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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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Marts 2016

Fjörður blev i sin tid stiftet som en skov-
tursklub, hvor man kunne mødes og nyde 
sine prægtige gængere i naturen, og 
nyde det samvær, der er forbundet med 
dette. Udfordringen har derfor, som jeg 
ser det været, at Fjörður gennem de sid-
ste år har udviklet sig til at være meget 
mere end dette, og at vi i bestyrelsen nu 
skal forsøge at bevare ånden i klubben og 
samtidigt lade udviklingen ske. Fjörður er 
blevet en klub, som gerne vil udbyde ak-
tiviteter og arrangementer for alle, som 
favner bredt og giver muligheden for hest 
og rytter til at udvikle sig i den retning, 
som er ønsket af klubbens medlemmer.
 
For at kunne ramme så bredt som muligt, 
satser vi derfor endnu mere på de udvalg 
der er dannet, for at få medlemmerne til 
at lave de arrangementer, de ønsker og 
dermed gøre det til medlemmernes klub. 
Vores opgave bliver på denne måde i be-
styrelsen at bakke om op de aktiviteter 
eller arrangementer, der bliver arrange-
ret. Det kan være økonomisk, men også 
med sparring, hvis dette er ønsket. Ud-

over dette skal vi selvfølgelig også sørge 
for at skaffe så mange mulige midler, de 
bedst mulige faciliteter til medlemmerne 
og etablere samarbejde med andre klub-
ber eller samarbejdspartnere.
 
Jeg tror på, at vi med de faciliteter vi har 
til rådighed, har muligheden for at blive 
landets bedste islænderklub, en titel vi 
har kunne bryste os af før, sammen med 
Hrimfaxa.

Derfor er vi igen i dialog med Hrimfaxa, 
hvor der for begge klubbers bestyrelse, 
er enighed om, at vi skal samarbejde. 
Dette kommer man i første omgang til at 
opleve, ved at vi kommer til at reklame-
re for hinandens aktiviteter for at få så 
mange deltagere som muligt til de ud-
budte aktiviteter, og for at tilbyde mest 
muligt til medlemmerne i de respektive 
klubber. Ligeledes vil der i forbindelse 
med Hesten I Fokus også blive samarbej-
det om at lave et godt arrangement, hvor 
vi i fællesskab kan vise hvorfor vores 
hjerter brænder for den islandske hest. 

Jeg håber selvfølgelig på, at disse tiltag 
vil blive vel modtaget, ligesom jeg håber 
på, at I vil dele jeres tanker, ideer og vi-
sioner for klubben med os i bestyrelsen, 
så vi har muligheden for at gøre Fjörður 
til en endnu bedre klub for jer, klubbens 
medlemmer.

Personligt glæder Fylkir og jeg os til at 
hilse på jer alle til klubbens arrangemen-
ter i løbet af året.

Med venlige hilsner 
Jasper Karstensen
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Kom og giv en hånd med!
Islænderanlægget og Stald F

3. og 17. april
Så er foråret så småt over os og arrange-
menterne begynder stille og roligt at løbe af 
stablen. Derfor vil vi afholde et par arbejds-
dage på islænderanlægget og ved stald F, så 
vi med stolthed fortsat kan vise det frem og 
nyde brugen. Ovalbanen skal have en kærlig 
hånd, og Stald F skal males. På med arbejds-
tøjet og kom frisk!

Det bliver d. 3 og 17 april fra kl. 8.30, hvor 
Fjörður vil være vært med et rundstykke, og 
inden vi går hjem, smider vi pølser og brød 
på grillen. Drikkevarer sørger vi også for, så 
det eneste i skal medbringe er godt humør 
og lysten til at få en god dag. I må meget 

gerne skrive til Jasper her på mail eller på vores Facebook, hvis I kommer, så vi kan få købt 
rundstykker til alle.

Mvh bestyrelsen

Juniorhygge på Bowlingtur
Nogle af klubbens juniorer var på Bowl’n’fun i Skive den 14. marts, hvor der blev hygget 
igennem. En times bowling, burger, pommes frites og softice var på menuen. Dejligt, at 
klubben kan tælle 19 juniorer blandt 77 medlemmer i skrivende stund.  Det lover godt for at 
kunne lave flere aktiviteter, hvor juniorerne mødes. I klubben glæder vi os også til at se jer 
til stævner, rideture, sommerlejr og hvad der nu ellers bliver arrangeret. Nye arrangementer 
er i støbeskeen.

