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Leder 

Så blev det sommer og aktiviteterne er i fuld 
gang i klubben igen.
Efter næsten et års dvale eller hvad man nu 
kan kalde COVID-19 situationen i en klub som 
vores, er optimismen svært at skjule nu.
Set fra bestyrelsen og udvalgenes side, som 
laver arrangementer og kurser, har det sidste 
år været meget anderledes. Vi vidste aldrig 
om et planlagt arrangement kunne gennem-
føres, det var regeringen, som satte dagsor-
denen hvorvidt hvor mange vi måtte samles, 
og om vi kunne være inde eller ude.
Vi har i bestyrelsen haft stor respekt for de 
retningslinjer som blev iværksat, og fulgt dem 
til punkt og prikke. 
Men i april måned begyndte det at lysne, 
vi kunne nu se frem mod en sommer, hvor 
forsamlingsforbuddet stille og roligt blev 
ophævet, til stor glæde for alle, for nu begyn-
dte det hele at ligne normale tilstande.
Der er heldigvis nogle ting, som ikke var an-
derledes under den nedlukning som vi alle 
var en del af.
 Der kom små føl til verden som altid først på 
foråret, og der er jo nok ikke noget som er 
mere livsbekræftende, end at se de små føl 
gå på marken med deres mødre og se hvor-
dan de stille og roligt vokser og bliver mere 

og mere modige.
Unghestene skulle på sommerfold som al-
tid, et syn som vi alle med interesse for heste 
nyder godt af. Græsmarkerne som havde set 
lidt triste ud hen over vinteren, blev stille og 
roligt grønne og frodige, og da unghestene i 
alverdens farver kom på markerne, blev det 
ikke smukkere.
Dem som har interessen for avl, har som altid 
hvert forår mange tanker om valg af hingst. 
Vi bruger jo vores islandske heste til mange 
forskellige ting, og der er mange overvejelser 
at tage hensyn til ved valg af en hingst. Der 
bliver som vanligt flyttet meget rundt på især 
hopperne som skal til hingst i denne tid. 
Heldigvis ser det hele også lyst ud nu for os 
som ryttere, de fleste vil være vaccineret hen 
over sommeren og vi kan samles, som vi al-
tid har haft for vane, til rideture, stævner og 
kurser.
Vi har virkelig alle mærket hvor stor en bety-
dning det sociale samvær har for en klub som 
vores, det er først når man mister det, at man 
tænker hvor stor betydning det har.

Søren Møller.
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sponsoraftale

Vi har fået 2.117,76 kr + 30% ekstra i ”corona-støtte” - i alt 2.753,09 kr i støtte fra OK!

1000 tak til alle jer der er med til at støtte Nökkvi med et Benzin-kort hos OK – eller har 

jeres mobil-abonnement og/eller får el hos OK.

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. Ring til OK på 78 73 10 73, så sørger de for alt det praktiske. Hav blot 

dit OK Benzinkort klar samt vores sponsor nr. 56 15 11.

For at Nökkvi fortsat kan få støtte fra OK, er det vigtigt at der oprettes så mange nye kort 

som muligt – og at de naturligvis bruges, når der tankes brændstof til bilen. Du kan se 

mere om vores sponsoraftale på hjemmesiden.

5 juni kl 10 stod vi klar ved naturskolen. 

Der var 8 friske heste med ryttere klar til 
en anstrengende men meget dejlig og 
velplanlagt tur .
Der var total styr på alle regler og vi fik 
nøje instrukser på tempo osv
Så der var intet at tage fejl af . 

Vi red en hård ( bakker op og ned ) tur, 

men det var intet mindre end fantastisk.
Kan kun anbefale alle at tage med på de 
ture der bliver lagt op . 

