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Leder - Bestyrelsen
Nu er vi halvvejs gennem 2020, og det er 
allerede et år, vi vil kunne huske i lang tid fre-
mover. Dette blev jo året hvor næsten hele 
verden lukkede ned på grund af corona-virus. 
Danmark lukkede ned i marts, og det har jo 
også haft betydning for Nökkvi. Vi har des-
værre været nødt til at aflyse mange arrange-
menter, heriblandt Kristi Himmelfartsridt. 
Kristi Himmelfartsridt havde ellers fået nogle 
ændringer, som bestyrelsen var spændt på at 
få ført ud i livet.

Heldigvis er Danmark ved at åbne op igen, og 
vi kan snart begynde at se hinanden igen til 
de kommende arrangementer i Nökkvi-regi. 
Vi har dog kunnet se at der har været noget 
aktivitet blandt Nökkvis medlemmer i disse 
tider, og det er dejligt at se I kan skabe noget 
fællesskab med afstand i sådan en underlig 
tid.

For at skabe nogle gode rammer for fæl-
lesskabet, så er bestyrelsen og baneudvalget 
begyndt at se på renovering af ovalbanen. 
Dette er muligt da klubben endelig har fået 
tilskuddet til klubhuset fra LAG. 
Til at starte med får dressurbanen et nyt to-
plag i stedet for græs. Det vil gøre banen 
mere jævn, og det vil dermed blive lettere at 
ride der.

Selvom mange af årets arrangementer har 
været aflyst på grund af corona, så er det hel-
digvis ikke gået udover dem alle. Så til efter-
året er der flere spændende arrangementer i 
kalenderen, og det er bestyrelsen ønske at I 
vil bakke op om dem. Der er dog plads i kal-
enderen til flere begivenheder, så hvis du har 
lyst til at lave en fællestur eller andet, så er du 
meget velkommen til det. 

Vi håber at resten af året byder på mange 
gode oplevelser for jer og jeres heste.

Rikke Ravn 
  

God sommer....
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Støt med et OK benzinkort
Usædvanlige tider kræver usæd-
vanligt gode nyheder! OK og OK’s 
forhandlere giver os 30% ekstra i 
sponsorstøtte. Tak til alle, der støt-
ter med benzinkortet eller OK’s app! 
Hver en krone tæller i klubkassen i 
øjeblikket.

Nye bordbænk i klubhuset
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Dansk Varmblods Hingstekåring i Herning 
2020
I de tidlige stadier af coronakrisen her-
hjemme var der stor forundring over, hvor-
for Herning Kommune havde markant flere 
smittetilfælde end resten af vestdanmark.
Ofte blev en hingstekåring i Herning nævnt 
som mulig smittekilde. Men efter et studie 
af journaler fra netop Herning i forrige uge 
blev hingstekåringen umiddelbart frikendt.
Nu mener to eksperter dog, at undersø-
gelsen ikke kan bruges til at frikende hing-
stekåringen, der fra 4. til 8. marts havde 
besøg af omtrent 55.000 gæster.
Det skriver Århus Stiftstidende.
»I de 109 journaler vi har kigget i, er der 
ikke noget, der peger på en sådan entydig 
sammenhæng. Vi kan se et sammensat og 
varieret smittebillede, hvor både udland-
srejser, deltagelse i arrangementer og 
især tæt fysisk kontakt med en COVID-19 
positiv person udgør de sandsynlige smit-
tekilder,« sagde forskningskoordinerende 
ledende overlæge, Annette Haagerup, i 
forbindelse med udgivelsen af studiet om 
Herning.
Men efter at have set lidt nærmere på 
undersøgelsen fra Herning underkender 
to førende eksperter nu frikendelsen af 
hingstekåringen som den primære smit-
tespreder i Herning-området.
»Det er en klar overfortolkning. Der er 
ikke lavet smitteopsporing. Man kan ikke 
udelukke, at der har været smittede, som 
har deltaget på hingstekåringen eller været 
i nærheden af deltagere, som på den måde 
har været med til at øge spredningen lokalt 
og i resten af landet,« siger Allan Randrup 
Thomsen, der er professor i virologi ved 
Københavns Universitet.
Og den konklusion bakkes op af Hans Jørn 

