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Februar 2015 

Der er så meget godt at se frem til i Fjöður 2015
Nyt fra klubbens udvalg
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.

Æbleskiverid fra Juleturen 2015
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Godt Nytår til jer alle ;)

Da Rådhusuret slog det sidste tolvte slag blev 
hele min krop aktiveret, for der gik jeg ind i et 
nyt klubår. Min paraply foldede sig ud i håb om, 
at jeg kan overskue alt det, jeg gerne vil lave for 
klubben sammen med den nye bestyrelse og alle 
vores udvalg. De udvalg, vi fik op af stå før jule-
ferien kom snigende. Desværre var der et udvalg, 
der blev hængende i det gamle år. Det er ikke 
mindre end Aktivitetsudvalget. Det er lidt ærger-
ligt, at vi ikke havde nogen, der blev i dette ud 
over Ann. Desværre er klubbens økonomi ikke 
til, at vi bare kan hyre en Eventmanager, der kan 
tage sig af dette. Og dog kunne det være, at vi 
må ud og søge en til for eksempel i Projekt frivil-
lig, hvor studerende vist kan spare point op. Så 
det kan være, at vi i bestyrelsen skal granske no-
get mere i dette.

 http://www.projektfrivillig.dk/

Hvad de andre udvalg ellers har gang i, må gu-
derne vide, for der er virkelig gang i den. Vi har 
bedt de forskellige udvalg om en kort beskrivelse 
til dette FjörðurNyt, for at fortælle hvilke tiltag og 
tanker, de har gjort sig de sidste par måneder.

Mine personlige tiltag i 2015 er, at jeg har meldt 
mig til et par udfordringer på Endomondo. Blandt 
andet flest Kilometer i 2015. Jeg kan godt se, at 
jeg allerede er sejlet agterud i denne disciplin, da 
jeg er nummer 29 med 39 km, hvor nummer 1 
er på 180 km – øv, sur røv ... Til gengæld har 
jeg store forhåbninger til 5 km på hurtigste tid. 
Her er jeg foreløbig nummer 4 med 28:23, hvor 
nummer 1 er på 20:37. Den burde jeg nok kunne 
stikke ude på dæmningen, hvis jeg kender min 
Mule ret. Desværre står det så lidt sløjt til med 

flest km på hesteryg i februar ... nåe 
nej ... den er jo ikke aktiveret endnu. 
Men mon ikke jeg slår Bettina med en 
hestelængde!

Endomondo er nu meget sjov, dog 
skal man huske at slå den til, og man 
skal også huske ikke at tænde den alt 
for tidligt. Det gjorde jeg i søndags, 
hvilket fandt jeg ud af, da jeg havde 
redet 89 km på 2½ time. Så den valg-
te jeg at slette, da dette resultat ikke 
vil være godt for mit rygte. Man har 
så til gengæld den mulighed at lægge 
turen ind manuelt på siden.

En ting er at have personlige mål. 
Det har vi alle, men har jeg også mål 
på klubbens vegne. Ingen tvivl om, 

at klubbens grobund er og har været 
skovturene fra starten, og de vil stadig være en 
fundamental aktivitet i klubben. Lige såvel som 
stævner og andre arrangementer, der nu er på 
vej.

I, os, jer medlemmer er med til at skabe det sam-
menhold, der skal være med til at gøre denne klub 
unik på Danmarkskortet. Det kunne være fedt, at 
når folk eller medlemmer fra andre klubber snak-
ker om Fjörður om 5 år, måske 20 år, gør det med 
en respekt, der viser, at vi kan og har vist dem 
vejen til hvordan det gøres. Vores klub er stadig i 
den spæde start, så vi har alle tiders chance til at 
forme vores klub ligesom vi vil have den.

Mit første og nok største mål for Klub-
ben i år er: Sammenhold!

Og det kan vi blandt andet få ved, at I medlemmer 
bliver bedre til at bruge Hjemmesiden, Facebook 
og ikke mindst FjörðurNyt til at slå jeres ønsker 
op. Det være sig ture, udflugter, salg af diverse og 
hvad man nu lige kan finde på.....

Glæder mig til at se dig, jer, os på stien, pladsen, 
banen eller måske i Skoven ...

