for 
”Årets klubmester”:
Klubmester 2018: Louise Ladefoged.
Ad 15) Søren Møller omtalte baggrunden 
for nomineringen af ”Årets Nøkker”.
Årets Nøkker 2018: Bent Melvej.                                                              

 Ref. Gertie Kryschanoffsky

Referat fortsat
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Der er ingen vindere fra november bladet, 
der var ingen som kunne bruge en ex 
julegave 

Da der har ikke været opbakning eller ret 
mange, som har haft lyst til at deltage i 
quizzen, udgår den fra bladet.

Quizzen udgår

Nøkkvi klubben får ikke 15% når man han-
dler på FREKJA webshop som blev skrevet i 
sidste blad. 
Derimod hvis der på et år et handler nok 
kan vi opgraderet vores shop ved dem med 
nogle flere vare, en opgradering som ellers 
normalt koster 1000,- kr.

Så hold jer ikke tilbage
God handel

Marianne Lemming 
Nøkkvi Medlems service, Sporti 
Stævneudvalget 

Web-shop FREKJA rettelse
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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



23

Formand
Søren Møller
Viborgvej 88
7470 Karup
Tlf. 21 25 26 58
e-mail: viborgvej88@gmail.com
Baneudvalget/fondsudvalg

Næstformand, kasserer og 
hjemmeside:
Anette Andersen
Bisballevej 50
8800 Viborg
e-mail: anette-a@hotmail.dk 
Tlf. 24 86 20 12

Børn og unge udvalg: 
Lone Kollerup
Søndergade 81
7470 Karup J
Tlf.: 20 15 88 51
e-mail: 
lonekollerup@gmail.com

Kursus- og Foredragsudvalg, 
Bladudvalg: 
Helena Stoltze
Søndergade 51
7470 Karup
Tlf.: 20 25 15 18
e-mail: Wulfcoco@gmail.com

Terrænudvalg, baneudvalg: 
Lars Jensen
Lysgårdvej 48
7470 Karup
Tlf.: 86 66 13 47
e-mail: drevshoejgaard@live.dk

Stævneudvalg, Medlems-
service: 
Marianne Lemming
Karupvej 27
7442 Engesvang
Tlf.: 23 39 41 46
e-mail: 
marianne.ahm@hotmail.com

Seniorudvalg:
Jan Broch
Bredmosevej 21
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 20 35 05 18
e-mail: 
ullabroch@energimail.dk 

Redaktør Nøkkvi Nyt:
Kjeld Flammild
Ravnsbjergvej 55
8800 Viborg
Tlf. 91 33 56 81
e-mail: 
kjeld@flammild.dk

Bestyrelsen 

Nye medlemmer af 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
16. marts Jón kursus 
17. marts Nøkkvi avlsarrangement
23. marts Hodsager plantage – skovtur med 
spring
30. marts Tur i det blå – sammen med 
Landi_Askja

April
12-13 april Gæðingakeppni
14. april ØKO-dag Havredal
20. april Distancestævne 
22. april Finderup rundt, 20 kilometer 

Maj
4. maj Forårstur i Kompedal 

16. maj Bestyrelsesmøde 
18. maj Finderup – skrænter og metal bro 
30. maj Kr. Himmelfartsridt og rytterfest

Juni
13. juni Deadline Nøkkvi nyt
22.. juni Ringridning 
29-30. juni Junior ridelejr 

August
3-4. august Kællingetur
8. august Bestyrelsesmøde 
9. august Hampen Sø tur
17. august Ridetur på Kongenshus hede
23. august Drive-In undervisning med Doro
31. august Stævne

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


