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Kalder I det en ridetur?

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.

Lokalklubben Nori på tur med Fjörður i Skive Plantage
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Maj 2014

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og 
familierne har efterhånden planlagt, hvor de skal 
hen i sommerferien. Nogle tager en traditionel 
charterrejse med indlagte oplevelser, mens andre 
tager på en mere utraditionel ferie, og ser hvad 
der sker undervejs. Det hele afhænger mange 
gange af, hvad pungen har til rådighed i det øje-
blik, man vælger destinationen.

Sommerlejren
En fælles sommeroplevelse for os alle er imidlertid 
Fjörðurs Sommerlejr, der i år afholdes ved Brok-
holm d. 27-29 juni. En ridelejr, vores Sommer-
lejrudvalg har lagt rigtige mange kræfter i. Her 
er der mulighed for at tage hul på sommerferien 
sammen med mange af dine hestevenner. Vi skal 
hygge hele weekenden både med og uden hest. 
Så se at få dig/ familien tilmeldt på: 
http://www.sporti.dk/event/activity.php?id=2364

I sidste uge besluttede familien her på Agertof-
ten at tage Hestene med på ferie til Nordjylland. 
Nærmere bestemt Klitmøller Camping i uge 30. 
Campingen ligger i noget af den smukkeste natur, 
man kan finde i denne del af egnen; National park 
Thy med ca. 100 km ridesti, så mon ikke den skal 
rides tynd i denne uge, samtidig med, at vi helt 
sikkert skal i vandet med knægtene. Det har jeg 
aldrig prøvet før, så det skal nok blive sjovt.

Fællesture
Det med at tage på ture – blandt andet vores klub-
ture, som vi tager på den første søndag i måneden, 

savner noget tilslutning. 
Vi er efterhånden ved at 
være 70 medlemmer, og 
vi kunne nu godt bruge 
lidt flere deltagere end 
de 5 til 8 deltagere der 
dukker op. Det er dog 
ikke Tordenskjolds sol-
dater, der kommer hver 
gang. Vi kan spekulere 
i et væk over, hvad der 
gør, at der er så få ryt-
tere med. Så har du en 
ide eller forslag til, hvad 
vi kan ændre for at øge 
tilslutningen, så giv os 
gerne et praj.

Hvidbjerg
I april måned var vi på 
en fantastisk tur ude i 
den smukke natur ved 

Hvidbjerg med Laila Åkerlind som forrytter. Vi 
var 8 med på turen, og her red vi 12 km i enten 
skridt eller Tølt/Trav. Der var en juniorrytter med. 
Vi kan kun sige, at Laila, der ikke havde prøvet at 
være turarrangør før, gjorde det til UG med X og 
slange. Laila havde virkeligt gjort et flot arbejde, 
så vi kunne blive forkælet både med en ridetur i 

skøn natur og fantastisk dejlig kage (Tuc-kager og 
kringle) til kaffen bagefter. Tænker, at man nogle 
gange snyder sig selv for rigtig gode oplevelser 
ved at blive hjemme :)  

Klubaftner
Vi har godt gang i Vores klubaftner med Klikker-
træning, strikkeri osv. I denne måned står den 
på trailerlæsning med Bettina fra Hesteleg. Vi vil 
også forsøge at afholde klubaftener, hvor vi bare 
mødes på travbanen med en grill, så medlemmer-
ne har mulighed for at tage mad med, og så gril-
ler vi sammen, når vi mødes – for hyggens skyld. 

Fjörður
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Herefter er/kan der være mulighed for at ride på 
en stille skovtur, terrænbanen eller ovalbanen, alt 
efter, hvad man selv/vi ønsker. En aften uden pro-
gram, men hvor vi bare mødes og hygger os.

Begivenheder i Fjörður
Facebook er et rigtigt godt redskab til at formidle 
budskaber, og under BEGIVENHEDER lægger vi 
alle klubbens aktiviteter ud. De samme begiven-
heder lægger vi samtidig på vores hjemmeside. 
Spontanture er også velkomne, og har du lyst til 
at byde os andre på en ridetur, er du/alle vel-
komne til at lægge dem op på vores gruppe på 
facebook.