Kolmos, professor i mikrobiologi ved Sydd-
ansk Universitet.
Han mener også, at den manglende fokus 
på den manglende smitteopsporing udgør 
et problem i studiet.
Hans Jørn Kolmos mener derfor, at folk 
i området kan være blevet smittet med 
coronavirus, da personer, som deltog i 
hestestævnet, også kan have smittet andre 
udenfor selve stævnets område - eksem-
pelvis i Herning by, hvor de formentlig 
også har opholdt sig.
Selvom Allan Randrup Thomsen fortsat 
mener, at hestestævnet kan have acceller-

eret smittespredningen i Herning Kom-
mune, så er han ikke af den opfattelse, at 
man skulle have aflyst stævnet, da Mette 
Frederiksen anbefalede at lukke store fors-
amlinger ned 6. marts.
»Hestestævnerne var allerede i fuld gang, 
da meldingen fra statsministeren kom, så 
jeg synes ikke, der er noget at bebrejde 
arrangørerne. De har ageret i god tro,« 
siger han.

Hingstekåring frikendt?
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Ny opstigningsblok i klubhuset af den mod-
erne af slagsen i plastik.

Gertie bruger den mere naturlige blok

Opstigningsblok

Trailerkort - skal du have det?

Kontakt Flemming Pape’s Køreskole på
Tlf. 4018 2608 eller se mere på www.flpape.dk
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Når man anskaffer sig et kæledyr, så ved 
man, at man en dag skal sige farvel. 
Mine 2 islændere Snorre og Menja var 
ved at komme godt op i årene, så for 3 år 
siden købte jeg en islænderplag på knap 
2 år af Mette og Carsten Helberg, Stald 
Fløjgaarde, hvor jeg har haft mine heste 
opstaldet i de sidst 8 år. Det er Silfur Hans 
fra Fløjgaarde.  
Jeg har således kendt ham, fra han blev 
født Sankt Hansdag 2015.
Jeg var også med ved Føl-og plagshow 2 
måneder senere, hvor han mistede sin mor. 
Han fik heldigvis en fostermor i en anden 
af Mette og Carstens hopper og min vallak 
Snorre fungerede som onkel i en velfunger-
ende lille flok bestående af hoppen Venus, 
føllene Friður og Silfur Hans, samt Snorre.

Lige efter at jeg havde købt ham, kom han 
på unghestefold og det har han været i alt 
4 gange. Det er vigtigt for en hest, der har 
været så meget ” i hånd” fra lille af, at den 
får mulighed for at være HEST.
I de 2 første vinterperioder brugte jeg 
Snorre og Menja i træningen af ”Hansi”, 
der kom med som håndhest. Han blev også 
trænet i runddel og han fik også sadel på, 
ligesom der er blevet lavet miljøtræning 
med alle mulige bigbag sække, plastposer 
og træpaller.
Sidste efterår hentede jeg ham hjem fra 
unghestefold i begyndelsen af september. 
Snorre var med i traileren, så det gik fint.
Jeg kunne fortsætte der, hvor jeg slap i 
foråret, så jeg var oppe på ryggen af ham 
den 11. september 2019. Arbejdet forsatte 
lige så stille i rundellen og snart var jeg 
med på småture, som rytter på håndhest 
ved siden af Menja eller Snorre. Der har 
ikke været noget hastværk. Alt er gået 
stille og roligt under hensyntagen til hans 
fysiske og mentale udvikling.

I november sagde jeg farvel til Snorre og 
Menja, der blev knap 31 og 28 år gamle. 
Jeg var kommet så langt med Hansi, at 
jeg kunne ride uden at han kunne være ”i 
snor” og de 2 heste var ved at melde sig 
ud af hesteflokken.
Snorre og Menja nåede at præge Silfur 
Hans i positiv retning og de nåede at være 
med til at give mig tryghed i tilridningen af 
Hansi, der er forløbet rigtig godt.
Jeg deltog i november i et Jon-kursus på 
Hansi og det gav nogle gode værktøjer. 
Efter påske i år begyndte jeg så småt at 
finde tølten og nu tølter han derudaf, så vi 
fik ros ved drive-in Jon-kursus 6. juni 2020.
Jeg kan ride alene på tur og allerede inden 
corona-krisen havde jeg min mands barne-
barn og oldebarn oppe at ride på ham.