Både heste og ryttere bliver så glad i låget 

Vh Lotte mørup

Tur 5. juni 2021
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Skrevet af bestyrelsen i DI, sakset fra medle-
msbladet TØLT
Hvis du ikke allerede kender disse ord, vil 
du meget snart komme til det. 
Vi er her i klubben antageligvis enige om, 
at det er vigtigt at understøtte naturen og 
at sikre en høj biodiversitet. 
Vi ønsker også alle gode ridemuligheder 
både lokalt og rundt omkring i landet, hvor 
vi indtil nu har haft glæde af at kunne ride 
bl.a. i statsskove og kommunale skove 
samt i forskellige former for naturområder. 
Der er desværre en bølge i gang over det 
ganske land, hvor de mest radikale biolo-
ger og rewildingforkæmpere har formået 
at overbevise politiske beslutningstagere 
kommunalt og nationalt om, at den 
eneste vej til at understøtte og styrke bio-
diversiteten er ved at indhegne skove og 
naturarealer med høje hegn og at udsætte 
forskellige typer af store græssere, med 
særlig vægt på såkaldt vildheste med og/
eller kvæg. 
Der findes imidlertid ikke videnskabelig 
evidens for at udsætning af store græssere 
som heste og kvæg(dvs. steppedyr) i 
skove, der indhegnes, skulle være den 
bedste vej til styrket biodiversitet. Alligevel 
er det den vej, der arbejdes på, under sys-
tematisk guidence/påvirkning af de nævnte 
biologer m.v. For os at se er der tale om et 
eksperiment med den danske natur og en 
proces, som reelt hegner fritidsbrugerne 
og forskellige dyrearter UDE af den danske 
natur og de danske skove. 
Når vi i bestyrelsen vælger at skrive dette 
indlæg til jer som medlemmer af klubben, 
så er det fordi vi er bekymrede for udviklin-
gen og med dette skriv gerne vil henlede 
jeres opmærksom på denne udvikling, som 
ser ud til at begrænse ridning og generel 
tilgængelighed for fritidsbrugere markant. 
Som det store ”tog” i denne mission ses 

vedtagelsen af de foreløbig 13 naturna-
tionalparker (se Naturstyrelsens hjemme-
side). De første der er på vej er i Fussingø 
samt Gribskov. Dette suppleres med 
lignende kommunale initiativer. 
Endvidere ses forslagene til ændring af 
flere love, herunder dyreværnsloven, hvor 
man vil sænke kravene til bl.a. tilsyn med 
disse dyr. (af red. hvilket i skrivende stund 
er blevet vedtaget) Dette er dybt foruroli-
gende og alvorligt, idet der i de eksister-

ende indhegnede arealer med heste og 
kvæg i DK (bl.a. på Mols og i Holland) er 
set massiv udsultning, idet det er et princip, 
at dyrene ikke må fodres eller behandles 
ved sygdom, men skal tvinges til at leve af 
det, der måtte være og at døde dyr med-
virker til øget biodiversitet. Nærværende 
indlæg vil ikke uddybe dette aspekt, om 
end det i sig selv er dybt alvorligt. Vi håber, 
du og andre aktivt gerne vil medvirke til 
at påvirke beslutninger og udrulning af 
diverse initiativer rundt i landet. 
Hvis du ønsker at være med til at arbejde 
for gode ridemuligheder og for fri adgang 
til naturen i de offentlige skove, kan vi 
anbefale følgende: 

Rewilding, hvad er det? Betragtninger fra DI.
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- Sørg for at finde ud af, om der er sådanne 
planer på vej i jeres område 
- Sørg for at alle relevante fritidsbrugergrupper 
i området finder sammen og organiserer deres 
”stemmer” – sørg for stor synlighed og vær 
tydelige i jeres ønsker og behov 
- Søg indflydelse tidligst muligt i processen. 
Det er generelt vanskeligt at få indflydelse, 
men hvis først der ligger en beslutning og hvis 
først hegnet er der, så er det virkelig vanskeligt. 
- Det er erfaringen, at der ikke informeres ud 
eller sker inddragelse, inden hegnet sættes op 
- Søg samarbejde med Naturstyrelsen, selv om 
det kan være vanskeligt 
- Lav systematisk lobbyarbejde hos relevante 
politikere lokalt og nationalt. Det er regeringen 
samt dennes støttepartier, der har besluttet 
naturnationalpark-planen og har lyttet rigtig 
meget til inderkredsen omkring rewilding-
folkene) – husk at det ikke kun sker i statssko-

