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Leder 
Siden sidste blad udkom har der været 
afholdt en del forskellige arrangementer 
i Nökkvi-regi. Der har blandt andet været 
forskellige foredrag, kurser samt fællestur. 

I april var der også Økodag, hvor flere 
Nökker stillede deres heste til rådighed, så 
de besøgende børn kunne få en trække-
tur. Som altid var det meget populært hos 
de besøgende, og derfor kunne der godt 
være brugt flere heste. Maj startede ud 
med ALRID, som var en stor succes med 
30 deltagere. ALRID blev afholdt både i 
Kompedal og på Havredalbanen. Havre-
dalbanen gennemgik desuden en større 
renovering i foråret, som blev taget op på 
generalforsamlingen i december. I slutnin-
gen af marts var der arbejdsdag på banen, 
for at gøre den helt færdig, så den var klar 
til ALRID-stævnet samt undervisning og 
andre arrangementer. 
Der er også blevet afholdt Kristi Him-
melfartsridt i år, hvilket igen var i Stendal 
Plantage. Denne gang med start hos Ulla 
og Arne Graversen, hvor der også var fæl-
lesspisning om aftenen. 
I starten af marts var der et ryste-sammen 
møde for klubbens unge ryttere. I forbin-

delse med mødet er der blevet dannet 
et nyt Børn og Unge-udvalg, som Nökkvi 
ellers har været foruden i en længere peri-
ode. Udvalget har haft det første møde, 
og er begyndt at planlægge aktiviteter 
rettet mod de unge ryttere. Der er også 
blevet startet et undervisningshold op for 
juniorerne, som er på Havredalbanen hver 
mandag kl. 18-19.  
Indtil videre er der ikke særlig mange ting 
i Nökkvis kalender, så fra bestyrelsens side 
vil vi gerne opfordre jer medlemmer der 
har en god idé til et arrangement, til enten 
selv at stå for det eller til at tage kontakt til 
det relevante udvalg. Under corona har vi 
været gode til at holde gang i klubben og 
fællesskabet på trods af de udfordringer 
der har været, og det skulle vi gerne blive 
ved med selvom samfundet er åbnet op 
igen. 
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god 
sommer, og så håber jeg der kommer 
mange spændende arrangementer i kalen-
deren til efteråret.

Rikke Ravn. 
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Det facinerende benløft
Klumme fra Tølt marts 2009, gengivet med 
venlig tilladelse fra Rolf Olsen
For 20 år siden prøvede jeg en Tennessee 
Walker i USA. En blød behagelig ridehest 
med flade bevægelser og tendens over 
mod pastölt. En hestetype milevidt fra de 
Tennessee Walker showheste, man har set 
på billeder og senere også på video. Her 
så man helt ekstreme forbensbevægelser, 
som bl.a. er frembragt med overdrevne, 
kunstige hjælpemidler på hestenes forben 
såsom kiler, kæder, vægte osv. Disse 
metoder må betegnes som værende 
dyreetisk langt over grænsen for hvad der 
er forsvarligt og dertil kommer så nogle 
endnu mere ekstreme metoder som f.eks. 
soring, hvor man ætser huden omkring 
hestens kodeled, som kun kan karakter-
iseres som rendyrket dyremishandling.
Jeg fik dengang at vide, at man indenfor 
avlen af Tennessee Walker i USA nærmest 
havde to forskellige avlsretninger, som 
stort set ikke blandede sig med hinanden 
i avlsarbejdet. En avlsretning, der avlede 
showheste og en der avlede behagelige 
fritidsheste.
For mig har den amerikanske form for 
showfremvisning af töltende Tennessee 
Walkers altid stået som rædselsscena-
riet for, hvor vi ikke skal ende med vores 
fantastiske islandske heste. Og vi er da 
også stadig langt derfra, men hånden på 
hjertet – i hvilken retning er det egentlig  vi 
bevæger os i disse år? Jeg har svært ved at 
se andet end, at pilen klart peger i retning 
af større fokus på heste af showtypen med 
stadigt højere benløft. Se blot på fotos fra 
de store sportsstævner. Her ser man plud-
selig rigtig mange heste med benløft langt 
over vandret, hvilket var en sjældenhed for 
ganske få år siden.
Jeg skal ærligt indrømme, at jeg de seneste 
år har overværet relativt få sportsstævner. 