Silfur-Hans fra Fløjgaarde. 

Jeg synes, at jeg har fået gennemført gen-
erationsskiftet godt.
Jeg glæder mig over min unghest og 
mindes de 2 gamle med taknemmelighed.

180620 Gertie Kryschanoffsky

Generationsskifte er gennemført
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TØLT 
v/Anne Soelberg 
Guldagervej 39 
9670 Løgstør 
soelberganne@gmail.com 
 
3150 5360 
 
  

[Dokumentets undertitel] 

 

 
 

       WWW.TØLT.DK 
      FACEBOOK: TØLT 
 
 

 

TILRIDNING &TRÆNING 

GANGSÆTNING 

UNDERVISNING 

KURSER OG FOREDRAG 

HJÆLP TIL KØB AF HEST 

KÅRINGSFREMSTILLING 

UNGHINGSTEFOLD 

 

 
UDDANNET 
UNGHESTETRÆNER OG 
FEIF-LEVEL 3 TRÆNER OG 
INSTRUKTØR FRA HÓLAR 
 

HORSEMANSHIP & 
BIOMEKANIK 
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Islandske heste ved Egilsstaðir.

Den islandske hest er efterkommer af de 
heste, vikingerne havde med sig, da de 
bosatte sig på Island i niende og tiende 
århundrede. 
De medbragte heste var forskellige i ud-
seende og farver, hvilket forklarer den store 
farvevariation i den islandske hesterace. 
Det barske klima på Island formede igen-
nem tiderne hesten til en kompakt, nøjsom 
og hårdfør race. Befolkningen på Island har 
været helt afhængige af hesten til transport 
og som arbejds- og slagtedyr. Omkring 
1920 påbegyndtes en stambog over hes-
tene i Island. Efter anden verdenskrig vandt 
jeep og traktorer frem og overtog store 
dele af hestenes arbejde. Hestene bruges 
i dag, når får eller mere eller mindre vilde 
hesteflokke skal drives sammen. De bruges 
også som slagtedyr. I dag bruges de mest 
til konkurrence og tur-ridning og er noget 
af det, Island er mest kendt for rundt om i 
verden.
De islandske heste i dag
I 1950’erne var der ikke brug for så mange 
heste på Island længere, og mange heste 
blev slagtet. Det var tyskerne, der “genop-
dagede” den islandske hest uden for 
lavaøen. I 1954 blev der solgt en del føl 
og ungheste til Tyskland for at redde dem 
fra slagteriet. De viste sig at være gode 
og sjove rideheste, og ejerne begyndte at 

avle på dem. I de følgende år kom hesten 
til Østrig, Schweiz og Holland. I løbet af de 
sidste par år har lande som USA og Canada 
så småt fået øjnene op for den islandske 
hest. Aktiviteter i disse lande afhænger 
dog stadig i høj grad af enkeltpersoner.
I 1961 importerede Gunnar og Marit Jons-
son to islandske heste fra Island til Dan-
mark. I modsætning til importen før krigen, 
drejede det sig her om rigtige tilredne 
rideheste. I de følgende år kom enkelte 
heste til landet, og i 1967 var den samlede 
bestand 19 rideheste og otte unghopper.
I begyndelsen blev de betragtet med 
nogen overbærenhed, men i 1967 blev 
tronfølgeren, prinsesse Margrethe gift, og 
Island forærede brudeparret to island-
ske hopper i bryllupsgave. Det blev et 
vendepunkt. Når den kommende dronning 
kunne ride på dem, så kunne alle tage dem 
alvorligt.
Året efter blev Dansk Islandshesteforening 
stiftet, og siden er det kun gået fremad. 
Hestens gode egenskaber har gjort den 
stadig mere populær overalt i landet. Der 
er nu omkring 25.000 islandske heste i 
Danmark.
Islandske heste en solid eksportvare for Is-
land, men for at undgå smitte med sygdom 
fra udlandet og for at holde racen “ren”, 
må en hest, som først har forladt Island, 
aldrig vende tilbage.

