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Leder 
Nu er vi ved at være godt inde i efteråret og 
kan nyde de flotte farver i naturen sammen 
med vores skønne heste. Det betyder også 
at vi nærmere os de mørke tider, og dette 
kan give en god anledning til at se tilbage 
på året.
Starten på 2021 var en del anderledes end 
hvad vi lige er vant til. Danmark var lukket 
meget ned i en længere periode. Det betød 
jo også at der har været stille i Nökkvi-regi. 
Men efterhånden som Danmark har åbnet 
op, så er der kommet flere gode aktiviteter 
i kalenderen.
Der har f.eks. hen over sommeren har 
der været flere arrangementer på Havre-
dal Banen, bl.a. 2 stævner, pas-kursus og 
ringridning på Havredal Banen. Derudover 
har der løbende gennem året været afholdt 
de altid populære Jón Stenild kurser.
Tidligt på efteråret mødte en god håndfuld 
Nökkere op i sol og regn, og gav klubhuset 

en omgang maling, så nu står vores klub-
hus flot og rød. Ander Søndergaard og Pia 
Felletoft Søndergaard var så gavmilde at 
sponsorere malingen til klubhuset, så der 
skal lyde en stor tak til dem fra bestyrelsen.
Selvom vi går den mørke og kolde tid i 
møde, så er der stadig flere aktiviteter i 
kalenderen. Der er ved at blive startet et 
kvadrille-hold op, og så er der Hubertus-
ridt og Filt en hest bare for at nævne nogle 
af de spændende arrangementer. Vi går 
også generalforsamlingen i møde. Sidste 
år kunne generalforsamlingen ikke blive 
afholdt grundet corona. Dette betyder at 
sidste års generalforsamling bliver slået 
sammen med dette års. Det bliver afholdt 
søndag d. 5. december, og efter general-
forsamlingen vil der være fællesspisning. 

Bestyrelsen

Så er det igen tid for at betale kontingent. 
Når du modtager en mail fra Sporti vedr. 
opkrævning af kontingent, et det letteste 
blot at benytte det medsendte link – BE-
TAL KONTINGENT. Der kan betales med 
kort eller MobilePay.

HUSK :
• At registrere alle medlemmer af 
familien, hvis du vælger et familiemedlem-
skab. 
• At kontrollere at dine medlem-
soplysninger er korrekte – email-adresse, 

telefonnummer, adresse mv.
• At kontingentet skal være betalt 
inden generalforsamlingen, hvis du vil 
have stemmeret

Det koster kun 200 kr. for et helt år for 
enkeltmedlemmer og 400 kr. for et fami-
liemedlemskab.

Hvis du får problemer med betaling, så 
kontakt Marianne Lemming: Marianne.
ahm@hotmail.com

Betaling af  kontingent
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Fællesspisning og hygge efter generalfors-
amlingen den 5. december 2021

Efter generalforsamlingen hygger vi os 
med lidt smørrebrød, som Nökkvi giver.
Der kan købes øl/vand til Nökkvi priser, og 
vi tager både kontanter og MobilePay

Tilmelding til spisning og hygge skal ske 
via Sporti senest søndag den 28. novem-
ber af hensyn til maden.

Det sker på Havredalskolen, Ulvedalsvej 
34, 7470 Karup umiddelbart efter general-
forsamlingen.

Vel mødt, Bestyrelsen

Fællesspisning efter generalforsamlingen
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Indkaldelse til:

Generalforsamling 2020-2021 med efterføl-
gende spisning og hygge

Tid:  søndag d. 5. december 2021 kl. 
11.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, 
Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup
Info: Dørene åbner kl. 10:30

Nökkvi giver lidt smørrebrød efter gener-
alforsamlingen. Af hensyn til madbestilling 
er tilmelding nødvendig via Sporti, senest 
Søndag den 28. november. 

Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for 2020 - 2021
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
for 2020 og 2021
4. Forelæggelse af budgetforslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til formandsposten, Søren Møller 
(modtager genvalg)
8. Valg til bestyrelsen:
Anette Andersen (modtager genvalg)
Helena Stoltze (er udtrådt af bestyrelsen 
– Suppleant Trine Pilgaard modtager ikke 
valg)
Marianne Lemming (modtager genvalg)
Ikke på valg:
Anette Ravn 
Rikke Ravn 
Henrik Gehrt (suppleant for Jan Broch. 
Henrik ønsker at udtræde af bestyrelsen)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsup-
pleant (nuværende Arne Graversen og 
Gertie Kryschanoffsky)

11. Valg til udvalg under bestyrelsen:
Bladudvalg
Børne- og ungeudvalg
Stævneudvalg
Kursus- og foredragsudvalg
Seniorudvalg
Baneudvalg
12. Eventuelt
13. Udnævnelse af Årets Nøkker

Forslag til generalforsamlingen skal sendes 
til: noekkvi@hotmail.com  mrk. ”Forslag til 

generalforsamlingen” senest d. 21. novem-
ber 2021.

Alle medlemmer af klubben er mødebe-
rettigede på generalforsamlingen. Kun 
fremmødte medlemmer, der har betalt 
kontingent for det kommende år, er stem-
meberettigede.