Jeg synes generelt at denne konkurrence-
form er meget tvungen og dresseret og 
at udviklingen har bevægt sig væk fra den 
mere frie gæðingakeppni konkurrenceform 
og kåringsfremvisning, som jeg synes er 
mere interessant. De gange, jeg har over-
været et sportsstævne eller hvor jeg har set 
en DVD fra VM, har jeg særligt græmmet 
mig over at se udviklingen indenfor vores 
kongedisciplin - töltkonkurrencen. Den 
måde, der rides arbejdstölt på, er efter min 
mening en total misforståelse. Der rides så 
langsomt og med så meget fokus på ben-
løft, at det er på bekostning af harmoni, 
smidighed og takt. Egenskaber, der ville 

komme til deres fulde ret, hvis man red 
bare en smule hurtigere og mere frigjort.
Som jeg oplever det, så gælder det i dag, 
at hvis bare hesten kan gå meget langsomt 
med højt benløft og høj bæring, så kan 
den såmænd gå både med helt stiv ryg 
og temmelig pasagtigt og alligevel få høje 
karakterer. Det er i arbejdstölten, at jeg får 
disse kedelige associationer til en Tennes-
see Walker ved et show i USA. Når så vi 
kommer til middel- og frit tempo er det 
ofte en lettelse at se de heste, der netop 
har gået 
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har gået en stiv og forkrampet arbejd-
stölt, løsne op og vise den kombination 
af smidighed, fart og bevægelse, som er 
så enestående for islænderen i forhold til 
andre töltracer.
Udstyrsmæssigt er vi stadigvæk langt fra 
de ekstreme amerikanske tilstande m.h.t. 
showtöltere. Man kan dog få indtryk af, at 
det er et område, som toprytterne lægger 
stor energi og kreativitet i og at der bliver 
gået så tæt op til grænsen af det tilladte 
som overhovedet muligt, i nogle tilfælde 
over. Dette skrev Martin Krarup et indlæg 
om i Tölt for nogle år siden baseret på bl.a. 
oplevelser ved NM 2006. Ved det seneste 
VM og Landsmót så man heste, der lå i klar 
vinderposition langt inde i Tölt og A-flokk 
finalerne miste sko. Det kan være tilfæl-
digheder, men det kan også være udtryk 
for, at der satses ganske voldsomt m.h.t. 
beslag og hovlængder. Jeg kan i alle fald 
ikke på stående fod huske fortilfælde på 
dette niveau.
Menneskets evindelige stræben efter at 
gøre tingene bedre, herunder hurtigere, 
billigere, højere, større, flottere, smukkere – 
man kunne blive ved – er kilden til stort set 
al fremskridt i denne verden. Men hvis ikke 
denne stræben ind imellem kombineres 
med en passende eftertænksomhed, så 
kan udviklingen køre af sporet. Jeg synes, 
at det er flot med store bevægelser og at 

dette er en vigtig egenskab, som vi skal 
fastholde i vores avl. Jeg kan også sagtens 
genkende fascinationen af en hest med 
stor udstråling og høje bevægelser. Men vi 
må finde en balance og ikke bare fortsætte 
bevidstløst i den nuværende retning med 
stadig større fokus på højt benløft.
Man kan ikke klandre rytterne for at levere 
den præstation, som giver det bedste re-
sultat indenfor rammerne af det tilladte. Så 
det er rammerne, eller rettere sagt vores 
bedømmelsesgrundlag og udstyrsregler, 
vi skal kigge på. Og det gælder både sport 
og avl, for selvom jeg har fokuseret på 
sportskonkurrencer ovenfor, så ser man 
samme trend ved vores kåringer. Så tiden 
er efter min mening kommet til, at vi en 
gang for alle indfører ens krav til beslag 
og udstyr indenfor sport og avl, naturligvis 
med udgangspunkt i de mere restriktive 
kåringsregler. Samtidig må vi revidere 
vores bedømmelsesgrundlag, så det er 
heste med gode og høje bevægelser, men 
ikke med overdreven forbensaktion, som 
er idealet og som står tilbage som vindere 
ved konkurrencer og kåringer. Det bliver 
givetvis svært at nå dertil, men jeg synes, at 
vi skylder os selv at prøve.

