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Verner Bruun og Freyjr på arbejde i Skive Plantage

Hvad sker der lige her?
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.
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dag - søde hunde - gode lår (cyklister)”, og så
huske at smile for pokker! Så tror jeg, at vi når
rigtig langt. Starter man en dialog med folk, så
stig eventuelt af hesten, så man er i jord-/øjenhøjde med dem, og kan tage en snak, hvis tiden
tillader det.
Husk, at når du/I rider på en islandsk Hest i Plantagen – og alle andre steder – så repræsenterer
man både klubben og alle andre ryttere. Og det
er jo lidt svært at lægge skjul på, hvilken klub
man kommer fra. Især hvis man har lidt reklame
på tøjet.
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Chikane i Skive Plantage

Som i nok har hørt, har der været lidt gang i den i
Skive Plantage i form af chikaner mod heste, hvor
man har prøvet at spærre stier på alle mulige,
tænkelige måder. Her midt på måneden gik det så
ud over Jagtrideklubbens spring både langs med
Svansøvej og inde i plantagen. Når man går ind
og skærer snorene op til deres spring, så er det
ikke kun Travfolket, man vil ramme, men også
os andre, som ikke lige færdes på stierne, men
i skovbunden. Så det kan jo kun være een/flere,
der har set sig olm på alle slags heste.

Terrænbane med visioner
- til glæde for alle!

I fremtiden vil vi nok komme til at bruge Plantagen noget mere, når terrænlydighedsruten bliver færdig med de projekterede 24 spring. Vi er
i hvert fald godt på vej, og her vil jeg godt gøre
opmærksom på, at ruten er til glæde for alle,
der vil bruge den. Ruten er dog tilrettelagt efter
klubbens ALRID-visioner, og de 18 grundspring
vil have dimensionen til AL4; 40 cm i højden og
maksimum 30 cm i Dybden – med mulighed for at
sætte dem op til de 3 andre kategorier AL3, AL2
og AL1. Vi har tilstræbt, at så mange af springene
som muligt er 3 meter brede.

Der er ingen tvivl om, at vores Klub er i dialog
med stort set alle Klubber og Foreninger, der har
Plantagen som brugsområde, og her også Jagtforeningen, der er lidt utryg ved situationen over
det, der sker i Plantagen, da de godt kan have
en opfattelse af, at de måske bliver klandret for
den chikane som sker. Det er svært at sige, hvem
der står bag denne chikane. Indtil man tager den/
de på fersk gerning, når vedkommende er i gang
med sit forhavende, skal vi være forsigtige med
at formode, hvem det eventuelt kan være.
Dette får unægtelig en til at tænke over, hvorfor
dette sker. Muligheden kan være, at vedkommenede er blevet/ føler sig forulempet over et eller
andet fra en eller flere hesteejere. Her er det så,
jeg vil opfordre til, at vi alle omgås Plantagens
brugere med en venlighed og imødekommenhed
ud over det sædvanlige.

God rideskik

Når vi rider rundt efter at have lavet springene
om søndagen, så giver det et lille kick at tage
disse, både for hest og rytter. I starten, når hestene møder springene, så skal de lige ses an. Så
skridter vi hen til og over dem. Når hest og rytter
så er blevet lidt mere fortrolige med springene,
går det i et lidt raskere tempo til stor jubel.

Vi bør nok tænke lidt over, hvordan vi skal forholde os, når vi møder gående, cyklister, løbere,
folk med hunde og så videre.

Terrænlydighed:
http://map.krak.dk/m/nBHra

Eksempeler kan være at tage hesten ned i skridt,
holde hilsepligten; ”goddag - kan i have en god

Springene:
http://fjoerdur.dk/index.php/alrid/banebyggeriet
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Møde med DI og Skive Trav
om ovalbanen

Lørdag formiddag (29/3) var jeg som Fjörður’s repræsentant inviteret til møde med Jesper Elbæk
fra Skive Trav og Mie Trolle fra Dansk Islandshesteforening angående Ovalbanen. Bjarne Poulsen
(DI) skulle også have været tilstede, men måtte
melde afbud. Hrimfaxa havde valgt ikke at deltage.
Mødet blev holdt i en rolig atmosfære, hvor vi
gennemgik alt omkring ovalbanen. Jesper kunne
fortælle, at det gamle toplag på ovalbanen bliver
taget af helt ned til stabilgruset, og at der bliver lagt et lag stenmel på i stedet, ganske som
vi kender det fra travbanen. Stenmelslaget kan
pakkes til en fasthed, der kan godkendes til islænderformål. Dette arbejde forventes udført i
forbindelse med omlægningen af den nuværende
800 meter travbane til den kommende 950 meter
bane i maj måned.