Generalforsamling 2020-2021
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Maling af klubhuset
Lørdag den 11. september 
fik klubhuset et tiltrængt nyt 
lag maling. 12 medlemmer 
var mødt frem for at give en 
hjælpende hånd. Og efter 4 

timer var klub-
huset malet – og 
persienner hængt 
op i selve huset.
Der skal lyde en 
stor tak til alle der 
hjalp til, både med 
maling og med at 
få hentet og stillet 
stillads op.
En særlig tak skal 
lyde til maler-

mester Anders Søndergaard Aps, Ikast, for at 
sponsere malingen. Det er vi meget taknem-
melig for.

Bestyrelsen

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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Set med en arrangørs øjne.
Søndag d. 29/8 var en helt særlig dag. Den 
dag, var der stævne på Nökkvi banen, hvor 
de nye tiltag skulle stå sin prøve.
Der var mange tanker, samt lidt sommer-
fugle op til dagen. For virkede elektronikken, 
var der net dækning nok til at køre online 
stævne programmet, ville vejret være med 
os osv. Og jeg må sige, at det var en sand 
fornøjelse. Hele dagen kørte på skinner, og 
vi havde det skønneste sensommervejr.

Men ikke nok med det, så var det helt 
fantastisk, at se glade deltagere og tilskuere, 
der hyggede sig og nød dagen. 

Unge som gamle, så var I der alle, for at 
have en god dag, i den helt rette Nökkvi 
ånd - Tak for det, det gør en arrangør glad 
helt ned i maven.

Derudover havde vi, nogle søde og kom-
petente dommere, der var helt med på, at 
der skulle være plads til alle, og at det var et 
stævne, hvor hygge og læring var i højsæ-
det. 

Så tak for jer. Jeg har kun fået ros og posi-
tive tilbagemeldinger, for jeres arbejde, og 
vejledninger på dagen. 

Men hvad kræver det egentlig at holde et 
stævne. Altså ud over dommere, deltagere 
og tilskuere?
Det er måske ikke noget de fleste tænker 
over, men et stævne kræver mange hjæl-
pere.

Så jeg er meget taknemlig over, at så mange 
søde og dejlige mennesker, ville bruge 
deres dag på at hjælpe til stævnet. 
Hver og en af jer, havde en meget vigtig 
post, uanset om det var i cafe’en, kage-
bager, ledvogter, dommersekretær, speaker, 
speaker hjælper, sekretariats hjælper 

eller praktisk hjælper, før, under og efter 
stævnet.
Så jeg vil gerne sige tusind tak, for jeres 
meget værdsatte hjælp. - Uden jer var der 
ingen stævne.
Også en tak til bestyrelsen, der har været 
behjælpelig med, at formidle kontakt med 
de fleste af hjælperne.

Sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg 
gerne rette en særlig tak til Havredal Skolen 
og dennes elever. Det var de sødeste, 
gladeste og mest kompetente unge men-
nesker. De var der for at hjælpe med de 
praktiske ting, som parkeringsvagt, 
bæ opsamler og bane pleje.

Jeg er yderst taknemlig for, at de vil bruge 
deres dag sammen med Nökkvi. Så tusind 
tak til jer. 

Derudover kan jeg kun opfodre til, at andre 
også inddrager eleverne til diverse arrange-
menter, når det er muligt.
Det er meget givende for Nökkvi, eleverne 
og ikke mindst klubbens samarbejde med 
skolen. 
Til slut vil jeg sige, at det var så fantastisk, at 
vi alle kunne samles igen, om det vi elsker 
allermest. Nemlig den skønne islandske 
hest.

De bedste hilsner
Pia Laier

Nökkvi’s sensommer stævne 



8

-Af B-instruktør Julie Keller 
Hvis mit indslag i sidste blad fangede din 
interesse, og du har fået mod på at kaste dig 
ud i klikkertræning, så læs med her. I denne 
artikel kommer vi ind på lidt af det praktiske. 

Markøren
Inden vi går i gang, skal du vælge dit markør-
signal. Det kan være en klikker, en fløjte, 
en lyd eller endda et ord. Det vigtigste er, 
at det lyder ensartet hver gang, og at det 
ikke er en lyd, som de hører på alle mulige 
andre tidspunkter, hvor der ikke bliver fuldt 
op af en godbid. Derfor er det utilrådeligt at 
bruge rose ord som ”dygtig” eller ”flot” for, 
hvis hesten hører markørsignalet ofte, uden 
at der falder en belønning, så sker der en 
udslukning, hvor signalet mister sin værdi, og 
det kan desuden også føre til frustration og 
dermed uønsket adfærd. Jeg bruger en fysisk 
klikker, så jeg skriver ordet ”klik” for markør i 
denne artikel.