Med Tölten for Hoven :) Formanden
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Juniorudvalget
Vi er tre mødre, der er kommet i Fjörðurs junior-
udvalg. Vi håber at kunne sætte gang i nogle akti-
viteter, så juniorrytterne har mulighed for at mø-
des og lære hinanden at kende. 

Hyggeaften
Indtil videre er der en hyggeaften den 6. marts, 
hvor der laves hesteguf, spises aftensmad og hyg-
ges. Dette arrangement er uden hest, så alle har 
mulighed for at være med. 

Sted: Ådalsvej 14
Tid: 6. marts kl. 16-20.30
Pris: 75 kr. inkl. hesteguf og aftensmad

Tilmelding via Sporti senest den 1.marts. 
Tilmelding åbner 1.feb.
http://www.sporti.dk/event/activity.php?id=2834

Kursus i heste- /kropssprog
Der udover er der et kursus med Bettina fra He-
steleg den 18. april om brug af kropssprog og dets 

indvirkning på he-
stens reaktionsmøn-
stre og om hvordan 
man kan bruge sit 
kropssprog i et posi-
tivt samarbejde med 
sin hest. Små tricks 
med hesten skal der 
også læres. Kurset 
holdes ved Rudemølle 
hestepension.

Der er bliver også et springstævne efter som-
merferien og Fjörðurs stævneudvalg har også 
planer om et gangartsstævne med klasser for 
juniorer. 

Vi håber at se klubbens juniorer.

Bettina, Charlotte og Mette

Aktivitetsudvalget
Der er ikke så meget nyt fra Aktivitetsudvalget 
på nuværende tidspunkt, da vi kun er 2 i dette 
udvalg.

Vi, Ann og Benny, er blevet enige om at bruge 
den nuværende kalender, indtil der kommer flere 
med i Aktivitetsudvalget. Hvilket vi håber, der vil 
komme, når vi kommer lidt længere hen. På den 
ene eller anden måde.

Januars aktivitet ”Traileraften” blev som bekendt 
ikke til noget, da aftalen med politiet ikke holdt. 
Vi prøver på ny med at få en aftale i stand med en 
Motorsagkyndig, der har køreheste.

Det er kalenderen på 
hjemmesiden, der er 
klubbens gældende 
aktivitetskalender.

Kalenderen finder du på hjemmesiden: 
http://fjoerdur.dk/images/dokumenter/15Kalender.pdf

Har du en god idé?
... til en aktivitet, så lad 
os høre fra dig!

Det kan være om alt, 
der kan interessere os 
ismuleentusiaster.

Det betyder ikke nød-
vendigvis, at du selv 
skal stå for arrangemen-
tet. Du er velkommen 
og kan være sikker på, 
at vi bakker dig op.

Giv os et input, så finder 
vi ud af det!

Allerbedst er det, hvis du du har lyst til at sætte 
gang i noget af det, du synes, de andre udvalg 
ikke har gang i. Start med at sende en mail til:
annpharsen@me.com

Ann og Ben
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Langtursudvalget
Alheden Rundt, Kr. Himmelfart d. 14. - 16. maj

Langturudvalget er kommet godt fra start. Vi havde vores første møde før Jul, hvor vi fik skitseret 
hvordan formen skulle være til vores første tur; Alheden Rundt.

Vi skal ride mellem 20 og 25 km hver af de 4 dage som turen tager, og tro os, Alhede Ruten er også 
”Kartoffelruten”, så mon ikke vi kommer til at smage på disse herligheder.

Turen starter fra Skive og går rundt om Stoholm - Ravnstrup - Havredal - Kongenshus Mindepark til 
vi er hjemme i Skive igen.
Alheden - http://map.krak.dk/m/Jr9rv

En nærmere beskrivelse af turen kommer snart på hjemmesiden, hvor vi kommer nærmere ind på, 
hvordan man (også som juniorrytter) kan deltage på dele af ruten.

ISLæNDeRStAFetteN Skive til Herning – til VM 2015 i Herning 
fra lørdag d. 1 til den 5. august

Så er der dukket en ny tur mere op, som er en Stafettur ned til VM 
2015 i Herning fra lørdag d. 1 til onsdag den 5. august, ca 2 x 25 km 
og en på 15 km.