Rolf Olsen

 

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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Kender du de guidelines som dommerne 
dømmer efter?
Lørdag d. 24. september afholder Nökkvi 
en træningsdag med dommer Marie Louise 
Christiansen.
Vi starter kl. 9 med gennemgang af guide-
lines.
Derefter rides der individuelt fra ca. kl. 10. 
Du har 20 min. med Marie Louise, hvor du 
rider en selvvalgt klasse og efterfølgende 
får du karakter, dommerseddel med kom-
mentarer og direkte feedback fra domme-
ren omkring forbedringer mv., og så prøver 
du igen enten hele programmet hvis der er 
tid, eller det som er svært. 
De ryttere, som ikke rider, er velkommne 
til at stå/sidde inde omkring dommeren og 
lytte med, det er rigtig lærerigt.
Der er frokostpause ca. ½ time midt på 
dagen. Der vil være kaffe/the til alle, også 

tilskuere hele dagen.
Medbring:
- Guidelines enten som print eller på din 
tlf:/ipad
 - her er link: https://www.feiffengur.com/
documents/2021sj_guidelinesEN_1(1).pdf
- dine egne øretlf./headsæt/airpods til 
din mobil, så får du dommeren direkte i 
ørerne, mens du rider.
- Hegn til en lille fold, og en spand til vand.
Nøkkvi medlemmer: Pris pr. ekvipage 
kr 250. Ikke Nøkkvi medlemmer: Pris pr. 
ekvipage 350 kr. 
Der er et max deltagerantal på 13, og et 
min på 10 for afholdelse. 
Arrangementet foregår på Havredalbanen 
– i tilfælde af rigtig dårligt vejr flytter vi til 
ridehus i 7470 området.

Mette Helberg

Kunne du tænke dig dommer feedback?

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

AgroLand
- kvalitetsprodukter til DIN 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 
7010 2033, så sørger de for alt det prak-
tiske. 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

 "Hestehø” og wrap baller Sælges 

 Lavt sukkerindhold 
 Rig på stivelse 

 500,-Kr. pr. stk 

 RING TIL JØRGEN 
 Tlf. 21479793 

 Skovvej 37, 8620 Kjellerup 
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Da min mand og jeg for 25 år siden drog ud 
for at finde en islænderhest til min mand, 
startede vi lokalt dvs. i Bjerringbro. Lige ved 
siden af hundevæddeløbsbanen lå Stutteri 
Busbjerg, der dengang var kendt for mange 
gode heste. Kjarni fra Busbjerg var Nordisk 
mester i pasløb og Yngvi fra Busbjerg var 
kåret hingst.
Det blev ikke hest til min mand, men i over 
22 år havde jeg glæde af Menja fra Busbjerg.
Få år efter at vi havde købt Menja blev stut-
teriet opløst. John Siger Hansen fortalte mig 
for et par år siden, at han havde hjulpet med 
at afhænde hestene, men han viste ikke, 
hvad der var blevet at ejeren Heini Joensen.

Store Bededag i år var der 
så en stor artikel i Jyllands-
Posten.
Ukuelige Heini Joensen har 
skabt sig en ny tilværelse i Thailand.
Heini er 79 år og ejer og driver en virk-
somhed Tropical Bio Pallet, der producerer 
formstøbte paller af affaldstræ, der ellers 
skulle have været brændt. 
Han udtaler: Selvom jeg har oplevet både 
nogen medgang og megen modgang, har 
jeg ikke fortrudt et sekund, at jeg tog til 
Thailand. 

Gertie Kryschanoffsky 020622

Hvor blev han af?

 Ergoterapi handler om at muliggøre et aktivt hverdagsliv 
 der giver mening for dig. 

 ●  Fysiurgisk massage 
 ●  velvære massage 
 ●  Akupressur 
 ●  zoneterapi 
 ●  Genoptræning 
 ●  regulering af din “stresstilstand” i kroppen 
 ●  hjælp til at få støtte i hverdagen ex træning, hjælpemidler 

 undersøgelse og behandling 

 ERGOTERAPI & MASSAGE ApS. 
 Haugevej 62, 8620 Kjellerup 

 Tlf. 81192098 

 tilbud i hele maj måned 
 Fysiologisk massage kombineret med akupressur 375,- pr. time 
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Kvadrille 10/8, 17/8 og 24/08
Har du prøvet at ride kvadrille? Ellers er 
chancen her nu! Det er supersjovt og man 
bliver virkelig udfordret i sin ridning, når 
man skal tilpasse tempo og retning til de 
øvrige i kvadrillen! Eneste krav er at du kan 
ride tølt (alternativt trav), og ride uden pisk - 
det er også for børn og unge!!