Belønningen
Når vi har fundet vores markør, så skal vi 
også vælge vores belønning, og når det 
kommer til valg af godbidder, så er der sær-
ligt én huskeregel, som du skal lære. Nemlig 
at man bør arbejde med den lavest mulige 
belønningsværdi, som hesten er villig til at 
arbejde for. Dette er for at hesten, ikke bliver 
overmotiveret og frustreret for at få fat på 
dem, men også for at du kan vælge noget 
mere lækkert til de sværeste opgaver. Dvs 
til lette hverdagsopgaver er noget som hø 
piller, lucerne piller eller esparsette piller ofte 
et godt valg til den madglade islænder. Disse 
købes ofte i store sække, og er derfor meget 
økonomiske. 
Hestebolcher er generelt ikke velegnede til 
træning, da de er for store, så hesten bliver 
hurtigt mæt, derudover er de ofte også alt 
for hårde, og det kan belaste hestens kæ-
beled, hvis man bruger dem meget, og sidst 
men ikke mindst, så er de ofte alt for usunde 
og fulde af sukker. 

Target øvelser
Nu er vi klar til at gå i gang med træningen. 
Jeg anbefaler, at man starter med noget 
helt simpelt, og gulerods stræk med hjælp 
fra et target er en nem aktivitet, som du 
kan lave inde i stalden i sene aftentimer og 
i dårligt vejr. Som et plus er gulerodsstræk 
også fantastisk yoga træning, som giver øget 
muskelmasse, balance og smidighed. 
Start med at finde en genstand, som du 
kan bruge til target. Du kan købe mange 
fancy redskaber, men en helt almindelig 
cola flaske, flue smækker eller grydeske kan 
sagtens bruges. 
Start med hesten inde i boksen, eller bag en 
hegnstråd og dig udenfor. Hold dit target 
hen i nærheden af hestens mule, klik når 
hesten berører den med mulen, og giv den 
en godbid. Gentag et par gange og begynd 
at flytte dit target lidt, så din hest må flytte 
sig eller strække halsen for at nå. Når i er ved 
at være gode til dette, kan du gå ind til hes-
ten, og se om du lige så stille kan få hesten 
til at strække sig efter target i de klassiske 
gulerods stræk positioner. 
I løbet af nogle uger vil du kunne gøre 
øvelsen mere avanceret, ved at hesten skal 
holde positionen lidt længere tid, inden du 
klikker, eller du kan placere hesten ovenpå 

en madras eller nogle gamle sofa hynder, så 
det giver et lidt mere bevægeligt underlag.

Kom godt i gang med klikkertræning
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Gode manerer
Undervejs skal du også være opmærksom 
på, at du får lært din hest gode manerer 
omkring godbidderne. En hest der hapser 
efter fingre, eller roder i lommer, kan være 
til stor belastning, for de mennesker som 
skal omgås den, så vær omhyggelig fra start. 
Giv altid godbidden det samme sted foran 
hestens bringe, så den skal stå med lige hals 
for at få den. Hvis hesten dutter, hapser eller 
piller ved dig med mulen, mens du fisker en 
godbid frem, så vent et øjeblik indtil hesten 
flytter mulen, og står pænt og afventer. Du 
behøver ikke have travlt med at give godbid-
den, efter at du har klikket. Klikket er et løfte 
om, at der er en godbid på vej, men derfor 
må du godt bruge tid på at fiske godbidden 
op af lommen og overlevere den til hesten 
på en stille og rolig måde. 

Brug aldrig straf. 
Når du klikkertræner, er det vigtigt, at du 
aldrig afstraffer hesten for uønsket adfærd. 
For at klikkertræningen kan fungere, er det 
vigtigt, at hesten føler sig tryg ved at gætte 
og prøve af, og det er op til dig at forme 
adfærden og lære hesten, hvor og hvornår 
den må udføre de ting, som du lærer den, 
ved kun at belønne på de steder og tid-
spunkter, hvor det ønskes. Negativ adfærd 
ignoreres, eller også så kan du lære hesten at 
gøre noget andet i stedet. Tigger hesten ved 
at skrabe i jorden, så kan du belønne den for 
at dreje hovedet væk i stedet, så vil hesten 
langsomt bytte skrabe adfærden ud med den 
nye øvelse. 

Øvelser uden hest
Efterhånden som du kommer i gang, så vil du 
måske blive opmærksom på, at det er mange 
nye ting, som du skal til at lære, og fx timin-
gen af klikket er vigtig, før du går videre til 
avancerede øvelser. Den gode nyhed er, at 
der er nogen af tingene, som man kan træne 
på uden hesten, så man undgår at lære den 
noget forkert. 

Din timing kan trænes ganske simpelt 
hjemme i sofaen med noget sport i tv’et. Ser 
du fx tennis, kan du øve dig i at klikke, hver 
gang de rammer bolden. Ser du fodbold, kan 
du klikke, hver gang bolden lander hos en ny 
spiller. 
Du kender måske legen tampen brænder 
fra din barndom, hvis du har nogen at øve 
sammen med, så kan denne kan også gøres 
til en klikkerleg, ved at du i stedet for at sige 
varmere og koldere, bruger dit klik til at sige, 
hvornår vedkommende nærmer sig og blot 
ignorere i stedet for at sige koldere. Du er nu 
i gang med at lære shaping. 