Igen rider vi fra Skive østover mod Karup, via Sunds til VM banen i 
Herning. Når vi ankommer til Herning, vil der være rytterfest om af-
tenen. Næste dag rider vi ind til Herning centrum, hvor stafetten fra 
Tyskland bliver overrakt til Borgmesteren.

Vores stafetrute:  http://map.krak.dk/m/LCif5

Og så må vi ellers se, hvad udvalget disker op med senere.

Laila - Liselotte - Lars - Ben
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Sommerlejr 2015
Fredag den 26. juni til søndag den 28 juni 2015

Sted: Klosterhede Plantage / Kildegaarden
Igen i år skal vi på en fantastisk Sommerlejr med gode rideture og hygge. 

Rammerne er på plads. Her er en smagsprøve på herlighederne:

Vores Camp: Kildegaarden
350 kvm på 3,5 ha grund indeholder:
Pejse- / Spisestue med plads til ca. 70 personer. 
Stort køkken med opvaskemaskine og service til 
80 personer.  2 sovesale med 27 køjer i hver. 5 
trepersoners rum. 2 bad / toiletrum med 3 bru-
ser og 4 toiletter. Stort opholds- og hyggerum.

Udfoldelsesmuligheder
Boldbane, bålplads, teltplads, skov 
og eng m.v. I åen langs Kilde-
gaardens grund, er der fiskemu-
ligheder (ørred). Det er ikke svært 
at forstille sig, at det traditionelle 
sommerlejrbål vil blive et af sam-
lingsstederne.

Fællestransport
Vi vil arrangere fællestransport, 
hvor din hest bliver hentet og bragt 
til en meget fornuftig pris.

Pris og tilmelding
Prisen forventes at blive som sidste år.
Tilmelding kommer senere.

Vi glæder os, og har allerede været på en 
prøveridetur. Nu glæder vi os endnu mere.

Hilsen Sommerlejrudvalget:
Karina, Lise Lotte og Lars

Derfor!
Det er årets mulighed for, at vi kan være sam-
men, dele rideoplevelser og have familien med. 
Og ikke mindst spise god mad. Sommerlejrud-
valget arbejder på at lave sjove og hyggelige 
holdaktiviteter, hvor alle - store som små - kan 
være med. Det gælder også på rideturene! 

Klosterhede Plantage
Klosterheden er et af Danmarks 

største skovområder, med hedeslet-
ter og smeltevandsdale, krondyr, 

bævere og fugle i stort tal.

De gule stier er ridestier! 
Der er ca. 60 km i alt

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/klosterheden/sevaerdigheder/

http://kildegaardeninfo.dk

Her skal vi bo

Ses vi på 
sommerlejren?
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Stævneudvalget
Klubstævne

I stævneudvalget er der planlagt et klubstævne her i foråret 
Stævnet er kun for Fjördurs medlemmer, og målet er at få en rigtig hyggelig dag 

med så mange medlemmer som muligt. For unge såvel som ældre ryttere. Begyndere som øvede.  
Der vil blive forskellige gangartsklasser/ discipliner, man kan starte i – også som juniorrytter.

Datoen er ikke helt på plads endnu, for vi bakser pt. med de praktiske detaljer om sted og rammer. 
Stævnet bliver slået op så hurtigt som muligt!

Stævneudvalget
Lotte, Pia og Mette

et par ”snapshots” fra 2014
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Undervisningsudvalget
Seletøj og grej er poleret, og sine geografiske steder er vores muler begyndt at smide vinterpelsen. Det er tid 
til at tænke fremad. Hvordan kan jeg forbedre mine egenskaber som rytter og styrke min hests potentialer. 
Svaret er enkelt. Tage et kig på de 4 aktiviteter, undervisningsudvalget har at byde ind med:

Mette Ramsdal
Her får du det basale i grundridningen!
Tid: 28/2 og 28/3 hver gang fra kl. 11.00
Sted: Skive Trav
Pris: 50,- for medlemmer. 75,- for ikke-medlemmer.
tilmelding: til Karina på mail: kjens@live.dk
Betaling 5 dage inden kursus på konto: 7890 3403638 
Mette Ramsdal om sin undervisning: ”Jeg er 31 år og har redet i 25 år, med et par pauser ind imellem. 
Jeg har tidligere redet dressur på M-niveau, og fik i min tid som dressurrytter undervisning af Bjarne 
Nielsen og Thomas D. Larsen. Jeg vil gerne undervise jer i de grundlæggende elementer i ridning, 
såsom start/stop gennem sædet, halve parader, schenkelvigninger, versader, tilbagetrædninger osv.” 