Islandske heste fra Wikipediat
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   Sponsoraftale

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.
Har du allerede et benzinkort til OK, som ikke er tilmeldt Nökkvis sponsoraftale, kan du 
nemt tilmelde det. Du skal blot oplyse sponsornummeret.

Se mere om vores sponsoraftale på hjemmesiden.

Mønstedvej 13 i Grønhøj • Tlf. 8666 1244 • www.agroland.dk

AgroLand
- kvalitetsprodukter til DIN hest
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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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Dansk Islandshesteforening spurgte i 
begyndelsen af marts 2020. ”Er sommerek-
sem en del af din hverdag?” De fik hurtigt 
henvendelser nok.
Jeg sendte nu alligevel nedenstående med 
min artikel fra Nökkvi Nyt nr 2. 2016 ved-
hæftet. ( Den kan ses på nettet)

Jeg gjorde det, for sommereksem er mere 
og andet end en sygdom hos vores heste. 
Det er også historien om at være påpas-
selig, afhængig, kreativ, opgivende, men 
samtidig hengivende for den hest man har 
i sin varetægt.
 
Snorre var en sortbrun islændervallak født 
1989. Han fik de første tegn på sommerek-
sem i  år 2000 og gik så med eksemdæk-
ken hver sommer i perioden ca. 1 maj til 
midt oktober.
 
- Der er truffet mange aftaler om at 
kigge efter ham, når man ikke lige var i 
nærheden, for dækkenet skulle være uden 
huller og ligge rigtigt, så han ikke faldt i 
elastikerne. 
- Der er brugt uendelig mange timer ved 
symaskinen, for at lappe dækkenerne sam-
men, for han deltog i hesteflokkens sociale 
liv. Der var altid et par reparerede dæk-
kener i reserve.
- Der er undervejs er blevet forsøgt med 
forskellige smøremidler, men jeg havde 
bedst effekt af en Bioplus ® tablet en gang 
om ugen.
 
Hvorfor holder man ud ?? 
Snorre var en personlighed. Det var ikke 
udseende eller præstationer. 
Det var det, at han altid har udfyldt den 
opgave han blev sat til.
 
Han kunne gå med børn og ældre. Han har 

givet mange trækketure og min mand red 
på han, indtil 3 dage før sin død, som 88 
årrig.
Han var onkel for et moderløst føl og jeg 
har video af, at han opdrager et uvornt 
hingsteføl.
Jeg har brugt han ved træningen af min 
unghest.
 
Efter 22,5 år sagde jeg i november farvel til 
Snorre. Han blev næsten 31 år. Han havde 
fået dækkenet af og havde en flot muld-

varp blød pels, men tiden var kommet.
 
Jeg glæder mig
- til ikke altid at skulle have symaskinen 
inden for rækkevidde.
- Til ikke altid at skulle sikre mig at der lå 
reservedækkener. 
- Til ikke altid at skulle sikre ekstra tilsyn, 
for at se at dækkenet lå korrekt.
 
Det hører med til historien om sommerek-
sem
 

Gertie Kryschanoffsky 160320

Livet med en sommereksemshest
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Banerenovering på Havredal
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Jeg hedder Heidi Munk Sandvik. Jeg er 49 
år og har reddet i 35 år. Jeg vil ikke beskrive 
mig selv som en “prestige-rytter” der går op 
i udstyr og konkurrence. Jeg har altid følt 
at jeg var en outsider i “storheste-verden”, 
idet jeg valgte andre løsninger. Eksempel-
vis gik min “giraf” i løsdrift. Dengang de 
andres “giraffer” stod i bokse. Jeg forsøger 
hele tiden at finde en løsning, der er tæt på 
et naturligt miljø, hvis der findes sådan et 
for heste. Dressuren er vigtig og nemmest 
på en bane med barrierer omkring. Når det 
er sagt, så elsker jeg at ride i det fri. Det er 
ubetalelige oplevelser man kan finde i na-
turen...hele året. Dette harmonerer godt 
med “isheste” og deres ejere.
Med til Alrid!
...i dag har jeg jeg har redet 17 km. på en 
lille islænderhest, og er fuldstændig over-

vældet efter den smukkeste og sjoveste op-
levelse i Kompedal Plantage. ...Jeg er solgt! 