På samme måde kan klikkertræning, gøres til 
en slags gæt og grimasser aktivitet, som hele 
familien kan lege med på, ved at du laver 
nogle kort, hvor der står forskellige opgaver 
på. Fx hop på ét ben, sid ned på gulvet, tag 
begge hænder op på hovedet og andre lig-
nende simple opgaver. Man kan så skiftes til 
at være ”hest” og ”træner”, og uden at kom-
munikere og uden at fysisk manipulere eller 
vise det, skal træneren hjælpe ”hesten” til at 
gætte, hvilken øvelse der står på kortet. 
Der er mange fine nuancer at lære om i 
klikkertræning, præcis som der er, når du 
arbejder med pressure and release. Så tøv 
ikke med at hive fat i en ekspert, hvis der er 
noget, som går i hårdknude for dig.  

God fornøjelse og god træning. 
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Grundet corona-rejse-frustration blev det i 
år til en rideferie i Danmark. Valget faldt på 
en 5-dages tur rundt om Ringkøbing Fjord.

Med udgangspunkt Nymindegab, red vi de 
første 2 dage på stranden langs Vesterhavet, 
som helt usædvanligt var meget stille. Vi så 
endda nogle  marsvin i det rolige havvand. 
Sjældent har vi redet så lange strækninger i 
så hurtig tølt.
Efter dagsridt på ca. 25 km, blev hestene 
sat på fold, hvor de overnattede. Vi blev 
kulturelt oplyst på lokale museer, besøgte 
gårdbutik og en ”spiselig have”. Vi ryttere 
blev transporter hjem til dejlig mad og 
hygge, en god seng og en lille smule husligt 

arbejde. Næste morgen, efter morgen-
maden, blev vi kørt ud til hestene, som vi 
klargjorde til dagens tur.

Dagene øst for fjorden var i meget vari-
eret rideterræn med diverse udfordringer: 
cykelstier, kystline med blafrende kite’s 
på strandbredden, masser af surfere, på 
brosten gennem Ringkøbing by, hvor der 
også var ”motorsavs-massakre”, 2 gange 
med trækpram over Skjern Å, hvilket gik 
forbløffende let – hestene havde jo prøvet 
det før. Videre gennem Skjern Enge med 
vilde heste (som stak af/blev ledt væk af 
deres fører-hingst), desuden en tur gennem 
mandshøje siv og en længere tur gennem 
vand til Værnengene. 

Alt i alt en oplevelsesrig tur på supergode, 
veltrænede heste. Vi var i alt 8 ryttere incl. 
guide. Det var eksklusivt, at vi ikke var flere 
ryttere i gruppen. De dedikerede værter 
gjorde meget ud af god mad, gode heste 
samt lokalhistoriske/kulturelle indslag (som 
var inkluderet i prisen). 

En meget spændende tur, som vi ikke 
kunne have gennemført på vores egne 
heste uden forudgående træning (træk-
pramme, kite-surfere, turister i hobetal, 
vand, tæt bytraffik, lange betonbroer mm)

Anette Ravn og Anette Andersen

Ringkøbing Fjord rund på hest
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Støt Nökkvi: Få et OK Benzinkort – evt. også 
OK Mobil og OK El – eller via dit Dankort
Nökkvi har en sponsoraftale med OK, der er 
bygget op omkring OK Benzinkortet + evt. 
OK Mobil og El fra OK.
Du kan støtte Nökkvi med op til 15 øre pr. 
liter benzin eller diesel du tanker.

Sådan gør du:
Gå ind på ok.dk/privat/bestil/benzinkort, og 
udfyld bestillingsformularen - sponsor nr. 
56 15 11.
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 bru-
ges, når der tankes brændstof til bilen.

Du kan se mere om vores sponsoraftale på 
hjemmesiden.

sponsoraftale

Årets Nøkker er en pris, der gives til et 
medlem af klubben, der har gjort sig særlig 
bemærket i løbet af 2020 - 2021.
Det kan være den, der altid er klar til at 
hjælpe, den der er kommet med et sjovt 
indslag, eller måske den der er faldet af 
hesten flest gange. Kun fantasien sætter 
grænsen.
Alle kan indstille et andet medlem til at blive 
Årets Nøkker.  

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

Ønsker du at nominere et medlem, kan du 
senest den 28. november 2021 sende din 
indstilling med begrundelse til noekkvi@
hotmail.com

Årets Nøkker

hver gang du bruger MobilePay i Nökkvi, 
betaler klubben 75 øre i gebyr. Derudover 
betaler vi også et månedligt beløb for at 
have MobilePay. Så måske du skal overveje 
næste gang du f.eks. er til stævne, at betale 

et større beløb ved det første køb, og så få 
kontanter retur, som kan bruges til de efter-
følgende køb.

Bestyrelsen

Vidste du at.....
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Kørsel med Silfur Hans fra Fløjgaarde i aktiv-
itetsugen i Kompedal.

Dansk Islandshesteforening afholdt igen i år 
aktivitetsuge i Kompedal. 
Erik og jeg meldte os til og spurgte sam-
tidig, om vi måtte tage vores to-hjulede 
vogn med, så vi kunne køre med Silfur Hans 
(Hansi).
Vi fik lov til at tage den med. Det blev 
understreget, at vi skulle tage hensyn til 
rytterne, da en hest for vogn ville være et 
uvant syn for mange heste.

Ved ankomsten fik vi anvist et hjørne ved 
foldene, hvor vognen ikke stod i vejen. Det 
var samtidigt et sted, hvor det var nemt at 
spænde Silfur Hans for vognen.