Der vil endvidere blive anskaffet det manglende
rækværk til Collectingringen, og her har jeg sagt
ja til, at klubben sætter dette op. Rækværket vil
blive i den samme højde som på ovalbanen. En
overkommelig opgave, der er med til at sikre, at
den gamle aftale med brug af banen for medlemmer af de 2 klubber Fjørdur og Hrimfaxa stadig er
gældende. Aftalen kan ses her http://fjoerdur.dk/
index.php/ovalbanen
Mødet sluttede med en rundvisning for Mie Trolle
på Skive Trav og Skive Rideklub, så hun kunne
tage faciliteterne i øjesyn. Jeg indbød hende også
til den 3. maj, hvor hun kunne få muligheden for
en tur sammen med Lokalklubben Nori og Fjörður,
men her måtte hun takke nej, da hun havde et
andet arrangement, hun var inviteret til.

Stor opbakning til springbyggeriet

I søndags (30/3) fik vi samlet 8 fra klubben til
lige at give den sidste tørn med de 8 spring, der
manglede. Vi endte dog kun på 5½ spring, hvilket
jeg er overmåde tilfreds med, da de sidste 2½
spring, der mangler, ligger lidt spredt på ruten. Vi
fik en fantastisk hjælp af Verner Bruun og hans
trækhest/ konkurrencevante Freyr, der trak kævlerne frem til der, hvor de skulle være. Som cadeaux til dette flotte arbejde, er det første stykke
døbt Freyr’s Slæbespor.

Når I kigger på opslaget BANEBYGGERIET på
hjemmesiden, vil I nok lægge mærke til, at flere
af stederne og deres spring har fået navne, så
vidt det er muligt, navngivet efter en eller anden
begivenhed, der er udmøntet efter en eller anden ting/grund/person/udtalelse under byggeriet.
Helt sikkert er det, at der er kommet et par sjove
anekdoter ud om disse.
Med Tølten for Hoven Formanden
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Klubbesøg
og rid
3. maj
Lokalklubben Nori kommer og besøger vores
Terrænlydighedsbane
den 3. maj, så i den anledning vil vi arrangere
et fælles arrangement i
Skive Plantage. Heri vil
der indgå:
Skulle det være sådan, at man ikke vil ride Terrænlydighedsruten, kan man tage udholdenhedsruten i stedet for.

•

Gennemgang af spring for ikke øvede

•

første Gennemridning af
Terrænlydighedsruten

•

Grillmad med tilbehør

Håber at se rigtig mange fra klubben til denne lidt
specielle begivenhed.

•

Anden Gennemridning af
Terrænlydighedsruten

Flere oplysninger senere.

•

Råhygge med kaffe og kage

Klubmødet den 15/3
Ben og jeg var til DI-møde i Vissenbjerg den 15/3.
30 lokalklubber (af 62) var repræsenteret ved årets første klubmøde. En
spændende dag, hvor den nye DI bestyrelse var tilstede minus en. Her fik vi
forelagt emner som DI’s opgaver, visioner, direkte
kommunikation, etik, medlemsstruktur, frivilligpolitik, imagepleje, hestelov, ridemærker, rytterlicens, avl og meget mere. Det hele vendes og ud
fra devicen: Vi skal se fremad. Og det gav adskillige indspark fra klubdeltagerne.
Mit indtryk af dagen er meget positiv, da jeg oplevede en ny DI-bestyrelse i harmoni, lyttende
og bevidst om opgaven. Det var befordrende
for, at der kom mange, velstyrede debatindlæg.
Sportskomiteen kom i krydsild. Vi havde alle lyst
til at give. Set fra klubsiden/ græsrodsrepræsentanterne var eftermiddagens workshop om medlemsstruktur givende. Workshops om stævner var
mere orienterende. Konklusionerne bliver spændende at læse i referatet fra DI. Et helt andet
perspektiv for klubmødet/-møderne var nok så

