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Tilfældigt fyger sneen for en gangs skyld her på 
Agertoften i skrivende stund (selv om vi ikke har 
oplevet så meget sne til nu), og vinden i Piletræ-
erne suser så grenene hænger vandret, for ikke 
at nævne frosten, som nok meget snart vil gøre 
sit indtog her på Skiveegnen, der nærmest er om-
kranset af Limfjorden. der er ved at fryse til. Vi 
får se.

Vores heste, 
som står ude 
ved Karup Å, 
har sat en fan-
tastisk langhå-
ret og megatyk 
pels, og derhar 
bare den her-
lighed at vende 
røven til vin-
den, og Gud for-
byde det at skulle bruge det fantastiske hangar-
formede skur, som nu engang står på deres fold. 
Det er da alt for civiliseret at bruge sådan noget 
nymodens pjat, når nu vi Bjørnebanditter bare 
kan presse os sammen og skabe lidt tryghed, når 

nu det blæser en bette kende. Jeg misunder dem 
engang imellem, når vi, der f.x. skal sidde på dem 
en times tid, har 4 lag tøj på, bare for at holde 
kulden fra døren.

I januar har der været gang i klubbens udvalg. 
Blandt andet har Undervisningsudvalget og Fa-
stelavnsudvalget holdt møde. Det viste sig ikke 
at komme til at virke helt, som vi havde håbet, 
idet 3 af de 4 i udvalgene valgte at trække sig 
på grund af, der ikke var helt styr på målsætnin-
gerne. Jeg kan kun beklage dette, og sige, at det 
skal vi være bedre til, når vi får lavet udvalg her-
efterdags. Karina er nu gået ind i Undervisnings-
udvalget sammen med Lea, og de vil så fortsætte 
det arbejde, der er blevet forelagt Bestyrelsen ind 
til videre.

Det er med vilje, at vi i Bestyrelsen har holdt lidt 
lav profil med aktiviteter i januar måned. Dog er 
rideundervisning med Bo Sørensen genoptaget, 
og det fortsætter i februar og til slutningen af 
marts. Se mere her!  Så må vi se, hvad Lea og 
Karina kan byde ind med senere.

Ved Bestyrelsesmødet i starten af januar, blev der 
spurgt fra et medlem, om man kan blive med-
lem af klubben, hvis ikke lige man er ejer af en 
Islandshest. Svaret er ganske enkelt ”ja, det kan 
man”, da vi som klub gerne vil udbrede kendska-
bet til den islandske hest. Vi må jo formode, at 
de, der melder sig ind i klubben har i sinde, eller 
har haft et eller flere af disse prægtige heste – 
eller fordi de kender en i klubben, og gerne vil 
støtte den ved et medlemskab.

Det var vist lige, hvad jeg havde for denne gang. 
… Ahhh lige en sidste ting ! TILMELDINGER, i må 
meget gerne lige sende en mail, SMS eller ringe 
til den, der arrangerer, hvis du/I vil med til et af 
vores arrangementer. Senest 2 dage før, hvis der 
skal være en mulighed for at sidde ned ;)

Med Tölten for Hoven Formanden

Fra redaktionen

Denne udgave af klubbens månedlige nyhedsbrev 
er tænkt som starten på, at vi på sigt får et trykt 
medlemsblad. Klubbens økonomi tillader endnu 
ikke dette. Vi lever i en digital tidsalder, hvor alle 
er på facebook og suser forbi hjemmesider, hvor 
man statistiskt set kun ofrer få sekunder for at 
se, om dette nu også er interessant for mig. Vide-
re. Vi har travlt. På de digitale medier forsvinder 
nyheder for at give plads til de næste ”breaking 
News”. 

 Et trykt/digitalt klubblad mister aldrig værdi. 
Det er rart at kunne tage frem og fordybe sig i 
på tidspunkter, hvor man er træt af skærmens 
flimren, og kun ønsker ro. Og lige at genopfriske. 
Værdi? Ja, i sidste ende er papirets brændværdi 
heller ikke at foragte i disse før-forårstider. Et ny-
hedsbrev på denne vis - eller trykt - giver os også 
andre muligheder for at fortælle mere i dybden 
om begivenheder, situationer og øjeblikke på en 
anden måde, end de vante digitale medier har 
mulighed for.

Husk at tage fotos af din ismule, og når vi er på 
tur. Vi ønsker kun at bruge egne fotos – overalt!
Mail til lh@kontekst.org
Lars og Karina

http://fjoerdur.dk/index.php/rideundervisning-2014
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Kom og bliv introduceret til Alrid 9. februar

Så er der godt nyt til de, som vil prøve kræfter med Alrid. Vi har fået Mette Høj og Sanne Weber, gar-
vede alridryttere, til at komme og afholde foredrag om, hvad Alrid egentlig er for noget, og hvad det 
indebærer for både hest og rytter. Datoen for dette arrangement vil blive d. 9. februar kl 10.00 på 
Gl. Skolevej 6, 7850 Stoholm. Prisen er en 50’er pr. person, og der vil blive serveret kaffe, the og 
kage på dagen. 

Tilmelding til Lea på tlf. 30 22 28 24

Hilsen Undervisningsudvalget

Klikkertræning v. Jan Østergård 19. februar

Jan er en af de førende Klikker-instruktører i Danmark. Han vil komme og fortælle om teknikken bag 
og anvendelsen af Klikkertræningen. Det er en metode, der handler om at udnytter dyrets lyst til at 
opnå et gode (godbid, klap eller ros) til hurtigere, bedre, sjovere og mere positive resultater i trænin-
gen. Efter Jan’s udtalelser, så kan der klikkertrænes på alt levende ... så her er det kun fantasien, der 
sætter grænser.

Jan medbringer denne aften sin egen hund til demonstration af, hvordan han anvender klikkertræ-
ningen. Det er tanken, at vi efterfølgende afholder et kursus, hvor vi medbringer vores heste, og ser 
hvad vi kan lære dem ... 

Sted: DCH Skive, der ligger på Svansøvej 6 - 7800 Skive
Tid: Kl. 19.00
Aftenen koster en rund 20,-

Webshop/ ridetøj og udstyr.....

På hjemmesiden under menuen ”Krejleren” finder du et rigtig godt tilbud på lækre t-shirts og sweat-
shirts med klubbens logo - og som noget nyt kan du få dit navn/ din hests navn påtrykt.
Kvaliteten er god. Prisen er en ægte krejlers til klubbens bedste; også god! Og faconmæssigt fås t-
shirts i både ”dame”-udgave og Unisex. Kig på hjemmesiden og bestil hos Erik Simonsen på enten tlf: 
4028 6318
eller send en mail til erik@islander.dk

En gave-idé? Ud at vise flaget?
Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden! 

Medlemstal: Da de sidste indbetalinger til 
/ fornyelser af medlemsskab endnu ikke er 
endeligt registrerede, så kommer de senere. 
Men klubben har haft en tilgang på 12 nye 
medlemmer – alene i år. 

Har du fornyet dit kontingent? 
Eller øsker du at blive medlem i Fjördur? 
Klik her!

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