Den første tur kørte vi ud mod landevejen, 
så Hansi vænnede sig til de nye omgivelser 
uden at møde for mange ryttere. De andre 
deltagere i aktivitetsugen fik efterhånden 

set os og kun ganske få heste reagerede på 
synet og vi fik i alle tilfælde hestene til at 
slappe af og blive trygge.

Vi havde en dejlig uge i Kompedal. Vi fik 
kørt flere ture, i alt 45 km. Det gav god 
træning og rigtig mange gode oplevelser. 
Vi vækkede mange minder hos folk, som 
havde kørt med heste i landbrug eller ved 
”ponytrav”. Der blev hilst ”god tur” og sendt 
mange store smil. Der blev også taget bill-
eder af os, som blev lagt ind på Aktivitetsu-
gens hjemmeside.

Udover kørsel deltog vi i en 18 km udflugt 
til et stutteri. Det var årets første ridetur for 
Erik, for vi har brugt tiden til køretræning. 
Jeg var så heldig og taknemmelig over, at 
jeg fik lov til at låne Gittes Dani, så vi fik en 
god rideoplevelse sammen.
Jeg var også til undervisning med Mette 
Kofoed. Hun har redet hingsten, der er far 
til Hansi og hun var vist godt tilfreds med 
afkommet. 

220921 Gertie Kryschanoffsky  

Kørsel med Silfur Hans i Kompedal
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Skrevet af Kristina Christensen, Kommunika-
tionsmedarbejder i DI, sakset fra medlems-
bladet TØLT
I den seneste uge er en ét år gammel nyhed 
fra Dansk Islandshesteforenings hjemmeside 
gået viralt. 
Den “gamle” nyhed handler om, at Friluftsrå-
dets formand, Niels-Christian Levin Hansen, i 
et debatoplæg på Altinget.dk i august 2020, 
fremsætter forslag om at lovsikre adgang til at 
ride på veje, stier i det åbne land og i skove, 
samt forslag om, at det bliver muligt at ride 
på strande hele året. 

Nyheden om debatoplæg deles atter flit-
tigt ét år efter
Nyheden blev dengang bragt på Dansk 
Islandshesteforenings hjemmeside og delt på 
foreningens Facebookside, hvorfra det blev 
delt flittigt Facebookbrugere imellem.
Men nu, ét år efter, er opslaget gået viralt.
I skrivende stund er det nået ud til lidt over 
146.000 Facebookbrugere.
– Og det siger jo noget om, at der stadig, 
her ét år efter at debatoplægget blev omtalt 
på Dansk Islandshesteforenings medier, er 
en enorm opmærksomhed fra ryttere og 
rideklubber i hele landet om vores mulighed-
er for at færdes til hest i det åbne land. Der er 
stadig behov for at få en mere gennemskuelig 
lovgivning! slår formand for Dansk Island-
shesteforenings Natur– og Breddekomité, 

Caroline Seehusen fast.
– Niels-Christian Levin Hansens budskab 
ramte os dengang lige i hjertet, for i Dansk 
Islandshesteforening er vi meget beviste om, 
at det åbne land så at sige er lukket land for 
os til hest! Og det kræver et langt sejt træk at 
ændre på lovgivningen.
– I det her tilfælde er det adgangsforholdene i 
naturbeskyttelsesloven, der skal kigges på, og 
det er jo ikke os, der sidder i folketinget og 
laver lovgivningen. Derfor må vi lave lobbyar-
bejde, og i så mange sammenhænge som vi 
overhovedet kan, fremføre vores synspunkter. 

Vores livs chance
Projektleder i Ridespor-Danmark.dk, Tove 
Urup Madsen, kaldte for et år siden Niels-
Christian Levin Hansens debatoplæg for 
”Vores livs chance for lovmæssigt at opnå at 
blive sidestillet med cyklister i skove og i det 
åbne land”.
Hun forklarer, at der er løbet meget vand i 
åen siden da, men at rideorganisationerne 
(DI og DRF red.) er blevet orienteret om, at 
de indledende forhandlinger vil foregå dette 
efterår.
Siden sidste år har Dansk Islandsheste-
forenings bestyrelse, Natur- og Breddekomité 
og Tove Urup Madsen arbejdet intenst med at 
påvirke lovgiverne ved at indgive høringssvar 
i forbindelse med adgang på statens arealer i 
forbindelse med hegninger. Dansk Islandsh-
esteforening arbejder fortsat med at lægge 
pres på lovgiverne for at ændre adgangsfor-
holdene i naturbeskyttelsesloven i samarbejde 
med Ridespor-Danmark.dk, siger hun.
– Rideorganisationerne arbejder sammen i 
regi af Ridespor-Danmark.dk. Når det kom-
mer til dette vigtige lobbyarbejde, står vi 
sammen ude i de enkelte områder, og det er 
faktisk også det, jeg ser at rytterne gør – fx 
gennem oprettelse af lokale ridelaug, siger 
Tove Urup Madsen.
Fortsætter næste side