Vi rider 3 onsdage fra kl. 19 og ca. 1 time. 
Det foregår på Havredalbanen. Det er op-
timalt, at du kan deltage alle 3 gange, men 
hold dig ikke tilbage, hvis du kan se at du 
misser en enkelt gang!
Vi skal være minimum 6 ryttere, maximum 
12 ryttere. Prisen er kr. 100 for alle 3 gange 
ekskl./ SPORTI administrationsgebyr.
Tilmelding kommer snarest på SPORTI.

Kvadrille ridning i efteråret 

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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Lidt fra Kristi Himmelfarts ridt

Med sommerfugle i maven meldte jeg mig 
til Kr. Himmelfartsridt. Jeg er ny i Nøkkvi og 
har glædet mig meget til at møde de andre 
med samme interesse som mig selv.

Sikke en dejlig dag i skoven, hvor vi skulle 
finde poster efter det kort vi fik tildelt.
Jeg kom alene med min hest, men fik 
hurtigt et hold at ride med på – der var 3 
andre på mit hold og jeg fik en varm og 
dejlig modtagelse. Hjælpsomheden og 
venligheden var meget svær at tage fejl af. 
Da jeg havde været hjemme med hesten – 
kørte jeg retur til grill aften og fik en masse 
heste-snak.
Jeg glæder mig allerede til flere gode 
oplevelser og ture i klubben og ser allerede 
frem til næste års Kristi Himmelfartsridt

(Red. Desværre ukendt forfatter, men håber 
der kommer mere fra den hånd.)Foto: Anette Andersen

At føl fødes med bløde gummiagtig “trev-
ler” under hovene? 
De beskytter hoppens livmodervæg og 
fødselskanal for skader under drægtigheden 
og folingen. 
Når føllet rejser sig, knækker “trevlerne” af 
på et forudbestemt sted, og hoven er he-
refter intakt og ser ud som vi kender det.

--
Med venlig hilsen

Mette Helberg

Vidste du.....

Foto: Mette Helberg
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Stævneudvalget mangler medlemmer

Klubben mangler medlemmer til stævneud-
valget.

Har du interesse i at indgå i udvalget og 
lave forskellige aktiviteter for klubbens 
medlemmer. Så mangler udvalget pt. 3 
medlemmer

Henvendelser derom kan ske til underteg-
nede.
Søren Møller
e-mail: viborgvej88@gmail.com

Bestyrelsen

Er du kvinde mellem 25 - 45 år, er du 
til dejlig ridetur, med plads til alle, 
hyggeligt fællesskab og gode bøffer?

Så er Upcomming Bitch turen, du IKKE må 
gå glip af… 
Så sæt allerede 
nu, kryds i kal-
enderen d. 17. – 
18. september.
Turen opstod 
første gang i 
2016, som en 
kælling tur, for 
dem der ikke 
var gamle nok, 
til den rigtige Kællinge tur. Deraf navnet 
Upcomming.

Det år blev der lavet nogle traditioner, som 
stadig holdes. Bla. fælles spisning, med god 
mad, fra slagter,
gode historier, hyggeligt samvær, fælles 
overnatning,
og ikke mindst, drikken sure kællinger.
Der er ligeledes tradition for fælles morgen 
mad, og en ride tur dagen der på (for dem 
der har lyst).
Så tag veninden under armen, og kom med 
på en uforglemmelig tur.

Læs mere om tilmelding mm. på Nøkkvi’s 
hjemmeside.

De bedste hilsner
Maja-Malene, Monica og Pia

Upcoming Bitches-tur
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For nogen tid siden opdagede jeg, at Silfur 
Hans (Hansi) havde slået et stykke af sin ene 
fortand i overmunden. Han var ikke synder-
lig samarbejdsvillig, når jeg ville kigge nær-
mere, så det har ventet til, at jeg fik checket 
hans tænder under bedøvelse.
Selve kindtænderne så godt ud på en 6,5 
års hest. En lille smule rampedannelse op 
mod de forreste kindtænder blev korrigeret.
På fortænderne var der en skade på venstre 
indertand (den midtfor) i overmunden, hvor 
det venstre hjørne var slået af. På venstre 
mellemtand i overmunden var der slået 
noget af indersiden. Heldigvis var skaderne 
ikke større end at kanterne og hjørnerne 

blev rettet af.
Silfur Hans har nok haft næsen for langt 
fremme, som den teenagerhest, han er, 
så forklaringen er nok, at han har fået et 
ordentlig slag over mulen. Det er den risiko 
man må tage, når hestene har et frit heste-
liv i en flok. Han må lære at læse signalerne 
fra de andre heste og på den måde lære at 
tage vare på sig selv.

