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Vil du med til Hesten i Fokus 2014?

I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på
debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned
- og ser lidt fremad i klubbens aktiviteter.

Opsadling 2013
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Juli 2014

Denne måned må man sige stod i fodboldens tegn, 
da vi nok ikke har kunnet komme uden om, at der 
var VM i Brasilien. På den anden side set, kan vi 
så kun være glade for, at kampene lå så sent, at 
vi både kunne se fodbold og tage en tur på vores 
ponyer – inden vi skulle se de tidlige eller sene 
kampe. Personligt heppede jeg på de lande, som 
ville klare sig rigtig dårligt, for man aner aldrig, 
om der vitterligt dukker et godt kort op. Havde nu 
håbet, at Nigeria havde basket Franskmændene 
sådan en i Hanekammen, hvad tilfældet så ikke 
blev. Ærgerligt ... nu endte det så med, at Tysk-
land vandt.

Jeg havde den fantastiske oplevelse at være i Li-
tauen i 14 dage på øvelse fra 2. pinsedag og 10 
dage frem. En kanon-oplevelse må jeg sige. Selve 
øvelsen var nu ikke meget værd at skrive om, 
selv om maden godt kunne fylde et tæt skrevet 
A3 ark: ... bulgur, 2 pølser til morgenmad, ris, 2 
pølser til frokost og så med kartoffelmos til aften 
... ville være meget inspirerende for NOMA, men 
dog ikke noget stort nordisk køkken ...

Men det, der nok slog mig allermest, når vi en-
delig fik lov til at køre rundt i landskabet, var, at 
jeg  faktisk ikke så eneste hest, pony eller æsel. 

Egentligt meget mærkværdigt. På den anden si-
den set er de nok blevet spist igennem de sidste 
årtier ...

Mens jeg var afsted havde jeg af og til mulighed 
for at komme på de forskellige medier. Kunne ikke 
lade være:S ... nu ikke sådan, når mailboksen 
gerne vil fyldes, og opdateringerne på Facebook 
når uanede højder. Vores FJÖRDUR-gruppe blev 
da tjekket tit, om der nu var sket noget nyt, hvad 
der nu ikke skete så tit. Det er der nu kun os selv, 
der kan gøre noget ved. Dermed ikke være sagt, 
at den så bare skal spammes.

Efter at være kommet hjem fra Litauen, kunne jeg 
se frem til årets største begivenhed for klubben i 
året, nemlig vores Sommerlejr, der blev arrange-
re af Dorthe, Benedicte og Evelyn. Det var kanon 
at komme på lejr med en masse hestevenner, og 
det var flot, at vi kunne blive 15 ryttere, hvoraf 
de 4 var juniorer. Vi var på ridetur om lørdagen, 
som førte os til Sundsøre Rideklub, hvor vi spiste 
frokost og fik set deres nye faciliteter og videre til 
Eskjær Skov. lørdag aften fik vi besøg af Kathrine 
og Mettes forældre og Benedictes familie til spis-
ning. Dorthe fået skaffet en pattegris til grillsteg-
ning, der var så stor, at den kunne have bespist 
Brokholm Sogn i en uge. Søndag formiddag red vi 
igen ud til Eskjær Skov og helt ned til stranden.

Venner på Sommerlejr
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Jeg vil gerne sige tak til udvalget for de kræfter, 
de har lagt i denne weekend ;)

Ovalbanen har langt om længe fået ny belægning. 
Det ser rigtig godt ud, og Pasbanen er blevet for-
længet ud over opvarmningsbanen til Travbanen 
med 50 meter, så nu mangler der bare det kos-
metiske i at få ordnet rækværket rundt om, og 
at der bliver nusset for hvad øjet skuer. Der er 
dog stadig et par hængepartier med Ovalbanen, 
og det er, at den skal godkendes. Og her træder 
så bureakratiet til, for en ting er, at Entreprenø-
ren har lavet en målfast tegning, en anden ting 
er, at den kun kan godkendes på et stykke papir 
fra FIEF ... hmm. Det kan godt være lidt svært 
at overbevise Entreprenøren om dette, når man 
selv kan se det komiske i det. En anden ting er 
det skilt, hvor der står, hvem der har ydet tilskud 
til dette anlæg – blandt andet LAG Skive. Så når 
dette er sat op, så kan man få det tilskud, der er 
givet tilsagn til. Der er blot den hage, at der kan 
gå op til flere år, før man så får dette EU-tilskud.
Det er ikke altid så nemt som man går og håber, 
men banen er der, og vi kan bruge den. Resten 
må andre tage sig af.