Der skal (STADIG) være bedre adgang til at ride i naturen 
i Danmark!
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En gammel traver
Spørger man Niels-Christian Levin Hansen 
om hvorfor nyheden om hans debatoplæg 
deles flittigt blandt hestefolket i disse dage 
svarer han prompte: Af samme grund, som da 
det udkom, og fordi det er noget, der ligger 
ridefolket rigtig meget på hjerte!
Og så forklarer han, at ønsket om, at heste-
folket ligestilles med cyklende i virkeligheden 
er en gammel traver, som Friluftsrådet, Dansk 
Islandshesteforening og Dansk Rideforbund 
fremførte for mange år siden bl.a. i den ride-
politiske redegørelse fra 2012.
Corona tydeliggjorde begrænsninger
Om årsagerne til at budskabet deles lige nu 
siger han, at det kan skyldes en periode med 
corona-nedlukning, hvor mange ridende har 
haft tid til, og har været henvist til at få oplev-
elser i naturen. Måske derfor er der kommet 
større opmærksomhed på, hvad man må og 
hvad man ikke må, når man færdes til hest i 
det fri, men også på hvad, der kan give bedre 
muligheder for at færdes til hest, gisner han, 
og supplerer:
–Desuden er der i øjeblikket en generel 
naturdebat. Og for alle os, der er engageret i 
at tale om adgang til naturen, er den måske 
med til at gøre os opmærksomme på, hvad 
det er for nogle regler, der omgiver os og 
styrer os derude. Og dermed også på, hvad er 
det for nogle forbedringer, vi kunne tænke os.
–Så er der den helt særlige diskussion, der 
retter sig mod naturnationalparker, hvor 
hensigten er at give naturen mere plads, men 
hvori vi, der arbejder med friluftsoplevelser i 
naturen, ønsker os bedre muligheder for at 
få friluftsoplevelser. Den debat tror jeg, har 
været med til at gøre den almindelige natur-
bruger og rytter meget mere opmærksom på, 
hvad det er for nogle ønsker som Friluftsrådet 
og Dansk Islandshesteforening har til adgang 
for ridende i naturen.
Hvor står vi nu – ét år efter dit debatoplæg?
–Regeringen har tilkendegivet, at man vil 
åbne for en adgangspolitisk lovgennemgang. 

Her drejer det sig om, for Friluftsrådet, at 
få bedre adgangsregler, men også om at få 
forenklet adgangsreglerne. Og noget af det, 
jeg har med i lommen, når jeg skal snakke 
med politikerne, og som jeg tager med ind 
i forhandlingerne, er de ønsker, som også 
omtales i debatoplægget – dvs. ligestilling 
af ridende med cyklende, så det bliver tilladt 
at ride på veje og stier i det åbne land samt 
i skove. Derudover, at det bliver muligt at 
ride på strande hele året. Faktisk har jeg det 
med mig allerede i dag, når jeg skal mødes 
med ordførerne på Christiansborg. For det 
er noget af det, der virkelig vil kunne hjælpe 
friluftslivet for rytterne!
Det vi véd nu, i forhold til hvad vi vidste for et 
år siden, er altså, at regeringen har tilkende-
givet, at der bliver en form for politisk ramme 
at diskutere adgangsreglerne i til efteråret, 
siger han og uddyber:
–For et år siden, var dette blot et ønske. Altså 
at få et adgangspolitisk udvalg op at stå. Men 
nu har vi altså en tilkendegivelse fra regerin-
gen på, at regeringen vil det her. Det er helt 
klart bedre end de sidste tyve års vandring i 
ørkenen på adgangsområdet. Hvordan ram-
men helt konkret bliver, er jeg endnu ikke klar 
over, men det er det tætteste, vi har været 
på længe. Nu bliver det forventeligt sådan, 
at Friluftsrådet og formentlig også Dansk 
Islandshesteforening og Dansk Rideforbund 
inviteres indenfor til forhandlinger. 

Omgivet af love og regler for at færdes til 
hest i naturen
Der er ingen tvivl om, at det er reglerne i 
naturbeskyttelsesloven, der står først for, og 
som vi gerne vil have ændret, siger Niels-
Christian Levin Hansen.
–Men der er tale om uendelig mange love, 
regler og bekendtgørelser, der regulerer, 
hvordan vi må færdes – også til hest i na-
turen. 

Fortsættes næste side....



15

Vi har jo mødt hinanden i Nøkkvi regi og 
tager hvert år på sommerhustur med hes-
tene den sidste weekend i August. 
Vi har været mange steder på denne tur. 
Det har gennem årene udviklet sig til både 
julefrokoster og den årlige tur World tølt 
er obligatorisk. 
10-års jubilæum
Næste år skal vi fejre vores 10-års jubi-
læum til Landsmòt i Hella på Island. Der 
må vi jo så desværre lade vores egne 
heste blive hjemme.  
Vi følger jo hinanden og hepper/støtter hi-
nanden til stævner og hvis der skal skiftes 
hest, så kan man altid regne med et par 
gode råde i processen.  
Uldstrik er jo en nærmest obligatorisk når 
man rider islænder og der har vi selvføl-
gelig ens trøjer og har lige fornyet model-
len. Godt med nogle strikkekyndige “ 
medlemmer “ i vores lille fællesskab. Men 

det siger jo meget om hvad det at være 
medlem af en klub kan afføde; et helt 
særligt venskab. 