Terrænlydighedsruten 
Den er faktisk blevet 90% færdig. De sidste 10% 
er to spring, der endnu mangler. Dertil skiltning, 
så alle selv kan finde rundt på banen. Vi kan alle-
rede se, at den bliver brugt. Her den 3. maj kom-
mer lokalklubben Nori og besøger os for at prøve 
Terrænlydighedsruten sammen med os. De kom-

mer 7, og vi kommer selv 8 equipager. Et er sik-
kert, vi glæder os rigtig meget til dette arrange-
ment. Vi er klar med mad, drikke og godt selskab.

DI’s Naturpris
I forbindelse med anlæggelsen af terrænlydig-
hedsruten og en distancerute, har vi i bestyrel-
sen valgt at indstille kommunegartner Kent Alex 
Larsen til DI’s Naturpris for hans store åbenhed 
overfor heste og vores adgang i Skive Plantage. 
Og ikke mindst fordi, vi har fået lov til at lave ter-
rænlydighedsbanen og benytte plantagens mate-
rialer. DI behandler indkomne indstillinger i maj/
juni. Vi håber, at Kent  Alex kommer i betragtning!

Med Tølten for Hoven Formanden

Den 3. maj hav-
de vi besøg af lo-
kalklubben Nori, 
der har hjemme 
i egnen omkring 
Ringkøbing. Det 
var en fantastisk 
solrig dag – dog 
med en lidt kø-
lig brise fra vest. 
Norifolkene kom 

kl. 10, og vi havde ”lånt” stald D til opsadling og 
pausested , efter en lettere rengøring. De 7 fra 
Nori, de 4 fra Herning og de 4 fra Ådalen fik deres 
heste ind i boksene, og vi gik i gang med at sadle 
op. Derefter fik vi en snak om det at ride på ter-
rænlydigheden med de forskellige spring. Mette 
fra Nori forklarede på en meget enkel måde og på 
pædagogisk vis, hvordan det er at springe med 
sin hest og hvordan springene skulle håndteres. 
Og at vi gør det sammen. Vi startede ud i et stille 
og roligt tempo,  som blev holdt hele vejen. Jeg 
var godt nok noget spændt, da vi kom til søen, 
som skal passeres over en 10 meter, og er ½ me-
ter dyb, hvordan dette ville gå, men der var ingen 
problemer. Alle kom over. Også de, der aldrig hav-
de været i vand før. Da vi kom til Freys trækspor 
med de 3 kævlespring, havde Mette lidt undervis-
ning omkring springene. Turen foregik vældigt di-
ciplineret, og rytterne søgede for at holde afstand 
til hinanden, da der skulle springes. Efter første 
runde blev 
der tændt 
op i grillen, 
og vores 
Molekylære 
Gastrono-
miske Mad-
ekspert Lise 
Lotte havde 
formået at 
sætte et 
overdådigt 
tag-selv-bord på benene. Snakken gik, og det 
gjorde tiden desværre også. Vi red ud på endnu 
en runde. Under frokostsnakken var det blevet af-
talt, at man nu red i hold på egen hånd. Det blev 
til 4 hold; 2 + 2 + 3 + 4 og 4, der valgte at sidde 
over. Holdene gennemførte på tider mellem 23 og 
27 minutter (idealtiden for banen til AL4 er 31 mi-
nutter). Efter sidste runde blev der afsluttet med 
kaffe og kage, og vore veje skiltes igen.
MTFH  Ben

Forsidefoto: Lokalklubben Nori på fællesturen med Fjörður 
på terrænlydighedsruten. Red.

Besøg af/tur med Nori
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Hvordan opstår tanken om 
at prøve et nyt rideterræn?
Eller ideen om at vise andre, hvor jeg rider til 
daglig? Tanken opstår først og fremmest af lyst. 
Dels fordi vi er nysgerrige af natur og dels fordi 
vi holder af godt samvær. Både med vores måske 
allerbedste ven (ishesten) og positive mennesker.