Springundervisning
Vi er ved at have en aftale på plads om 4 undervisningsgange, hvor vi får springteknik i hallen af 
Louise på Skive Rideklub. Mere info senere på hjemmesiden og FB.

Vibe Skouenborg
Tid: 14/2 , 14/3 og 11/4 hver gang fra kl. 11.00
Sted: Skive Trav
Pris: 150,- for medlemmer. 200,- for ikke-medlemmer
tilmelding: til Karina på mail: kjens@live.dk
Betaling 5 dage inden kursus på konto: 7890 3403638 
Vibe Skouenborg er B-instruktør med erfaring i mange typer heste og problemheste. Og har dermed 
indsigt i, hvordan heste lærer og hvad der motiverer den til at udføre de opgaver, vi beder den om. 
For at en hest kan blive en god ridehest, er det vigtigt, at den er løsgjort. Dvs. uden spændinger, såvel 
mentalt som fysiskt, mens ”den arbejder for os”. En hest er tryg ved at indordne sig, når det er noget 
den kan se en fordel ved. Det er den tankegang, vi skal bruge. Når hesten er MED, forbliver den af-
slappet. Med ganske lille indsigt i hestens indlæringen, kan det føles let at lave sin egen træningsplan. 
Vibe kalder sin metode for ”Bevidst ridning”, da det er vigtigt, at man er helt klar i planen med hesten 
og udfører den enkelt, så hesten kan forstå budskabet. Vedholdenhed, timing, logik, enkelthed kan 
være nogle af nøgleordene.

Henning Jensen
Heldagskursus den 13/6

Henning er en rigtig dygtig underviser og rytter med mange års erfaring inden for islandske heste og 
træning. Der er plads til 12 deltagere på kurset. Kurset henvender sig til en bred vifte af ryttere, er-
farne såvel som uerfarne, da Henning er vant til at undervise på mange niveauer.
Tid: 13/6
Sted: Skive Trav
Pris:  250,- for juniorer
  400,- for medlemmer. 500,- for ikke-medlemmer
Med i prisen er et let frokosttraktement og kaffe/kage.
tilmelding og betaling: Kommer senere via Sporti
Her er lidt fakta om Hennings ’heste-karriere’:
Har været Danmarksmester i tölt. 
Har været Nordisk mester i tölt.
Har siddet i udtagelseskomiteen til Landsholdet. 
Har fremvist heste til kåring.

Jasper, Karina og Lars
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Alridudvalget

Alridstævne AL4 / AL3 / AL2 – 25/26. April 2015     træningsstævne

Rammerne og betingelserne for, at Fjörður kan indbyde til et ÅBeNt Alridstævne er 90% på plads. Og 
slået op i DI’s Eventkalender. Så her skal vi kun skitsere stævnet og opfordre alle, der kan tænke sig 
eller drømmer om at prøve sig selv og sin hest i et Alridstævnes 5 discipliner. Der bliver mulighed for 
kun at stille op i enkeltdiscipliner, så vi skovturryttere kan prøve lidt af hvert. Og det man skal kunne 
for at stille op i AL4 (begynderklassen) er meget opnåeligt.

De 5 discipliner er: Distance, Terræn, Lydighed, Gangarter og Hurtighed.

Få et kig på Alrid med et par videoer: http://fjoerdur.dk/index.php/alrid

Reglerne – og hvad du og din hest skal kunne, kan du finde her: 
http://www.islandshest.dk/download/sportskomite/ridereglement/ALRIDregler2014_opd_juni.pdf

Man kan vælge at deltage som SOLO eller HOLD om lørdagen (Klasserne A+B) eller søndagen (Klas-
serne C+D+E), eller begge dage. Om søndagen vælger man selv hvilken klasser, man vil deltage i, 
Deltagergebyret er dog for alle tre discipliner om søndagen.