vene, men også kan være i kommunale skove, 
så tæt dialog med de lokale politikere kan 
betyde meget 
- Brug de skriftlige medier – erfaringerne siger, 
at tv-dækning giver mere plads til rewilding-
forkæmperne (der er markant skarpe i tonen) 
DI og de øvrige rideforbund er gået aktivt ind 
i opgaven med at sikre gode og frie ridemu-
ligheder for rytterne. Havde vi haft mulighed 
for at drøfte ovenstående på en generalfors-
amling, havde det været oplagt. Nu vælger 
vi at formidle dette – det er alene for at gøre 
opmærksom på hvad der sker og at opfordre 
jer til aktivt at medvirke, hvis I har lysten og 
muligheden. 
Der findes naturligvis mange holdninger til 
spørgsmålene, og sådan er det selvfølgelig. 

Bestyrelsen DI

Rewilding fortsat

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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Det traditionsrige ridt, som efterhånden har 
været en fast begivenhed siden 1981, ifølge 
pokalens første datering, blev genoptaget, 
efter et par års pause. Ridet blev afholdt, trods 
coronaens indtog, eftersom forsamlingsloftet 
lige præcis blev ændret, kort før tilmeldingen 
til arrangementet,  jubii. Ridet blev afholdt i 
den smukke Stendalplantage 
Omkring 30 rytter og heste mødtes, kl 9.30 
hos Else,Rikke og Steen Ravn, Papsøvej,smukt 
beliggende i den skønne Stendalplantage. 
Vi kunne igen mødes og deltage i Nökkvis 
klubbens traditionsrige Kristihimmelfarts ridt.
Skoven tog sig ud, fra sin smukkeste side, i de 
mest fantastiske forårsfarver og solen var med 
os hele dagen. 

Klubbens formand Søren Møller bød alle 
velkommen og ønskede go tur. Anette Ravn 
informerede om ruter og regler. 

Ruterne bød både på lige, brede grusveje, 
snørklet stier, samt bakker både op og ned. 
Både hest og rytter blev udfordret i terrænet, 
men ikke mindst rytterens orientering via 
kortlæsning, blev også sat på prøve. Hesten 
skulle ydermere være tålmodig med deres ryt-
ter, eftersom man skulle af og på på skift, når 
diverse poster skulle klippes på ruterne 
Vi startede med, at indele holdene, som 
bestod af 3 til 5 equipager pr hold. Anette 
Ravn og Rikke stod for notering af deltager, på 
diverse hold og derefter fik vi et starttidspunkt, 
hvor hvert enkelt, hold henholdsvis skulle 

starte, med enten rute 1 eller 2. Selve ridert, 
bestod nemlig af 2 ruter, inden man kunne 
udnævne et vinderhold. 
Holdene fik udleveret kort over posterne 5 min 
før deres tid begyndte, og Anette informerede 
kort om den første posts placering, derefter 
begyndte selve orienteringsridtet.

Omkring kl 11.30 var der disket op med 
pølser,øl og vand til rytterne, efterhånden 
som de forskellige hold, kom tilbage fra deres 
første rute. Hesten kunne få en velfortjente 
pause, samt græs ad litium. 
Omkring kl 13, skulle der fordeles starttid-
spunkt for 2. rute. Da det ikke var alle, der red 
med på 2. rute, blev der lavet lidt om på hold-
ene, men 4 hold, red videre til 2. omgang. 

Ved 15 tiden var alle 4 hold kommet godt til-
bage og nu skulle resultaterne sammenlignes. 
Alt i mens holdenes tid og antal godkendte 
klip fra posterne, blev talt op, var der kaffe,te 
og kage til alle deltager. Hestene kunne 
komme lidt på små arrangerede folde, imens 
alle deltager fik snakket og Grint af diverse 
oplevelser gennem ruterne. 

Vinderholdet fik overrakt pokalen, og som et 
nyt tiltag, fik det hold, som kom på sidsteplad-
sen en fælles trøstepræmie 😀

Tusind tak til alle deltager og arrangører
Lone og Dorte 

Kristi Himmelfartsridt 2021

Hermed lidt statistik om Kr. Himmelfart.