Gertie Kryschanoffsky

Teenagehest med næsen for langt fremme

Kære Nøkker

Vi har et par gange været så heldige at delt-
age i Naturens Dag på Hald Hovedgård. Det 
er et rigtigt hyggeligt arrangement, hvor 
der kommer en lang række foreninger for 
at fortælle om, hvordan deres medlemmer 
bruger naturen. 
Nøkkvi “plejer” at være til stede med en 
8-10 heste. Der er ikke trækture, men i ste-
det har vi hestene stående i små folde, og vi 
giver børn og andre interesserede mulighed 
for at tale med hestene, og eventuelt strigle 
dem lidt. Det er en dejlig måde at komme i 
snak med folk, og fortælle om vores dejlige 
heste. Der opstår samtidig en fantastisk lej-
lighed til at fortælle om, hvordan vi færdes i 
naturen, og hvordan man bedst kan passere 
hestene, uanset om man er ude at løbe eller 
cykle en tur, eller man kommer i bil! 
Så jeg håber der også den 10. september i 

år, vil være Nøkker der vil deltage i arrange-
mentet - vi er der i ca. 4 timer og der er 
forplejning til deltagerne. 
Du kan tilmelde dig og din hest hos under-
tegnede på tlf. 23935284. 
 
Mvh Mette Helberg

Naturens dag den 10. september 2022

Foto: Anette Andersen
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ELIAS FRA TORSBJERG
Kåret i Herning 2020

Til rådighed for bedækning i 2022  på Stutteri Torsbjerg

Bent Melvej Nielsen
Kobak Gaard
Røverdal 10 GL. Dollerup
8800 Viborg

Mobil: 40276566  Fastnet: 
86637372
www.stutteritorsbjerg.dk

Kontakt
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                “Island: I hestens rige”

Det var med store forventninger at vi kørte til 
Nøkkvis klubhus torsdag den 10. marts.
Foredraget var delt i to, hvor Liva begyndte 
med en fantastisk og grundig fortælling om 
uddannelsen på Hólar Universitetet. 
Uddannelsen er det ypperste indenfor arbej-
det med de islandske heste. Liva fortalte om 
optagelsen, som indebærer at den studer-
ende behersker det islandske sprog og er en 
habil rytter. I løbet af de tre år uddannelsen 
varer, er der en del stopprøver. De studer-

ende kan have egne heste med eller arbejde 
med Hólars heste, som der er mange af😊,
dog skal man på tredje år medbringe både 
en 4-gænger og en 5-gænger, som man 
aflægger de afsluttende prøver på. Hertil skal 

siges at mellem halvdelen og en tredjedel af 
et hold består. Dumper man til stopprøver 
eller den afsluttende prøve er det slut.
I de tre år studiet varer skal de studerende 
beherske bl.a. : tilridning, fodring, indblik i 
sundhed og sygdom, hovpleje og skoning 
samt ridning på meget højt plan mm.
Berideruddannelsen er betalt af den stud-
erende selv, altså ingen SU. Mange af de 
studerende har arbejde ved siden af studiet 
for at kunne financiere uddannelsen.

Foredraget fortsatte med Livas mor Lise, 
som fortalte om sit meget spændende liv og 
virke i Island. Hun fortalte levende om Hólars 
historie, vi så bl.a. billeder af det gamle Hólar 
og det nye. Lise fortalte videre om forskellige 
avlslinier og om hvordan man tidligere havde 
arbejdet med avlen fra arbejds/transport 
hest til den ridehest, vi kender i dag.

Vi var meget begejstrede og fik til fulde 
opfyldt vores forventninger. Det var godt at 
blive beriget med så megen viden. Som nye 
medlemmer af klubben nød vi den dejlige og 
positive stemning i klubhuset.