Hanne Dalgård, Malene Kristensen, 
Laila Gravgaard, Lisbeth Brøndum 
Jørgensen, Lene Gehlert, Lotte Svane 
Aastradsen

Et møde i Nökkvi, har udviklet sig til en årlig tur

Bl.a. er sådan én som færdselsloven jo 
også med til at regulere, hvordan ridende 
må færdes.  Derfor har vi i Friluftsrådet et 
overordnet ønske om, at disse mange love 
og regler, der omgiver friluftslivet fo-
renkles, så også du og jeg kan forstå dem 
og forstå, hvor og hvordan, vi må færdes. 
Reglerne er komplicerede, så det kunne 
være, at vi kunne lave nogle enklere regler.
De mange Facebook-brugere, som har 
delt nyheden om hans debatoplæg er 

Niels-Christian Levin Hansen i øvrigt 
meget glade for. Som han siger, så er 
en del af øvelsen også, at friluftslivets 
stemme bliver hørt – og at ridesportens 
stemme bliver hørt!
–Sammen kan vi kun være glade for, at 
de ønsker, som I, i Dansk Islandsheste-
forening selv var med til at fremføre i den 
ridepolitiske redegørelse for omkring 10 år 
siden, nu har chancen for at blive hørt på 
Christiansborg, afslutter han.

Vi laver en workshop, hvor vi syr små sad-
deltasker til at sidde foran. Vi starter op 
den 26.1.2022 kl 19 og forsætter den 29.1 
fra kl. 10. Workshoppen holdes i ridehuset 

hos Anette Ravn, Skelhøjevej, Skelhøje. 
Hold øje med Nøkkvis hjemmeside for 
mere info.

Workshop, sy din egen saddeltaske
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Af Inge Ramsing, Journalist 
 
“Rytterlaug for Dollerup og omegn” blev 
stiftet onsdag 22. september 2021 med 
blot få dages varsel. Anledningen er de 
berømte - og berygtede - planer om 
Naturnationalpark (NNP) Hald Sø, nye 
forvaltningsplaner for urørt skov i Hald-
området og Hald Ege og udbygningen af 
Alhedestien som tosporet cykelsti.

Rytterlauget er åbent for alle, der har inter-
esse i at færdes til hest i vores fantastiske 
område, og det er dermed ikke forbeholdt 
islandshesteryttere. Der er indtil nu ca. 50 
aktive medlemmer af Facebook-gruppen 
“Rytterlaug for Dollerup og Omegn”. Der 
er brug for en fælles og højlydt stemme 
overfor Naturstyrelsen, politikere og andre 
interessenter i områdets natur.

Endelig er der et helt konkret behov for at 
‘bane vej’ på eksisterende ridestier, som 
Naturstyrelsen kun holder i begrænset 
omfang, og at rytterlauget søger samar-
bejde med Naturstyrelsen og den lokale 
skovfoged.

Vi er i fuld gang
Siden stiftelsen har rytterlauget holdt møde 
med en repræsentant for Viborg Kommune 
om vores behov for at kunne færdes på 
Alhedestien i sikkerhed - både for os og 
cyklisterne selv. Vi mødte op ved Ishuset i 
Dollerup, da Enhedslisten forud for KV21 
inviterede til debat om NNP Hald Sø - og 
det lykkedes vist at flytte holdninger! 
Vi har skrevet til formanden for Viborg 
Kommunes Klima- og Miljøudvalg, Stine 
Damborg, med vores indvendinger mod 

NNP, som lige nøjagtig nåede at komme 
med på udvalgets møde 28. september 
2021. Heldigvis sagde et flertal i udvalget 
nej til NNP.

Helt aktuelt skal vi inden 1. november 2021 
komme med vores input til Naturstyrelsen 
om vores ønsker til udmøntning af de 
allerede vedtagne Forvaltningsplaner for 
urørt skov ved Hald og Hald Ege.

8. november 2021 er der naturvandring og 
debatmøde om planer for NNP Hald Sø, 
og vi skal udforme en slags høringssvar til 
Miljøministeren. 

Arbejdsgrupper med noget for enhver 
Der er derfor nok at gå i gang med for at 
sikre adgangen til vores skønne rideterræn.
I skrivende stund er Stinne Houlberg i 
gang med at oprette en hjemmeside: ryt-
terlaug.dk, hvor vores materialer mm. kan 
bo, så de er til at (gen-)finde.

Indtil da må du orientere dig på Facebook-
gruppen “Rytterlaug for Dollerup og 
Omegn”, hvor der er filer, links og ikke 
mindst mulighed for at melde sig på en 
arbejdsgruppe med opgaver for enhver 
smag.

Der er brug for, at alle, der interesserer 
sig for vores adgang til naturen, byder ind 
med, hvad man hver især kan, og ingen 
behøver at kunne det hele! Her skal bare 
lyde en opfordring til at tjekke, om du har 
meldt dig til en af de grupper, der er slået 
op på Facebook :)

Nystiftet rytterlaug med fokus på adgang til rideterræn
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Rikke Oppermann
Kallestrupvej 90
9632 Møldrup 

Mobil: 61678259
 rikkeoppermann@gmail.com

www.o-keramik.dk 

KERAMIK
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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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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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Af Heidi Munk Sandvik 

Kællingeturen blev først aflyst pga. man-
glende tilslutning under Covid 19 restriktion-
erne. Men 5 kvinder vælger at gennemføre 
turen alligevel. At den alligevel bliver afholdt 
er meget sigende for ånden i islænderforenin-
gen Nøkkvi. Her er mange innovative kræfter 
og stærke bånd og traditioner. I år gennem-
førte vi den 9. kællingetur.