30 tilmeldte ryttere fordelt på 7 hold.
4 hold gennemførte begge ruter.
4. plads: hold 3..Lone, Dorte, Gitte i tiden3 
timer 55 minutter

3. plads: hold 2..Michael, Bente, Rikke i tiden 3 
timer 28 minutter
2, plads: hold 6.. Søren/Else, Tina, Poul, Gertie, 
Anette A i tiden 2 timer 33 minutter
1. plads: hold 1.. Maja-Malene, Mathilde, Isa-
bell, Louise, Pia i tiden 2 timer 32 minutter
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Træning med positiv forstærkning er de 
seneste år ved at vinde indpas i heste-
verdenen, og det er ikke overraskende, 
eftersom det har været dem mest udbredte 
tilgang til hundetræning og træning af dyr 
i zoologiske haver gennem mange årtier 
efterhånden. 
At arbejde med positiv forstærkning bety-

der, at man tilføjer noget hesten kan lide, 
og dermed belønner ønsket adfærd. Klik-
kertræning benytter hovedsageligt positiv 
forstærkning og kan i mindre grad også 
benytte sig af negativ straf. Ordene positiv 
og negativ skal ikke forstås som godt og 
skidt, men i den matematiske betydning 
som er at tilføje eller fjerne noget. Positiv 
straf betyder derfor ikke en god straf, men 
blot at det er en straf som man tilføjer, 
fx et slag med pisken. Hvor negativ straf 
betyder at man fjerner noget som hesten 
godt kan lide, for eksempel dens mad. 

Mange mennesker og endda professionelle 
trænere siger, at det er en belønning at 
slippe presset, men det er pr. videnskabelig 
definition ikke en belønning, men derimod 
negativ forstærkning, fordi det er det, at 
man fjerner presset, som giver hesten en 
information om, hvad vi ønsker af den. I 
denne form for træning benytter man sig 
af hestens naturlige motivation for at søge 

frihed fra smerte og ubehag. Altså skal det 
først være træls for hesten, for at den kan 
lede efter en måde at blive fri.

Når man arbejder med positiv 
forstærkning og klikkertræning, så benyt-
ter man sig typisk af hestens fodermoti-
vation, og den er ganske stor hos heste, 
som jo netop er lavet til at søge efter føde 
mange timer om dagen og i særdeleshed 
vores islandske hest, som er en race, der 
er formet i den barske islandske natur, 
hvor føden godt kan være sparsom. At 
bruge foder i træningen er derfor enormt 
effektivt. 
Det kan dog godt være lidt udfordrende at 
komme i gang med at bruge, da det at ar-

bejde med en meget motiveret hest kræver, 
at man er utrolig konsekvent og præcis, 
hvis ikke uønsket adfærd skal opstå. 
Husk på at det formentlig ikke er sværere 
at lære at bruge positiv forstærkning effek-
tivt, end det var at lære at bruge negativ 
forstærkning(pres), du har bare glemt, 
hvordan det var, fordi det er så længe 

Kender du til klikkertræning?
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siden, du startede med at lære om det. 
Ordet klikkertræning kommer af brugen af 
den lille dims, man kalder en klikker. En lille 
plastisk genstand med en knap, som giver 
et højt og skarpt ”klik” når man trykker på 
den. Klikkeren fungerer som en markør, der 
fortæller hesten præcis, hvilken adfærd den 
får belønningen for, og den giver derfor 
større præcision i træningen, og kan af-
hjælpe uønsket adfærd omkring godbidder. I 
virkeligheden behøver man ikke bruge sådan 
et redskab, man kan også bruge et ord eller 
en lyd, og i træning af dyr i zoologiske haver 

bruger man oftest en speciel fløjte, så det er 
nok lidt en smagssag hvad der er bedst at 
bruge. Dog er det værd at have med i over-
vejelserne at der er lavet studier som viser at 
indlæring af ny adfærd er mest effektiv med 
klikker fremfor ord. 
Klikkertræning er ikke en metode i sig selv, 
men blot et redskab, som kan bruges på 
mange måder, på samme måde som longer-
ing er et redskab, som kan bruges på mange 
måder, og der findes flere træningsstile 
inden for klikkertræning af heste. Blandt pio-
nererne indenfor klikkertræning af heste kan 
nævnes Peggy Hogan, Alexandra Kurland, 
Hannah Weston og Kathy Sierra som jeg kan 
anbefale at læse nærmere om, hvis emnet 
fanger din interesse. 