Det startede med at ishesten Danis ejer 
Gitte ringede til mig en eftermiddag i sidst 
i april. Hun foreslog at jeg tog Dani med 
på tur i Kompedal lørdag d. 2. maj. Henrik 
Gehrt var så venlig at lade mig få den ledige 
plads i traileren. Vi mødtes med de øvrige 
ryttere på en aftalt p-plads. Der var lige tid 
til at hilse på de andre ekvipager og sadle 
op. Kl. 10 red vi ud i plantagen sammen 
med 8 andre ryttere.  Tempoet blev aftalt 
og afstemt efter deltagere. Vi blev enige om 
varieret tempo med forskellige muligheder 
for den enkelte rytter. Med både front/- og 
bag-rytter(Henrik Gehrt og Bent Melvej) var 
der styr på alle mand. På trods af forskellige 

Alrid træning

BAGERIET NØRGAARD
Skal brødet smage, lad Nørgaard bage

KARUP
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tempo, blev der taget hensyn til alle.  

Indtil denne tur, havde Dani og jeg ikke ud-
fordret os selv over evne. Dani på 17 er den 
gamle type islænderhest. Lille med rigtig 
flot lang man, og mere pas end tølt. Han 
er tillidsfuld og vil rigtig gerne samarbejde. 
Han er ikke hurtig i skridt, men følger med. 
Alene det at galopere i flok, kunne blive en 
udfordring... troede jeg. 

Så er det at Dani viser sit fulde potentiale 
som islænderhest og gør alle mine be-
kymringer til skamme. Da vi sætter i galop 
med de andre heste sker der noget med os 
begge. Jeg kan mærke at han er med mig 
og tilliden er gensidig. Den lille “knude” jeg 
havde i maven forsvinder som “dug for so-
len”. Det er tydeligt at hestene har det sjovt 
sammen. Vi skifter tempo indimellem og er 
opmærksomme på hinanden. Flere af hes-
tene kender allerede hinanden og ved hvad 
det går ud på. Vi skridter i blød skovbund, i 
sand, på grusvej og alle typer underlag. Der 
veksles fint mellem gangarter. hver rytter 
bestemmer selv hvordan de vælger at ride. 
hvis nogen sakker agterud, venter vi alle.  

Dani og jeg forcerer et par grøfter og en 
vandgrav, uden problemer. Pludselig er 
der en lang række små spring. Jeg følges 
med et par ryttere der rider uden om i et 
andet spor. Dani og jeg har ikke sprunget 
før, så det virker fornuftigt. Men så er det 
at stemningen griber os begge. Jeg har til-
lid til at Dani er med mig og jeg tænker at, 
springene virker så stabile, at han sikkert 
vælger at løfte benene. Jeg vælger at galo-
pere frem mod et lavt spring. Vi sætter af og 
han springer ret højt i flot stil. De næste tre 
spring får vi afpasset afsættet bedre med 
de små spring. Wauw! hvor er vi dygtige, 
tænker både jeg og Dani. Nu kan vi det 
hele. Vi er med fortroppen og har masser 
af selvtillid. De få tilfælde hvor vi er i tvivl, 
trækker de andre os med. Vi holder os ikke 