Juniorudvalget: Bettina, Charlotte og Mette Damm
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Om mig og min hest

Hej, jeg hedder Thea Hansen og jeg er 11 år. 
Jeg bor i Vinderup og går i 5.a på Vinderup 
skole.
 
Min storesøster og min mor rider også, i alt 
har vi 6 heste og 2 katte, hvor den ene er 
min. Hun hedder Oda. 

Min hest hedder Feykir fra nr. Tolstrup og er 
8 år.  Vi har selv avlet ham, hans mor er Birta 
og far er Andvari. Min mor har selv avlet Fey-
kir + mange af hans søskende. Feykir blev 
redet til da han var 4 år. Og fordi han var så 
sød, fik jeg lov at ride ham på små ture ret 
hurtig. Jeg var ca. 6 år dengang.

Feykir har dejligt nemt ved at adskille gang-
arterne og altid nem at stoppe, han elsker 
gode skovture sammen med andre heste og 
han er ligeglad om han er forest eller ba-
gerst, men han kan også være lidt fjollet no-
gen gange feks. Nogen gange hvis han er 
glad eller kalder på nogen. Han kan også 
være lidt fræk ved at gå ud fra hovslaget. 

Jeg startede med at ride da jeg var 5 næ-
sten 6 år, på rideskolen i Snegla. I starten 
red jeg på en rideskolehest, senere fik jeg 
Feykir med til undervisningerne. 

Der er sket meget siden den gang, jeg har 
været på nogle kursuser og deltaget i nogle 
små stævner. Det er gået meget godt og jeg 
syndes det er rigtig sjovt. Jeg håber at Feykir 
og mig kommer til mange flere de næste par 
år. Og måske lidt større stævner kunne jeg 
godt drømme om.

I hverdagene syndes jeg også det er sjovt at 
lege med Feykir i rundellen og springe med 
ham. Han er bare en utrolig dejlig og sød 
hest, som jeg håber at have mange år endnu. 

Mange heste vrinsker fra mig og Feykir:-).
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Undervisningsudvalget

Ud over de allerede offentliggjorte kommende aktiviteter har vi en masse spændende i stø-
beskeen til Jer medlemmer. 

I weekenden 9.-10. april afhol-
der vi et 2-dages kursus med 
Annika og Katrine Skrubbelt-
rang, der nok mest er kendt for 
deres deltagen i større og in-
ternationale stævner, fx World 
Tölt, hvor Annika faktisk vadt 
T.2 i 2013. Vi har bedt dem om 
at fortælle lidt om sig selv; ” Vi 
har begge redet islandske heste 

stort set hele vores liv og sammen med vores forældre driver vi Stutteri Rendborg, hvor vi 
står for tilridning, træning og fremvisning af stutteriets heste. Vi har begge mange års er-
faring med stævneridning og har de sidste mange år redet stævner som DM, World Tölt og 
Istölt med gode resultater. I undervisningen lægger vi stor vægt på, at grundridningen og 
samspillet mellem hest og rytter fungerer optimalt. Rytterens opstilling og sæde vil derfor 
være i fokus for at hjælpe hesten bedst muligt til at forstå rytterens signaler og de krav, der 
stilles til hesten. Hesten skal være lydhør, men samtidig glad og motiveret til at arbejde, hvil-
ket ofte vil være baseret på en meget individuel vurdering af den enkelte ekvipage”. Samtidig 
med kurset er der begge dage mulighed for at møde op i Fjördurs stald og købe/sælge/bytte 
rideudstyr. Alle pladser på kurset er besatte.

Vi har igen i år fået en aftale i hus med Henning Jensen. Han kommer og afholder 1-dags 
kursus den 16. april. Henning er en af mest rutinerede inden for islænderverdenen. Sidste 
år var der rift om pladserne, mon ikke også der bliver det i år? Se tilmelding på sporti.dk eller 
læs mere på klubbens facebook-side.

Vi afholder kontinuerligt springundervisning med Pia Haunstrup. Pia har i mange år redet 
springstævner på stor hest. Undervisningen starter om formiddagen med banespringning, 
hvor vi øver lidt teknik, som afstand og banespringning med flere spring. Efter frokostpause 
kan de, der har lyst ride en tur i plantagen og teste de faste forhindringer, der både bruges til 
ALRID og jagtridning. Indtil videre er der undervisning d.  3. april, og hvis der er opbakning 
til det, vil det køre ca. hver 4. weekend. Tilmelding og spørgsmål sker til Pia på telefon 23 
23 52 32. 