Med Tölten for Hoven :) Ben

Når vi nu kigger fremad i kalenderen kom-
mer der et par store begivenheder som:

Nordisk Mesterskab sidst i juli.
http://nm2014.dk/index.php/DK/

Hjerl Hede Jagt.
http://www.jagtrideklubben11-13.dk/jagtdatoer.
html

Hesten i Fokus d. 23. August.
http://www.hestenifokus.dk/hesten-i-fokus-2014

Kåring i Skive 4. - 6. september
http://www.islandshest.dk/avl/karinger-2014/

Træningstævne ALRID 27/28 September.
http://fjoerdur.dk/index.php/traeningstaevne-al-
rid-al4-2014

Alle Fjörður-ryttere er velkomne til at være med 
til at vise vores pragtfulde ismuler til Hesten i Fo-
kus 2014.

Kom og vær med. Det bliver igen i år en dag fuld 
af aktiviteter i Stald D og en fælles opvisning på 
vores baneanlæg. Det er både en fælles oplevelse 
for os, og et godt vindue udad til kommende is-
lænderryttere. Der var sidste år 4.000 forbi He-
sten i Fokus. Træk i ambassadørtøjet (dit ridetøj) 
og vær med. Alle kan være med!

Ismule-programmet for dagen kan du se 
på vores hjemmeside:
http://fjoerdur.dk/index.php/hesten-i-fokus-2014

Vi tager en generalprøve på opvisningen på Skive 
Trav med de, der kan være med, onsdag den 20/8 
kl. 19.00. Vi er selvfølgelig seriøse, men i vanlig 
stil finder vi ud af at gøre det til en hyggeaften. 
Fit for fight!

Praktiske oplysninger:
Send en mail om din og din hests deltagelse til 
Karina senest den 4/8: kjens@live.dk

Du får som deltager eller hjælper forplejning, og 
derfor vil vi gerne vide, hvor mange der kommer.    
Det er også vigtigt at vide, hvor mange heste, der 
skal i boks. Vi har forhåndsbestilt. Men præcision 
er godt!

Sundhedserklæring (din hests) medbringes på 
dagen. Den henter du her: 
http://www.hestenifokus.dk/User_files/627b6f24
677ff0e1d4c74733cb1bc1ab.pdf

SOMMERFEST:
Efter en spændende ringrider-afslutning for alle 
ryttere til HIF, holder vi en Fjörður Sommerfest 
på Asgaard. Se mere næste side.

Hesten i Fokus 2014
23. august – hele dagen
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Sommerfest 2014
Efter veloverstået Hesten i Fokus 2014

Det er ikke nogen hemmelighed, at i klubben 
ynder vi rideture og god mad. Gerne indtaget i 
sammenhæng. Klubben vil derfor gerne invitere 
dig og .... til vores Sommerfest 2014. Prisen for 
deltagelse er per deltager kr. 100,-. Du skal selv 
medbringe drikkevarer.
Sted: Festlokalet Asgårdvej, 7800 Skive kl. 19.00

Vel mødt!

Månedens hest: Skolli

Hej. 
jeg hedder Cecilia Hovgaard og er 10 år gammel. 
Jeg vil fortælle lidt om min hest Skolli. Skolli er 5 
år gammel og hans mor hedder Perla fra Blochga-
arden og hans far hedder Flogri fra Hæbæ. 

Vi har selv avlet ham og redet ham til. Skolli er 
sød og lidt doven og aldrig bange for noget. Han 
kan dog godt være lidt fræk og lave en bukspring 
med mig og jeg er faldet af 1 gang. Jeg rider ham 
på ture og har ham med til ridning på rideskolen. 

Jeg har også været med til et hyggestævne på 
ham. Desuden har jeg haft ham med til under-
visning hos Lea Grønbæk og Rikke Hasager - det 
synes jeg er super sjovt. Jeg springer også lidt 
på ham. 

Her i sommerferien skal mine forældre og store-
bror og jeg ride op til mine bedsteforældre ( ca 25 
km), sove i telt og ride hjem næste dag. 

Efter lørdagens regnvåde ridetur på sommerlejren 
- lidt godt til maven. 

Garanteret ingen hestebøffer!
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Sommerlejren 2014
Når du ser disse billeder fra Sommerlejren 2014, 
så bliver din reakton: Hvor er kalenderen? Jeg skal 
med næste år. Kalenderen må vente lidt endnu, 
men der er lagt planer for et egnet sted for næste 
års sommerlejr. Flot og stort arbejde af Sommer-
lejrudvalget blev lagt i dette års Sommerlejr. 

Poul Grillmester og 
Erik tilser 8 timers 
lækkert grilsvin.