De fleste af os hestefolk forbinder nok 
brugen af godbidder med cirkustricks, men 
faktisk kan vi træne alt det samme med 
positiv forstærkning, som vi normalt træner 
med negativ forstærkning eller straf. Vi kan 
lære hesten at gå i trailer, at stå pænt på 
staldgangen, af løfte hove, at tage medicin, 
at blive longeret, at gå dressurøvelser, at 
springe, at gå ren takt i tølt, at gå i flot hold-
ning og bæring og meget, meget mere. 

Videnskabeligt bevist
Gennem de sidste årtier har der været 
et utal af mindre studier i brug af positiv 
forstærkning og klikkertræning til heste, 
ligesom der har været lavet på så mange, 
mange andre dyrearter og disse studier, 
skønt ganske små, peger så godt som alle 
i samme retning. Træning med positiv 
forstærkning er mere effektivt og en mere 
positiv oplevelse for hesten. 
Lad mig give et kort uddrag af et par af disse 
studier.

I 2010 foretog Dr. Carol Sankey, en fransk 
hesteadfærds forsker, et meget spændende 
studie, som havde til formål at vurdere, 
hvordan henholdsvis negativ og positiv 
forstærkning påvirker hestens relation til 
mennesker. Studiet blev lavet på 21 ponyer, 
som blev trænet til at bakke med henholdsvis 
negativ og positiv forstærkning. 
Studiets konklusion var, at de ponyer som var 
trænet med positive forstærkning, var mere 
interesseret i kontakt både med deres træner 
og en fremmed testperson efter træningen. 
Ydermere viste studiet, at hestene trænet 
med positiv forstærkning, lærte opgaven 
hurtigere, udviste mindre stres og konflikt 
adfærd, og var bedre til at huske opgaven 
igen, når den blev præsenteret for dem 5 
måneder senere. 
Interessant nok blev der også observeret, 
at allerede ved den tredje træningssession 
begyndte de ponyer trænet med negativ 
forstærkning at vise tegn på forhøjet stress
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med det samme de blev ført ind i træning-
sområdet, altså før trænings session overho-
vedet begyndte. 

Klikker træning giver hesten mere lyst til at 
deltage i træningen og fremmer undersø-
gende adfærd. (Innes og McBride, 2008) 
I en undersøgelse af 16 rehabiliteringsheste 
(som har været udsat for mishandling eller 
misrøgt) Sammenlignede man resultatet 
af at træne heste med positiv eller negativ 
forstærkning i 8 uger i en række forskellige 
opgaver; fra at blive trukket med, blive strig-
let, løfte ben, gå en lille forhindringsbane og 
til at blive læsset i en trailer. Det blev observ-
eret i de senere uger af studiet, at de heste 
som blev trænet med positiv forstærkning, 

virkede meget motiverede for at komme til 
træningsområdet. 
Alle heste blev udsat for en miljøtræningst-
est, hvor man præsenterede dem for en 
paraply og lod dem udforske på egen hånd. 
Ikke overraskende var det de heste, der blev 
trænet med positiv forstærkning, som udviste 
mest undersøgende adfærd, og turde bevæge 
sig tættest på objektet sidst i træningsforlø-
bet.  

Teamet beskriver ydermere, at der var flest 
af de heste, som var trænet med positiv 
forstærkning, som var klar til at finde nye 
hjem efter studiets afslutning. 

Kender du til klikkertræning? fortsat

Kristihimmelfart tur, Foto: Anette Andersen
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Af else Ravn
Endelig, endelig blev der igen mulighed for 
en fælles tur arrangeret i Nökkvi regi efter 
en alt for lang coronapause 

Den 8/5 havde Anette arrangeret en tur i 
Hald Ege skoven. 12 ryttere mødtes kl 10 
på p- pladsen ved Naturskolen i Dollerup. 
Inden afgang skulle vi lige mærke hvordan 
regn, blæst og hagl føles i maj måned. Da vi 
red afsted kom det fine vejr, godt planlagt, 
Anette. 
Turen gik af grusvej ned mod Skytteholmen, 
hvor vi krydsede over Herningvejen, rute 12, 

og ind i Hald Ege skoven nær Birgittelyst. Vi 
krydsede Egeskovvej og kom ind i Troldesk-
oven, hvor der var utrolig smukt og den nye 
anemonetur er måske grundlagt. I hvert fald 
var skovbunden flere steder helt dækket af 
hvide anemoner. 
Turen gik ud mod Bækkelund, hvor vi igen 
krydsede rute 12 og kom over på heden. Vi 
red af stien der førte os ned til Niels Bugges 
kro og derfra gennem skoven op til bilerne. 
Her var der tid til lidt efter snak, lidt at 
drikke og snacks.