Vi har foruden disse fantastiske undervisningsmuligheder også noget nyt i støbeskeen, her 
kan bl.a. nævnes kursus om opstilling og Tölt in Harmony. Hvis I som medlemmer har 
ønsker, tager vi gerne imod dem, og ser om det er muligt at stable på benene! 

Alle aktiviteter foregår på banen i Skive.

Undervisningsudvalget: Mette Ramsdal, Agnethe, Pia og Louise
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(Ved maks. 6 ugers ophold)
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ALRID – træningsstævne AL4, AL3 og AL2
Lørdag d. 30/4 og 1/5

Fjörður byder velkommen til klubbens andet 
ALRID-stævne. Et træningsstævne, hvor du 
har mulighed for at teste dig og din hests 
grundform, inden det for alvor går løs.Træ-
ningsstævnet er også din mulighed for at 
deltage og snuse til det at ride et ALRID. Så 
realistisk og billigt som muligt. 

TRÆNINGSSTÆVNET
Du/I er velkommen fra fredag middag til 
mandag formiddag.
Lørdag udbydes SOLO & HOLD (AL4/AL3) i 
klasserne A+B.
Søndag udbydes SOLO i klasserne C+D+E.
Du/I kan vælge at deltage i klasserne lør-
dag/ søndag for sig. Helst begge dage!
60 starter per dag, om lørdagen tæller et 
hold som en start.

Lørdagens bedste samlede resultat vil blive 
rosettet efter tættets på idealtiden og fejlfri 
i springene for SOLO og HOLD. Søndagens 
bedste resultater vil blive rosettet i de sam-
lede klasser C+D+E for SOLO. Det samlede 
resultat for de 2 dage vil blive præmieret 
både for SOLO og HOLD med kr. 300,- pr 
deltager for 1st plads og kr. 150,- for 2nd 
plads. Bedømmelserne vil blive slået op til 
Rytterfesten lørdag aften og søndag ca. ½ 
time efter sidste deltager er færdig.

Selvom der er tale om et Træningsarrange-
ment, er det vigtigt, at alle ryttere sætter 
sig ind i alridreglementet, da vi vil følge reg-
lerne i videst muligt omfang.
Lydighedsprogrammet rides på 20 X 40 me-
ter dressurbane og der er IKKE mulighed 
for musik eller speak. Gangartsprogrammet 
rides på 250 meter Ovalbane. Hurtigheds-
disciplinen afvikles på Travsporet med 250 
meter.

MAD
Fredag er der mulighed for tilkøb af aftens-
mad. Der er mulighed for køb af sandwich til 
frokost ved bestilling inden kl. 09 den sam-
me dag via kontant eller mobilpay. Samme 
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 Ámur fra Flugsæl 
 

DK2009100181 
1.kl. Kolkuós hingst 

 
**SKAL DU HA DET SMUKKESTE AFKOM** 

Vil du have ren skønhed både udvendig og indvendig,  
en stærk og harmonisk hest med et godt sind, god vilje,                                     

rummelige gangarter og ikke mindst 
 

KLOGSKAB OG EMPATI. 
En hest som vil gå igennem ild og vand for dig 

 
Så er Ámur helt sikkert et godt valg! 

 
Ámur er kåret én gang i 1.klasse, han er 1.49 høj, gudesmuk, med 

masser af garn og et fantastisk sind  
Han har 5 gode gangarter og masser af tølt.  

. 
 

Se mere om betingelser osv. på: 
 www.stutterinorskov.dk 

 
Bedækning 2016:  
4500,- kr. inkl. Moms. +DI attest 
 

Ámur bedækker på Stutteri Nørskov 
7870 Roslev 

Henv. Bettina tlf.40600446 
staldnorskov@gmail.com 
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betaling gælder kaffe/te/kage/slik/drikkeva-
rer i kiosken.
Medhjælperne vil få udleveret en frokostpo-
se/godt til ganen lørdag og søndag. 

PRIS per dag:
kr. 150 for klub Medlemmer
Kr. 200 for Ikke medlemmer
Kr. 100 for Rytterfesten pr. person. indehol-
der 2 slags kød + det løse
Kr. 100 ved INGEN Medhjælper
kr. 50 aftensmad fredag 
kr. 25 per fold og camping for ikke-klubmed-
lemmer

Der gives ikke refusion på købte pladser. Det 
er tilladt at sælge din plads til en anden, hvis 
du sender alle relevante oplysninger om er-
statningsdeltager senest søndag den 22. 
april.