Det kan være befriende at være en kælling. 
Om det så bare er for en dag. Vi siger det ikke 
som en nedsættende term. Vi bruger ordet 
fordi det inkluderer en vis frihed til at være 
stærk, fandenivoldsk, og voksen nok til at 
bruge det positivt.

Vi var 5 deltagere, som alle var erfarne ryt-
tere. Det var nemt at ride i kolonne på turen 
idet vi ikke var flere. Oftest er tempoet mest 
behageligt bagved forrytteren. Der kan være 
meget tempo på bagest i et felt. Det giver 
indimellem fornemmelsen af “harmonika”.  
Sådan var det ikke på kællingeturen. Her blev 
taget hensyn så vi alle hurtigt fandt ind i en 
behagelig rytme. Indimellem skiftede vi plads 
i rækken, men mest pga. snakken. 

Før turen bliver der spurgt “kan man drikke 
vand? Jeg mener, er der tid til at tisse?”. Det 
var der, så vi drak en masse. Der var endog 
sørget for at alle fik deres eget bæger og 
spritserviet. Vi havde alle noget spændende 
i saddeltasken der rundhåndet blev delt ud 
af. Efterhånden var vi ved meningers mod. 
Ruten blev livligt diskuteret og vi blev enige 
om at den planlagte rute nok alligevel var det 
bedste valg. Tak for den fine rute Anette An-
dersen. Alt var timet med pauser, hvor Ejwind 
ventede os med vores medbragte madpakker 
og medbragt mjød. 

Vejret var fantastisk. Fantastisk solskin og 

fantastisk regnvejr. Kællingerne tog det i stiv 
arm og skiftede tøj...og tissede igen...nu drak 
vi ikke kun vand ;-)
Humøret var højt og snakken gik lystigt. I alt 
red vi 26 Km. rundt i området fra Dollerup 
til Stendal plantage. Terrænet var meget 
varieret. Der var lange strækninger med 
tilpasset tempo. Der var smalle stier og stejle 
bakker. Sværhedsgraden var tilpas. Vi følte 
os alle trygge og en smule udfordrede i de 
spændende omgivelser. Tempoet var tilpas-
set omgivelser og ekvipager. Skridt og tølt 
var foretrukne gangarter. Rækkefølge blev 
respekteret. Samtidig var der mulighed for at 
rokere lidt rundt alt efter samtalen.  

Fjarlar og jeg red hjemmefra dagen før. Efter 
16 km. hjemmefra og dernæst 26 km. på 
kællingetur, var han og jeg godt brugte. Jeg 
valgte at strække benene det sidste stykke. 
Jeg gik og snakkede og kom foran Fjarlar. 
Tempoet var ikke tilpasset Fjarlar, Han vælger 
at strække hovedet frem og trensen glider af. 
Han standser og kigger spørgende. Jeg får 
travlt med at sikre min hest. Dette er et unikt 
fænomen for islændertrenser og sker til stor 
morskab for andre ryttere. Vi fik indhentet de 
andre ryttere, der ventede længere fremme. 

Traditionen tro fik vi Chilli con carne til af-
tensmad. Anette Ravn havde lavet en kæmpe 
gryde. Vi var sultne og det smagte fantastisk. 
Efter aftensmaden tændte Ejwind bålet. In-
genting kan slå følelsen af en hel dag i det fri, 
mens man stirrer ind i flammerne fra et bål. 
Der gik ikke mange minutter før hele flokken 
sad rundt om bålet og snakkede lystigt.
Men sådan skulle det være, efter en times tid 
kom regnen tilbage igen...igen. Vi tilbragte 
resten af aftenen ved bordet i mørke, mens 
vi talte sammen indtil vi ikke længere kunne 
se hinanden. Herefter sagde vi godnat og tog 
hver til sit.  

Kællingeturen aflyst, men gennemført
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Lars Jensen, Drevhøjgaard, videregiver 
her  sin opskriften på et middel mod 
insekter.

Opskrift:
1 tsk nellikeolie
1 spsk eukalyptusolie
1 kop baby-eller eukalyptusbadeolie
1 kop vand
2 kopper frugteddike
væsken rystes godt før brug

Middel mod insekter

Mitte

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 som den så ud efter generalforsamlingen
 i 2019, der er sket lidt ændringer siden da.
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Kommende arrangementer
Oktober 
31. oktober  FIlt en hest

November
2. november Kvadrille ridning
7. november Hubertus
14. november Wellness til din hest
27. november Jón Stenild kursus

December
5. december Generalforsamling med efter-
følgende spisning
28. december Juletur

Februar 2022
17. februar Deadline Nøkkvi Nyt

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 Jørgensen, på mailadressen 
hej@karupfodterapi.dk