Turen foregik i et fint tempo med skridt, 
trav/Tølt. Nogle enkelte udfordringer blev 
vi også præsenteret for. 
En sti førte op mod banestien. På den 
anden side skulle vi ned af ligeså stejl en 
sti, hvilket for enkelte var lidt udfordrende. 
Men alle kommer stille, roligt og sikkert 
ned. Senere skulle vi under et væltet træ. 
Anettes besked: Hest på 140 cm med rytter 
kan komme under. Okay tænkte jeg, så kan 
jeg også, men overvejede i samme øjeblik 
om jeg alligevel skulle hoppe af Feykir, sel-
vom han ikke er så høj. Jeg har prøvet det 
med at blive klemt mellem træ og hest og 
det har jeg ikke brug for at prøve igen. Jeg 
besluttede at blive på hesten og kom også 
under træet uden problemer.
Min glæde blev ekstra stor da Feykir, som 
har nogle udfordringer med at gå i trailer, 
gik fint i traileren efter nogle overvejelser. 

Tak til jer der var klar til at hjælpe
Alt i alt var det en rigtig flot og spændende 
tur, som bestemt kan anbefales at tage på.  

Måske Anette arrangerer en lignende tur til 
næste forår ?? 

Forårstur 8. maj 



12

 DR- sporten har den 12. oktober 2020 haft et videoindslag, hvor Stinna Tange fortæller om 
miljøtræningen af hendes nye hest.
 
Der er link via margasinet Ridehesten og 
via Facebook
 
Hvis man har en unghest, er det oplagt at 
udnytte tiden inden man kan ride den, til at 
miljøtræne den.
 Jeg har trukket Silfur Hans over paller, 
banket på dieseltanke, dækket han til med 
tomme big bags og trukket han rund om-
kring maskiner. Det er han blevet ret “cool” 
af.
Nu har han været under rytter i et år og jeg 
er tryg ved ham og kan ride ture alene.
Jeg er faktisk også begyndt at træne han i 
lange liner og det forløber også godt.
 
 
Venlig hilsen
Gertie Kryschanoffsky

Vigtigt at miljøtræne vores heste

Nye bomme ved Havredalbanen, Foto: Anette Andersen



13

Jeg har fortalt om baggrunden for mit 
ønske om at tilkøre Silfur Hans (Hansi) og 
fortalt om den indledende træning af ham.

Sulkyen/ roadcaren ankom planmæssigt.
Vores indkøbte to-hjulede vogn ankom 
planmæssigt i uge 7 i 2 store papkasser. 
Der var en god monteringsvejledning 
med og så var det bare at gå i gang med 
at samle den. Det gik fint. Bremsene skal 
justeres lidt, men man kan godt køre uden 
bremser. Det giver tilmed god træning.
 
Det var spændende at spænde Hansi for 
sulkyen første gang, men ligesom ved 
den øvrige træning har vi gjort det i små 
træningspas med gentagelser. Den aller-
vigtigste øvelse er ”STÅ”. Det gælder når vi 
er kommet op i sulkyen og det gælder når 
vi skal fra en vej og ud på en anden og ikke 
mindst når vi skal ned af sulkyen. 
Vi har også arbejdet med at gøre Hansi 
trafikvant. Vi har kørt ud til Herningvejen 
og stået på en græstrekant ved siden af 
vejen med en hjælper oppe ved hovedet. 
Vi har bare holdt stille, så der har været ro 
på mens store og små biler har kørt forbi. 
Vi skal ud til Herningvejen mange gange 
endnu. Masser af gentagelser og små skridt 
ad gangen.
Hansi fandt hurtigt ud af at trav er bedre 
end tølt, når man går for vogn. Det passer 
mig fint. Så kan jeg tølte, når jeg rider og 
træne hans trav, når jeg kører. 