MEDHJÆLPER
Hver deltager stiller med Een medhjælper 
pr. dag, det er ikke sikkert at vi har opgaver 
til alle om søndag, men vi vil heller ikke stå 
og mangle. Man behøver ikke at have det 
store kendskab til ridesporten for at hjælpe 
til. Hvis man ikke kan skaffe en medhjælper 
kommer der et ekstra gebyr på kr. 100,- pr. 
dag. Medhjælperen skal helst være over 18 
år. Medhjælpere har gratis Camping den/de 
dage, de hjælper. Rytterfest dog ikke inklu-
deret. Der godtages ikke sponsorater i ste-
det for medhjælper og deltagerne kan ikke 
være hjælper for hinanden.

TILMELING på SPORTI
AL4 SOLO / HOLD ... 1. -  17. april kl. 23.59
AL3 SOLO / HOLD ... 5. -  17. april kl. 23.59
AL2 SOLO ... 10. -  17. april kl. 23.59

Mødested/startsted
Adresse: DCH, Svansøvej 6, 7800 Skive, 
Danmark

ALRIDudvalget: Bettina, Benny og Lars

P.S: ALRIDstævnet er også junioregnet. Få måske din far eller mor med på et hold. Sprin-
gene i skoven er 40 cm til AL4. Og kan skridtes over!
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Klubstævne i fjörður
22. maj

Søndag den 22.maj afholder vi igen klubstævne på Fjördurs ovalbane ved Skive Trav. Stæv-
net er for Fjördurs medlemmer uanset alder, niveau eller ambitioner. 
Tidsplan m.v. offentliggøres ca. en uge før stævnet.

Der vil være plads til max. 30 deltagere, og stævnet vil blive gennemført med 15 deltagere.
Hvis der ikke er min. 15 tilmeldte er der mulighed for at åbne for en anden klub.

Der udbydes følgende klasser:
• T.8 Junior
• T8 
• T.5 
• T.3
• 4.5
• 4.3 
• 3 gang Junior 
• 3 gang

Rosetter til alle juniorer. Præmieoverræk-
kelse til sidst. Fjördurs stævneregler og klas-
sebeskrivelser kan læses på Fjörðurs stæv-
nehjemmeside: http://www.bricksite.com/
fjordurstaevne

Stævnearrangørerne forbeholder sig retten til 
at aflyse klasser med færre end 3 deltagere. 
Junior og voksenklasser kan evt. blive slået 
sammen.

Priser:
• Pris inkl. fold 150 kr. Medbring selv   
 hegnsmateriale.
• Pris inkl. boks 200 kr. Boksen skal   
 være rengjort efter brug.

Alle deltagere bliver skrevet på en hjælpeliste. 
Der opfordres til at tage hensyn til evt. træning af travheste og de der har deres daglige gang 
på travbanen. Travbanen må ikke bruges til opvarmning!

Tilmelding åbner 20.marts og der lukkes for tilmelding den 24.april.
Der vil blive taget billeder til stævnet som efterfølgende kan blive lagt på Internettet.
Kontaktperson: Mette Damm Bak kontaktes via mail mdbbh14@gmail.com

Mødested/startsted: 
Skive Travbane Flyvej 2, 7800 Skive

Stævneudvalget: Mette Damm, Lotte og Pia
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Sommerlejren 2016
Fredag den 1. til søndag den 3. juli 2015

Sted: Klosterhede Plantage / Brødtrang Lejrskole

Igen i år skal vi på en fantastisk Sommerlejr for klubbens medlemmer med gode rideture og hygge. 
Brødtrang er lige os med 8 tdrl., super faciliteter, hestene lige uden for stuevinduet/hyggeterrassen og 
hurtig adgang til Klosterheden. Vi syntes ikke, vi blev færdige med Klosterhede Plantage, så det er målet 
for os igen i år. Vi tilbyder mulighed for fællestransport, hvor din hest hentes og bringes. Du kan også 
vælge kun at komme og være med til ridetur og rytterfest lørdag!