Gerda Smith Hald og Anne Marie Svendsen 
170322

Foredrag med Lisa og Liva Hvarregaard



15

Så blev det endelig søndag d. 20/3 og 
ruten er sat mod Rikke Oppermann 
Keramik.
Denne søndag skal 8 deltagere lave 
keramik, med kyndig vejledning af mes-
teren selv.
Oplægget går på, at vi kan modellere 
små figurer, heste måske? - og små skåle, 
som kan dekoreres med heste, eller hvad 

fantasien bringer! (vi er jo alle hestefolk). 
Og jeg skal love for der blev gået til 
makronerne (tak for æblekage til Mette). 
Teknikken hedder Raku og er en japansk 
brændeteknik, som oprindeligt knytter 
an til den zenbuddhistiske te-ceremoni. 
“Raku” dækker begreber som ro, harmoni 
og nydelse. Der var da også indimellem et 
strejf af ro, men snakken gik (godt) og når 
leret ikke ville som hånden der førte, også 
stor frustration, hvorefter lyden af hårde 
klask af ler der rammer bord, med efter-
følgende suk. (Rikke havde nu ellers æltet 
luften ud af leret på forhånd). Dog skulle 
jeg mene, at produktiviten var høj, og fine 
ord som unika blev også hørt.
Afslutningsvis blev fold, heste og læskur 
også inspireret af de kyndige deltagere. En 

fantastisk dag, og glæder mig allerede til 
næste søndag, hvor den står på glasering 
og brænding af vores fine heste, får, fisk 
og andre flade ting.

Søndag d 27/3
Rikke starter med at introducere i om-
vendt tankegang mht brugen af voks. Her 
bruges Mette Helbergs skål (da hun var 
forhindret). og det lykkedes Rikke at vokse 
det modsatte af Mettes instruks (vi håber 
det går).
Trods manglende søvn (overgang til som-
mertid), var der ikke de store katastrofer. 
Efter voksbehandlingen blev det tid til at 
glaserer, entusiasmen var stor og man 
skulle væbne sig med tålmodighed (der 
opstod et kort flashback til coronaens 

kø-kultur for at komme til de helt rigtige 
farver).
Efter frokosten var de fleste figurer blevet 
tørret og derfor klar til at blive brændt. 
Arrangementet rykkede udenfor, og her 
blev der skruet godt op for gassen. Dette 
at forstå i Rikkes udendørs tønde, indrettet 
til afbrænding af ler. Alle fik et glimt af ler 
dyrene inden de på behørig vis blev sæn-
ket ned i suppegryder pakket med hø.

Raku kursus hos Rikke Opperman
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Høet takker vi hestene for, de kunne ikke 
spise det. Høet er vigtig i RAKU brænd-
ingsprocessen. Høet gør nemlig at der 
sker en reduktion, altså at leret bliver sort 
hvor vi tegnede med voks. Her kan også 
anvendes hestehår eller fyrnåle.
 

Krakeleringerne i glasuren opstår ved 
varme/kulde påvirkningen når leret kom-
mer op fra gasovnen. Ganske fantastisk at 
se forvandlingen.
Sluttelig skulle der skrubbes sod af, og her 
opstod der både begejstring og skuffelse 
over farverne, heldigvis hjalp det at få 

byttet lidt rundt, så formgiver og form 
fandt rette ejermand. Noget skulle nemlig 
være hvid, men kom ud blå. Det viste sig 
at det var en andens skål…
Helt igennem fantastisk oplevelse at være 
vidne til hvordan farverne kommer til live 
og stor respekt for Rikke Oppermanns 
arbejde. 

Tusind tak herfra.

Skrevet af Ester Holm Thøgersen

Klubben mangler medlemmer til børne- 
og ungeudvalget.