Kurser.
Vi har haft rigtig gavn af de on-line kurser 
vi deltog i inden vi spændte Hansi for 
første gang. Der blev der gennemgået og 
indskærpet rækkefølgen med de forskel-
lige liner, skagler og andre remme. 
Det blev også indskærpet at man altid skal 
være 2 personer, når man kører. Hansi gør 
det rigtig godt, men der er da stadig situ-
ationer, hvor det er godt at hjælperen kan 

stå ved hovedet af ham.
For at være dækket godt ind har jeg lavet 
et værktøjssæt til at have med i sulkyen. Vi 
har også en kniv og pumpegrej med.
Sulkyen skal jo også opbevares og vi er 
heldige, at vi har fået lov til at have den 

stående i Fløjgårde. Der er sat et par 
rørskåle på røret bag ryglænet. Skærmene 
var mest til pynt, så de er skruet af. Jeg har 
syet poser til stængerne og afdækning til 
selve sulkyen ud af en roepille big-bag, 
som jeg fik af Carsten.
Sulkyen kan så stå oprejst og afdækket, 
så den ikke fylder så meget og ikke er til 
gene.
Erik og jeg glæder os over hver tur vi får 
kørt. Det er fantastisk så veloplagt Hansi 
er, ligegyldigt om jeg kommer med sadlen 
for at ride en tur eller om vi kommer med 
selen og sulkyen for at køre en tur.

010621 Gertie Kryschanoffsky

Projekt tilkørsel af Silfur Hans fra Fløjgaarde.
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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



15

  

Gehlerts KøreskoleGehlerts Køreskole
              Se mere påSe mere på

www.pgehlert.dkwww.pgehlert.dk

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

AgroLand
- kvalitetsprodukter til DIN hest
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Rikke Oppermann
Kallestrupvej 90
9632 Møldrup 

Mobil: 61678259
 rikkeoppermann@gmail.com

www.o-keramik.dk 

KERAMIK
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Af Kjeld Flammild, fundraiser udvalget

Som skrevet i sidste blad, så har jeg været i 
gang med fundraising til ny belægning og 
renovering af hegn m.v. på Havredalbanen.
Siden sidst er udvalget blevet suppleret 
med to bestyrelsesmedlemmer, nemlig 
Anette Ravn og Henrik Gehrt. Hvilket gerne 
skulle give lidt fremdrift i søgningen af 
penge til renovering af banen.
Vi har afholdt et enkelt møde i udvalget, 
hvor vi aftalte strategi for det videre arbe-
jde, men måtte desværre aflyse det næste 
møde da der opstod en lille krise, da det 

viste sig at det fornyede tilbud på renover-
ing af banen var steget med mere end 
100%, angivelig pga. stærkt stigende priser 
på stenmel.
I skrivende stund er vi ved at undersøge 
om vi kan få stenmel andre steder fra, som 
er en lige så god kvalitet som den der blev 
brugt på VM banen i Herning og Vilhelms-
borg.
Så indtil videre afventer vi udfaldet og 
holder sikkert sommerferie inden vi igen 
genoptager vores arbejde i udvalget.

Havredalbanen, fundraising

BAGERIET NØRGAARD
Skal brødet smage, lad Nørgaard bage

KARUP
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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.ravn48@gmail.com

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

Stævneudvalg, Terrænudvalg:
Henrik Gehrt
Havredalsvej 13, Skelhøje
7470 Karup
Tlf.: 25 55 27 10
e-mail: gehrt@mil.dk

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

Bestyrelsen 

Bestyrelsen 2021
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Kommende arrangementer
Juli
17. - 24. juli Aktivitetsuge Kompedal 
31. juli Ringridning

August
7.-8. august Kællingetur
29. august Sensommerstævne

September
4, september Alhedetur

Oktober 
11. oktober Deadline Nøkkvi Nyt

November
7. november Hubertus

27. november
Julestævne

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

Tr
yk

: D
ol

le
ru

p 
ko

pi
ce

nt
er

, 9
1 

33
 5

6 
81

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 Jørgensen, på mailadressen 
hej@karupfodterapi.dk