Bedømmelserne vil blive slået op til spisningen lørdag aften og søndag ca. ½ time efter sidste delta-
ger er færdig. Lørdagens bedste samlet resultat vil blive præmieret efter tættets på idealtiden og fejlfri 
i springene. Søndagens bedste resultater vil blive præmieret både i de enkelte klasser og i den sam-
lede Klasse C+D+E. Og det samlede resultat for de 2 dage vil blive præmieret både for SOLO og HOLD.

Alrid-infoaften
Alrid er kommet for at blive, og der er flere og flere ryttere, der bliver bidt af denne sports-
gren. Er alrid måske også noget for dig?  Fjörður inviterer til en hyggelig aften, hvor nogle 

medlemmer fortæller om deres egne erfaringer med alrid og forklarer reglerne.
Hvad er alrid? Hvordan kommer jeg i gang? Duer min hest til alrid? Hvordan er de basale

regler? Hvilken klasse skal jeg starte? Hvordan gør jeg min hest klar til alrid? Og især – hvad 
får jeg og min hest ud af at træne alrid?

Alrid er for rigtig mange – sikkert også for dig.
Er du naturrytteren, der ønsker et bredere perspektiv på din træning og et mål at sigte efter

sammen med andre? Eller er du konkurrencetypen, der gerne vil udfordre dig selv og din hest 
–

og de andre? Eller vil du gerne høre mere om træningsmotivation, målsætning og alsidig
træning generelt?

Dato kommer snarest på hjemmesiden og FB

Bettina, Michelle, Ben og Lars
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Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden! 
 
Medlemstal januar 2015: 30

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

Den kommende tid byder på: 

Søndag den 1. februar
Ridetur kl. 13
Se hjemmesiden fjoerdur.dk

Søndag den 22. februar
Fastelavn
Fastelavnet bliver afholdt ude på anlægget på 
Skive Trav denne søndag på traditionel vis både 
med og uden hest
Se hjemmesiden fjoerdur.dk

Som redaktør er det min fornemmeste opgave at 
vidergive, hvad der sker i vores klub. Her får du 
en oversigt over, hvordan du får oplysninger om, 
hvad der sker i Fjörður:

Hjemmesiden: Her kommer nyheder og infor-
mation fra bestyrelsen. Her finder du også viden 
om mangt og meget samt nyttige links fra he-
steverdenen.

Facebook: Det er medlemmernes gruppe. Her 
kan alle medlemmer slå begivenheder op eller 
komme med et vægopslag – helt som du bruger 
din egen FB. Kom f.eks. gerne med en opfordring 
til en ridetur, hvor klubbens øvrige medlemmer 
kan komme med. Eller hvis du har en mening 
om klubben. 

FjörðurNyt: Klubbens log, der både ser bagud 
og fremad i begivenheder. Her kan du i fred og 
ro følge med – ufhængigt af flygtige tidslinier 
på nettet – når det passer dig. Har du en nyhed 
eller har lyst til at fortælle medlemmerne om 
en oplevelse med din hest, så skriv et par ord. 
Gerne med fotos. 

Vi vil også meget gerne bringe din oplevelse af 
at være på tur med Fjörður. Helt som du oplever 
den. Fremover vil vi bringe en deltageroplevelse, 
når klubben arrangerer en begivenhed. Dit bi-
drag skal være velkomment!
På forhånd tak!
Giv redaktøren et tip. Send en mail til:

Lars Erik Hansen
lh@kontekst.org

Næste FjörðurNyt udkommer April 2015

Din annonce i FjörðurNyt?
Du har nu mulighed for at annoncere i klubbens 
FjörðurNyt, der udkommer til klubbens med-
lemmer per mail, lægges på hjemmesiden og 
med link fra Facebook. Har du en hingst. Noget 
hestegrej til salg, eller andet, så tøv ikke med 
en annonce.

Næste FjörðurNyt udkommer April 2015

Annonceformat, -priser (rimelige) og materiale, 
opsætning af annonce?

Mail til Lars: lh@kontekst.org

Redaktørens klumme
Apaloosa? Næh. På juniortræffet 
hed det ”Pynt en Pony”

Forsidefoto: Anne Marie Poulsen. 
Sif fra Voerladegaard med sit føl 
Regna fra Laanumgaard