Lørdagens ridetur anført af Dorthe, 
Laura og datter

Frokost ved Sundsøre Rideklub

Søndagsholdet ved Eskjær GodsMere end én hest fik vanddåbInfomøde og hygge
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Salling Rundt – eller det at ride langture

Træningsstævne Alrid AL4 27/28 september

Har du lyst til at være med i bestyrelsen?

Rideundervisning med Bo starter ca. medio august

At ride min hest hjemmefra på Salling Rundt turen med Ben var en oplevelse. Til 
gentagelse. Alene oplevelsen af, at ride sin hest ud over dens komfortzone og væk 
fra makkerne hjemmefra. Nu skulle vi ud at opleve suset. Hesten viser sin sande 
styrke, når den passerer sine vante rideture. Lidt flere kilometer. En super måde at 
lære sin hest bedre at kende på, og opleve den kæmpe energi, den islandske hest 
er udstyret med fra naturens side. En mulighed for at få flyttet nogle grænser og 
opleve den glæde, der er i dette. En ny hest? Næ......Det er stadig den samme. Min 
hest. Er jeg den samme? Næ.... Men har nu en større forståelse for min hests kapa-
citet og samarbejdsvilje. Måske vi skal gøre mere ud af langtursridning i klubben? 
Måske længere dagsture? Jeg er med. Lars

Følg med på klubbens hjemmeside og 
Facebook i den kommende tid.
Et stævne, hvor alle har mulighed for 
at deltage på lige præcis det niveau, 
du rider på her og nu. Enkeltrytter el-
ler som hold.

Erik Simonsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen, og vi kan godt bruge din be-
gejstring og lyst til at gøre en indsats for ismulefolket i Skive, Salling og Fjends.
Ring til Ben og hør mere på tlf.: 42 77 01 88

Der er lavet aftaler med Bo. Vi mangler lige for nuværende at få de praktiske de-
taljer på plads omkring tider mv. Du må meget gerne sende mig en mail om du på 
forhånd er interesseret. Ellers kommer der nærmere både på hjemmeside og Face-
book. Lars 
Mail: LH@kontekst.org
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Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden! 
 
Medlemstal: 75

Kender du en, der er et oplagt medlem til at 
blive medlem i Fjördur? Send vedkommende 
dette link: Klik her!

Den kommende tid byder på: 

Lørdag den 16. august
Klargøring til Hesten i Fokus kl. 10

Onsdag den 20. august
Generalprøve på Hesten i Fokus kl. 19.00

Lørdag den 23. august
Hesten i Fokus

Kalender 2014: 
http://fjoerdur.dk/index.php/2014-01-06-19-42-29

Fra redaktionen

Har du en historie om  
eller har lyst til at for-
tælle om en oplevel-
se med din hest, så 
skriv et par ord til Den 
Gamle Redacteur:
Lars Erik Hansen. 
Gerne med fotos. Vi 
vil også meget gerne 
bringe din oplevelse 
af at være på tur med 
Fjörður. Helt som du 
oplever den. På for-
hånd tak!
lh@kontekst.org

Husk ridehjelmen!

Din annonce i FjörðurNyt?

Du har nu mulighed for at annoncere i klub-
bens FjörðurNyt, der udkommer 10 gange år-
ligt til klubbens medlemmer per mail, lægges 
på hjemmesiden og med link fra Facebook.

Annonceformat, -priser og materiale? 
Mail til Lars: lh@kontekst.org

Hesten i Fokus 2014
Lørdag d. 23. august

på Skive Trav og Skive Rideklub, Flyvej 2-18, 7800 Skive

Vi glæder os til at se jer!
www.hestenifokus.dk

Facebook.com/hestenifokus

Kom og oplev årets store familie-hestedag
Opvisninger:
•	 Akademisk	Ridning
•	 Frisershow
•	 Følskue
•	 Islændershow
•	 Miniatureheste
•	 Shetlænderstævne
•	 Toppekørselsstævne
•	 Travløb	/	galopløb
•	 Øltölt
•	 RINGRIDNING

Kom og prøv:
Mange	forskellige	aktiviteter,	hvor	man	kan	
komme helt tæt på hestene og prøve selv.
Boder, workshops, trækketure, børneaktiviteter, 
brugt rideudstyr, hestestrigling, kør m/ travhest 
eller ponytraver.................

Kom og se i staldene:
Dyrlæge,	beslagsmed,	hestefysioterapeut,	
hestetandlæge, hestemassage, 
hestekiropraktor, akupunktur 
og meget andet.

Lad os vise rigtig mange islændere og få en hyggelig dag sammen!

http://www.sporti.dk/club.php?id=87&v=cj