Skulle du være interesseret i at indgå i 
udvalget og lave forskellige aktiviteter for 
juniorerne. Så mangler udvalget pt. 3-4 
medlemmer

Henvendelser derom kan ske til underteg-
nede.
Laila G. Jensen,
e-mail: guldhojgaard@gmail.com

Børne- og ungeudvalg mangler medlemmer
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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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Banerenovering 2022
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Først vil jeg sige Tusind tak for et fantastisk 
Alrid stævne, det har været en fornøjelse at 
deltage! :) 

Vi har i weekenden deltaget i Nøkkvis Alrid 
stævne. Jeg stillede op i AL3 med min unge 
makker Sjarmi, sammen fik vi en 3 plads. 
Det har været en super tilrettelagt weekend, 
en fed og udfordrende tur i terrænet som 
passede perfekt til de 2 niveauer der var 
med. Der var både enkle forhindringer samt 
forhindringer hvor man kunne blive udfordret, 
som jo er perfekt til at vise hvor alsidig en 
Alrid-hest gerne skal være. 
Søndag var i lydighedens tegn med  dressur 
og gangarter samt hurtighed. Det var en 
fornøjelse at vise ens hest frem på jeres nye 

lækre ovalbane, et super dommerteam som 
kom med god feedback samt en tidsplan som 
passede. 
Skøn opbakning fra publikum, en fantas-
tisk stemning at være i både som rytter og 
tilskuer. God stemning blandt deltagere og 
hjælpere, altid en fornøjelse at være med til 
et Alrid arrangement, som vi dog ønsker os at 
der kommer mange flere af i fremtiden end 
der er i dag.

(PS vi hjælper gerne til med planlægning af et 
næste Alrid arrangement hvis der er brug for 
flere hænder og hoveder ) 

Linnea Zangenberg Eriksen

Tak for et godt Alrid

På billedet ses tv Mathilde Graugaard med Alrun fra Engelby
th Linnea Zangenberg Eriksen med Sjarmi fra Sørvad 
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En dejlig varm lørdag var vi 5 glade 
nøkker der mødtes på Havredalbanen. 
Nökkvi havde lavet et kursus med Anne 
Soelbjerg, som havde medbragt sin egen 
hest, for at lave en demo klinik inden vi 
andre skulle igang med øvelserne. Hun 
fortalte om hesten, som havde udviklet sig 
rigtig meget gennem træningen fra jord, 
både fysisk og mentalt. Vi så en samarbe-
jdsvillig, opmærksom og muskuløs hest, 
der reagerede på både kropssprog og 
stemme.
Herefter var det vores tur! Der var meget 
at holde styr på; liner, pisk, vores placer-
ing i forhold til hesten, tydelige simple 

stemmekommandoer og hvor hesten 
satte benene - og så lige SELV huske at 
skridte, trave og galopere samtidigt - for 
det reagerede hesten også på. Men det 
var fantastisk at opleve, hvor gerne vores 
heste faktisk ville lege med! Der er ingen 
tvivl om, at det er effektivt, og det kan 
bruges både inden tilridningen, for at 
variere træningen af din ridehest og til 
genoptræning. Det kan bestemt anbefales 
at lære noget mere om emnet!

Mvh Mette Helberg

Løsgørende og samlende træning - med Kapsun

Foto: Mette Helberg
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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, 
stævneudvalg
Søren Møller
Viborgvej 88
7470 Karup
Tlf. 21 25 26 58
e-mail: viborgvej88@gmail.com

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

Referent, sekretær: 
Rikke Ravn
Rs Hansens Allé 9
8850 Bjerringbro
Tlf.: 60 24 89 16
e-mail: ravn_18@hotmail.com

Bladudvalg
Heidi Munk Sandvik
Haugevej 62
8620 Kjellerup
e-mail: heidis2@hotmail.com 
Foredrag-kursusudvalg, Seni-
orudvalg, Fondsudvalg
Anette Ravn
Skelhøjevej
8800 Viborg
Tlf.: 23 60 60 56
E-mail:
anette.ravn48@gmail.com

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

Børne- og unge udvalg
Laila G. Jensen
Røverdal 3, Dollerup
8800 Viborg
Tlf.: 
e-mail: guldhojgaard@gmail.
com

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

Bestyrelsen 

Øko-dag på Havredal

Foto: Gertie Kryschanoffsky
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Kommende arrangementer 2022
August
10. august Bestyrelsesmøde 
10./17./24. august kvadrilleridning
27.-28. august, Kællingetur

September
10. september, Naturens dag
17. september, Upcoming Bitches
24. september, Stævnetræning 

Oktober
13. oktober, Bestyrelsesmøde
21. oktober, deadline Nøkkvi Nyt

November
23. november, bestyrelsesmøde

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.
Rabat ved aftale om flere annoncer

Aftale om annoncer skal laves med 
Heidi Munk, på mailadressen 
heidis2@hotmail.com

Annoncer