Formændende fra Nori og Fjørdur

vigtigt. Rigtig mange klubber arbejder/ er ved at
danne grundlag for samarbejde om ture og tiltag.
En del klubber oplever vigende medlemstal. Og
begrebet turturister er en realitet.
Klubmøderne er et vigtigt forum for at udveksle
ideer og ”hvor er vi nu i vores udvikling” på en anden og mere realistisk og hensigtsmæssig måde
end de sociale medier nogensinde kan komme til
at leve op til. Her er der mange meget talende.
Men også rigtig mange meningsdannende lyttere.
Konklusionerne på workshoppene – og dagen som
helhed – glæder jeg mig til at læse i referatet. Bliver lagt på hjemmesiden under referater.
Nye takter: Leisure riding/turridning er endelig
ved at kvalificere sig som anerkendt sports- og
avlsmål!
Min konklusion: Et godt møde med perspektiver!
Og i Mie Trolles indlæg: Hvorfor?/Hvorfor ikke?
Vis tænkning, der også er arbejdsredskab i vores
klub.
Hilsner Lars
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Sommerlejr

27-29. juni
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Nu kan du tilmelde dig!

Stedet: Vores camp bliver Brokholm Naturcenter.
Rideterræn: Havbjerg og Eskjær Skov
Aktiviteter: Der bliver planlagt familie/junioraktiviteter i løbet af sommerlejren. Den skal ramme
bredt, så deltagere uden hest også aktiveres. Altså hovedingredienser som hygge, samvær, rideture
(mange), god mad og godt vejr. Kan vi forlange mere? Sommerlejrudvalget bobler for nuværende
omkring det hele. Også vejret!
Info og tilmelding: http://fjoerdur.dk/index.php/sommerlejr-2014

Rytterundervisning

Forårsture

Vi har lige afsluttet et undervisningsforløb i
årets første par måneder. Deltagerne har meldt
positivt tilbage, og det tager vi op i undervisningsudvalget i uge 14/15. På dette møde vil vi
programlægge den kommende tids tilbud om
rideundervisning til medlemmerne. Hvordan og
hvorledes kommer snarest på hjemmeside og
FB.

Vi og vores muler er ved at være i form og
forårsrid/ turinvitationer springer som naturen
ud med optakt til flere hyggeture og spontane
invitationer. Herligt!

Send gerne forslag
og ønsker til
undervisning til Lars:
LH@kontekst.org

April byder bl.a. på:

Har du forslag til en ridetur? Har du lyst til at
invitere klubben til at opleve dit rideterræn?
Send en mail til turudvalget:
Ben eller Erik
http://fjoerdur.dk/index.php/udvalgene

(Husk tilmelding)

Søndag den 6. april
Ridetur i Hvidbjerg kl. 11

Vi rider en tur i Hvidbjerg og omegn. Turen vil
besøge stedets lokaliteter. Efter turen vil Laila gi’
kaffe og lidt tilbehør. Turen vil foregå i et stille og
roligt tempo med lidt T/T i ny og næ og muligvis en enkelt galopafstikker. Tilmelding: Ben
42770188

Søndag den 13. april

Arbejde på Terrænruten kl. 10

Fra redaktionen
Husk at tage fotos
af din ismule, og når
vi er på tur. Vi ønsker
kun at bruge egne fotos – overalt! På hjemmesiden, mails mm
Mail til
lh@kontekst.org
Lars og Karina
”Pausehest”

Onsdag den 23. april
Klubaften kl. 19
Klikkertræning del 2
Søndag den 27. april
Arbejdsdag/ vedligeholdelse på
Terrænruten kl. 10
Onsdag den 30. april
Bestyrelsesmøde kl. 19
Kalender 2014:

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

Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden!
Medlemstal: 63 (+7 i marts)
Har du fornyet dit kontingent?
Eller øsker du at blive medlem i Fjördur?
Klik her!