længere tilbage. Vi er nede i grøfter, over 
skrænter, i vand og hvad vi kan finde på. 
Han præsterer gang på gang og bliver ikke 
træt. Jeg er så stolt at Dani. 
Vejret var perfekt. Men er der varslet en 
byge eller to, vil det heller ikke afholde mig 
fra at deltage en anden gang. Kompedal 
Plantage er et fantastisk område på 2685 
ha. Terrænet er en blanding af hede, klit-
ter, skov/krat, samt flere søer og vandhuller. 
Da det er et yndet sted at ride, vil man ofte 
møde andre ryttere i Kompedal Plantage. 
Flere steder er der dobbelte ridestier. De 
forskellige forhindringer er tilpasset disci-
plinen Alrid. Det gør det til et perfekt sted at 
udfordre rytter og hest. Eller man kan vælge 
ride en stille tur, hvor naturoplevelser er i 
fokus. Jeg glemte at fortælle, vi så en meget 
stor flok kronhjorte, rådyr og en enkelt 
hare. Turen var dog ikke slut endnu. Da vi 
kommer tilbage kommer hestene på folde. 
Der er stillet indhegning til rådighed. Mens 
hestene græsser får vi en bid mad sammen. 
Efter 17 km. er vi sulte. De andre tager kage, 
kaffe og lidt mjød frem. Lidt flov rækker jeg 
en halv sandwich til Henrik. Her skal jeg gøre 
mig mere umage næste gang. Kære Henrik, 
næste gang lover jeg både brød, kage og 
kaffe. De andre ryttere er erfarne ryttere der 
har været med flere gange. I pausen kom-
mer der to ryttere mere. De var kommet lidt 
sent og havde derfor selv redet en tur. “Det 
er en konsekvens af at vi rider til tiden”, bliv-
er der sagt lidt drillende. Tonen er uformel 
og hyggelig. Jeg lytter til glade mennesker, 
latter og heste der græsser. Solen skinner 
og jorden er lun. Jeg føler mig heldig, og 
glæder mig meget til at møde jer alle igen. 

På vej hjemad i bilen er jeg taknemlig for en 
fantastisk oplevelse. Jeg har lært en masse 
dejlige ryttere og heste at kende. Over-
raskelsen bliver ikke mindre, da jeg finder 
ud af at jeg har kørelejlighed med den kom-
mende Danmarksmester i Alrid. ;-)
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Gullfeti fra Árbakka kommer til det midtjyske 
i 2020, søger du afkom med fed farve 
og super sind, så er det hingsten du 

skal have din hoppe til.

Ønsker du at bruge en smidig og velrejst 
hingst med gode proportioner, flotte rummelige 

gangarter med god fart og et ekstraordinært 
godt sind, så er han her nu.

Se mere på www.flyhede.dk
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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, baneansvarlig
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: 
Rikke Ravn
Rs Hansens Allé 9
8850 Bjerringbro
Tlf.: 60 24 89 16
e-mail: ravn_18@hotmail.com

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

Bladudvalg, Seniorudvalg:
Anette Ravn
Skelhøjevej
8800 Viborg
Tlf.: 23 60 60 56
e-mail: anette-ravn@jubii.dk

Medlemsservice: 
Marianne Lemming
Karupvej 27
7442 Engesvang
Tlf.: 23 39 42 46
e-mail: 
marianne.ahm@hotmail.com

Stævne- og terrænudvalg
Jan Broch
Bredmosevej 21
8840 Rødkærsbro
Tlf.: 53 50 83 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 

Bestyrelsen 2020
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Kommende arrangementer

August
1.-2. august Kællingetur

September
13. september Terræn træning i Kompedal 
13. september Naturens Dag, Naturskolen
27. september Terræn træning i Kompedal

Oktober
9-11. oktober Alrid AL4 træningsstævne
16. oktober Deadline Nökkvi Nyt
29. oktober Bestyrelsesmøde

November
14. november Julestævne
 27. november Bestyrelsesmøde

December
20. december Nisseridt i Dollerup

Afsender: Islandshesteklubben Nøkkvi
Kjeld Flammild, Ravnsbjergvej 55, Dollerup 
8800 Viborg
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Annonce, hel side: 500,00 kr.
Annonce, halv side: 300,00 kr.
Annonce, kvart side: 200,00 kr.
Rabat ved aftale om flere annoncer

Aftale om annoncer skal laves med Lisbeth 
Brøndum Jørgenen, på mailadressen 
hej@karupfodterapi.dk