Hvor: Brødtrang Lejrskole, Vilhelmsborgvej 171, 
7620 Lemvig   www.broedtrang.dk
Klosterheden er et af Danmarks største skovom-
råder med hedesletter/ smeltevandsdale, krondyr, 
bævere og rigt fugleliv. Vi rider ad udvalgte og 
spektakulære ruter på de godt 60 km ridestier. 
Ridetempo: Alle kan være med – junior som 
senior. Og alle bliver hørt. Vi rider efter klubbens 
rideregler (se hjemmesiden). De der ønsker det får 
mulighed for hurtigere tempi ad alternative stier, 
hvorefter vi mødes igen og rider videre. Vores for-
rytter er Lene Hansen (bor i området). 

Sidste år nød vi en badetur i Vesterhavet ved 
høfte Q (godt og sikkert sted at bade) efter ridetu-
rene. Så husk badetøj!

Aktiviteter og program: Her er årets mulighed 
for, at vi kan være sammen, dele rideoplevelser og 
have familien med. Vi har bestilt supergodt vejr og 
lægger op til klubstemning og god mad! Det er ca.-
tider. Vi aftaler nærmere, når vi er på lejren.

Fredag: 
Ankomst fra kl. 12
Fællesspisning kl. 18 (medbrig til fælles buffet. El-
lers fuld forplejning)
Aftenridetur

Lørdag:
Morgenmad kl. 8-9
Ridning kl. 10-12
Frokost i det grønne (Poul bringer frokosten ud)
Ridning kl. 13-15
Aktiviteter og afslapning
Dinner kl. 19 (Her er din familie og venner vel-
komne)

Søndag:
Morgenmad kl. 8-9
Ridning kl. 10-12
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Fælles frokost kl. 13.30
Oprydning og afgang kl. 15

Overnatning: 28 sovepladser fordelt med 3 køje-
rum med henholdsvis 5, 3 og 2 køjepladser samt 3 
køjerum med 6 pladser. Telt er også en mulighed.

Priser: 
Voksen kr. 300,-/ Junior kr. 150,- (fredag til søndag)
Voksen kr. 200,-/ Junior kr. 100,- (lørdag med ryt-
terfest – uden overnatning)
Lørdagens festbanket alene er familie/venner vel-
komne: Voksen kr. 75,- og børn t.o.m. 12 år kr. 35,-
Maks. plads til 50 i spisesalen.

Prisen er blevet så billig i år fordi bestyrelsen (den del, der ikke er i Sommerlejrudvalget) har godkendt 
ansøgning og betaling af lejen for Brødtrang Lejskole. Netop for at så mange kan være med som muligt!
Tilmelding på SPORTI. Kommer snarest på hjemmesiden og Facebook. Når vi har din tilmelding, vil du 
løbende få information fra os – og på hjemmesiden.

Fællestransport: Ud- og hjemtransport for kr. 200,- pr hest, der afregnes kontant ved transport (sæt X i 
tilmeldingen).
Hilsen Sommerlejrudvalget: Lise Lotte, Bettina og Lars

Rikke Oppermann
Kallestrupvej 90
9632 Møldrup 

Mobil: 61678259
 rikkeoppermann@gmail.com

www.o-keramik.dk 

KERAMIK

Igen i år vil vi deltage i årets Hesten i Fo-
kus. Nærmere bestemt den 4. septem-
ber. Forberedelserne er allerede igang. 
Og i år vil der blive opvisning af Fjörður, 
hingsteopvisning og opvisning ef Hrim-
faxa. Så der bliver masser af islændere 
repræsenteret på Skive Trav den 4. sep-
tember.

Men det kommer der meget mere om 
senere.

Hesten i Fokus 2016
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Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden!
Mailadresse: info@fjoerdur.dk 
 
Medlemstal marts 2016: 78

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

Den kommende tid byder på: 

3. og 17/4 - Arbejdsdag Skive Trav
3/4 - Springundervisning
9-10/4 - Undervisning (Skruppeltrang)

16/4 - Undervisning H. Jensen
30/4-1/5 - ALRID Træningsstævne
22/5 - Klubstævne
Se mere på hjemmesiden fjoerdur.dk

Som redaktør er det min fornemmeste op-
gave 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 
information fra bestyrelsen. Her finder du 
også viden om mangt og meget samt nyt-
tige links fra hesteverdenen.

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 klub-
bens 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 med-
lemmerne 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 delta-
geroplevelse, når klubben arrangerer en be-
givenhed. Dit bidrag skal være velkomment!
På forhånd tak!
Giv redaktøren et tip. Send en mail til:

Lars Erik Hansen
lh@kontekst.org

Redaktørens klumme