Tit og ofte flyver ideer og tanker i godt selskab. 
Når vi møder nye ridevenner rundt omkring på 
vores ture og ved mange andre begivenheder 
med vores heste.

Et par eksempler: På sidste års forlejr til som-
merlejren gik snakken over måltiderne (alle isryt-
tere nyder god mad og en lille passiar om vores 
hverdag!), og der kom adskillige ideer til ture og 
weekender på bordet. Mange er stadig på lager til 
senere brug. Til Bo-undervisningen (29/4) var der 
et nyt medlem, der talte varmt om sit dejlige ride-
terræn i Vestsalling. Til rideundervisningen er der 
mange, der lige kigger forbi for at hilse på og må-
ske få et par insiderfif af de andres undervisning.

Og det er jo der, vi i klubben skal fange mulighe-
den og slå til. Fange ideen og muligheden for at få 
nye oplevelser på og for vores heste. For vi er jo 
en enhed eller på dansk ekvipager, der holder af 
nye udfordringer. Og går hurtigt op i traileren, når 
opgaven er udført. Hestens GPS er tændt og sat 
på ”Kør Hjem”. Hvem er det egentlig, der bestem-
mer? Mætte efter endnu en god oplevelse.

Her er det helt klart klubbens opgave – og meget 
bestyrelsens – at stå bi og være fælles om at lave 
en ny tur. De spontane Facebookture er kun en 
side af vores muligheder. Og nydes af mange. De 
klubarrangerede, der først og fremmest kommer 
ud til medlemmerne via klubbens hjemmeside er 
en måske virkelig god måde for nye ryttere og 
især nye medlemmer at komme ind i ridefælles-
skaber. ”Nå, bor du virkelig ikke længere væk....? 
For vi er jo som isryttere i bund og grund et fav-
nende folkefærd. Velkommen! Og her er klubtu-
rene for de nye ryttere på ture, hvor vi beskri-
ver ridetempo og -længde, en god indfaldsvinkel. 
Hensyn og fællesregler er dagsordenen. Jeg skri-
ver ryttere generelt, men det indbefatter såvel ju-
niorer, ungheste og ”erfarne” ekvipager.

Og jeg skal hilse at sige fra sommerlejrudvalget, 
at i år bliver ingen undtagelse. Hyggeligt samvær 
og gode rideture – for alle!

Vi har til nu ca. 18 rideruter i Salling på menuen. 
Få kender tilnærmeligvist dem alle. Og her er det, 
jeg vil komme med en opfordring. Kom med for-
slag til en ridetur i dit terræn. Klubben bakker op 
om de praktiske detaljer. Sådan er det! Vi har alle 
lyst til at lære nyt og nye ridevenner at kende.
 
Hilsner Lars

Send en mail til turudvalget:
Ben eller Erik
http://fjoerdur.dk/index.php/udvalgene

Månedens hest: Leila
Leila fra Stenager ejes af Kathrine Ly-
hne Jensen. Leila er en glad og fræk 
hoppe, der elsker fart. Hun vil gerne 
være førerhest. Altså ingen må kom-
me foran hende. Hun kommer altid 
hen til en på folden for at blive snak-
ket med. Hun sætter gerne mulen på 
mig for at sige: “Hallo, her er jeg”, og 
selv om hun ligger ned ude på folden, 
kan jeg gå hen til hende, uden at hun 
rejser sig. Så man må sige, at hun er 
meget tillidsfuld.

;) Kathrine

Send gerne billede og tekst til: 
LH@kontekst.org 
og fortæl om din hest.
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Sommerlejr 2014    27-29. juni

Så er det med at få sendt din/jeres 
tilmelding til Sommerlejren 2014. 
Sidste frist for tilmelding er den 
den 22. maj. 

Den bliver afholdt på Brokholm 
Naturcenter i uge 26; Fra fredag den 

27/6 til søndag den 29/6.
Tilmeldingsfristen er sat, så vi har de bedste 
muligheder for at lave gode rammer om som-
merlejren med rideture og samvær med vores 
hestevenner i klubben.

Vi skal have det hyggeligt og rart med vores 
venner på både 4 og 2 ben. Uanset alder!
Se mere om sommerlejren her:
http://fjoerdur.dk/index.php/sommerlejr-2014

Du/I kan tilmelde jer på Sporti:
http://www.sporti.dk/event/activity.php?id=2364
Her kan du også se, hvem, der er tilmeldt til nu. 

Flere har tilkendegivet, at de også vil med (også 
juniorer), så det kan du ikke se på listen. De 
mangler lige at få klikket på tilmeld.

Der er lagt op til vores 2. sommerlejr. Og så 
må det vel siges, at det er en tradition. Med alt, 

hvad det inde-
bærer. Det skal 
opleves! Også de 
nye sommerlejr-
traditioner, som 
vi nu finder på.

Hilsen Sommer-
lejrudvalget

Testpilot med dobbelt Lutz! Denne illustration kunne godt være din annonceplads (her i testud-
gave) i næste udgave af FjörðurNyt. Eller et godt foto med med din kommentar. Måske en teg-
ning? Læs mere på næste side.
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Rideundervisning
Fortsætter i klubregis. I april har vi haft gode kurser med op-
bakning om Bo-kurserne. Både på banen og på sidelinien. Men 
deltagelsen har været svingende. Det er der mange grunde til på 
denne årstid. Nu er banen/bannerne på Skive Trav kommet i spil 
igen, og Undervisningsudvalget arbejder med flere tiltag i den 
kommende tid. Vi kan dog ønske os, at flere melder til i god tid til 
de opslåede undervisningsdatoer. Det letter både planlægning og 
giver større mulighed for at tilrettelægge nye tiltag. Følg med på:
http://fjoerdur.dk/index.php/rideundervisning-2014

Mandetur 2014
Procentvis er vi 60% af klub-
bens mandlige ryttere, der 
tager på en oplevelsestur 
uden lige i weekenen den 
31/5 - 1/6. Skal du med?
http://fjoerdur.dk/index.php/mandeturen-2014

Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden! 
 
Medlemstal: 70 (+7 i april)

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

Maj byder bl.a. på:  (Husk tilmelding)

Onsdag den 7. maj kl. 18
Trailerlæsning: Betina/ Hesteleg. Fælles grill. 
Sted: Skive Trav - Stald F

Lørdag den 10. maj 
Rideundervisning fra kl. 10 med Bo Sørensen 

Søndag den 11. maj - 
Rideundervisning fra kl. 09 med Lea Grønbæk
 
Onsdag den 21. maj - 
Klubaften, Hygge sammen kl. 18

Lørdag den 24. maj - 
Rideundervisning kl. 10 med Bo Sørensen

Søndag den 25. maj 
Vedligeholdelse på Terrænlydigheden

Onsdag den 28. maj
Bestyrelsesmøde kl. 19

Torsdag den 29. maj
Rideundervisning kl. 09 med Lea Grønbæk

Lørdag den 31. maj/ 1. juni
Mandetur kl. 10

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

Fra redaktionen

Fotos! Måske genken-
der du dine fotos her i 
dette nummer. Mange 
er fra vores Facebook. 
FB har lov til at bruge 
dine fotos til reklamer, 
fordi de iflg. rettighe-
derne er offentlige. 
Vi vil med FjörðurNyt 
gerne reklamere for 
vores klub. Vi garan-
terer en etisk brug, i 
klubbens ånd og for-
mål, af dine fotos på 
FB. Tak for lån! 

Ingen kommentar......!

Din annonce i FjörðurNyt?

Du har nu mulighed for at annoncere i klubbens 
FjörðurNyt, der udkommer 10 gange årligt til 
klubbens medlemmer per mail, lægges på hjem-
mesiden og med link fra Facebook.
Annoncepriser 2014:
1/1 side gentaget 2 gange 450,-
1/2 side gentaget 2 gange 275,-
1/4 side gentaget 2 gange 125,- 

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

Opsætning af annonce efter aftale. 

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

