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Man ved at foråret er på vej, når ens hest er be-
gyndt at smide sin fantastiske vinterpels og alle 
hårene sætter sig fast i strigler og kamme, og de 
er næsten ikke er til at slippe af med. Det er nu 
helt vemodigt at skulle tage afsked med denne 
tykke varms, som har båret ens hest lunt gennem 
vinteren. Nu, mens man strigler, børster og hvad 
man ellers kan finde på af nyttegøremål, kom-
mer man undværligt til at tænke på, hvad der har 
siddet i den pels i vinterens løb. Det er nu ikke 
småting; mudderkager, hestelorte, når de har rul-
let sig og sne, selv om der ikke lige har været så 
meget af dette. Vi bliver også snart fri for at bruge 
dækkener, når vi har været ude på en længere 
tur, når de er blevet gennemvåde af sved og ikke 
bare kan rulle sig i støvet.

Februar var en kort måned. Måske et par dage for 
korte, hvem ved? Jeg ved, at den frost, der burde 
have været her, så heller ikke kom. Her tænker 
jeg på alle de insekter, der burde være frosset 
ihjel; myg, fluer, hestebremser og så videre. Lad 
os håbe, at vores heste ikke bliver alt for gene-
rede i sommerens løb af alle disse mærkelige in-
sekter, der nu engang kommer.

Jane har valgt at trække sig fra bestyrelsear-
bejdet, og da vores 2 suppleanter, Carl Åge og 
Linda, ikke ønskede at gå ind i bestyrelsen, men 
vedblive at være suppleanter, har Lea Grønbæk 
(Undervisningsudvalget) ønsket at gå ind i Besty-
relsen i stedet for Jane. I den forbindelse vil jeg 
gerne sige Jane tak for de 2 måneder, hun sad i 
bestyrelsen.

Februar har i den forgangne måned budt på lidt 
for klubben. Vi lagde ud med en Frosttur med 11 
deltagere, hvoraf de 2 var Juniorryttere. Dejligt at 
have jer med på tur. Vi red over i øvelsesterrænet 
og ned syd på, hvor vi krydsede over landevejen 
for derefter at ride nordpå op gennem Plantagen. 
Turen blev på cirka 17 km, da den blev målt op 
bagefter på Krak. Lidt længere end lige planlagt.

Derefter blev der tid til en klubaften med klik-
kertræning, hvor Jan Østergård kom og fortalte 
om hvordan, man kan bruge dette klikkeri i sin 
træning. Jan gav en demonstration med sin hund, 
så deltagerne kunne få en fornemmelse af, hvor 
langt man kan nå med klikkertræning.

Februar blev også måneden, hvor terrænruten til 
ALRID er kommet i gang med etableringen. Indtil 
videre er de 5 første spring og 1 forhindring lavet. 
Der vil blive arbejdet på ruten kontinuerligt, 

Hyggelig fastelavn på Asgård

da der ligger et stykke arbejde og venter. Man er 
velkommen til at bruge ruten så tit, man har lyst. 
Ruten er også lavet med Allemandsretten i tan-
kerne, så jeg håber at se Jagtrideklubben og Ski-
ve Rideklub bruge denne, dog vil springene blive 
lavet efter Klubbens visioner til ALRID. De første 
spring, vi etablerer er 40 cm (AL4). Derefter føl-
ger de andre sværhedsgrader. http://fjoerdur.dk/
images/alrid/skiveplantagespring.pdf.
  
Jeg har i forgårs fået en forespørgsel fra Lokal-
klubben Nóri, om de måtte komme og prøve ba-
nen, når der err kommet lidt flere spring. Og ja 
da! Det kan blive kanon sjovt at få lavet et klubar-
rangement sammen med dem, eventuelt med no-
get spisning, og hvad vi ellers lige kan finde på.
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Sommerlejr 27-29. juni     Sæt kryds i familiekalenderen!

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!
tilmelding: Kommer til at ske via Sporti efter først-til-mølle-princippet. Vi har plads til 30 overnat-
tende i centret. 
Mere herom senere på hjemmesiden. Også sidste tilmeldingsfrist.

herretur 31. maj/ 1. juni

Sadl din ganger op og drag i felten. Ikke for at redde skønjomfruer, for hunkønsvæsner er forment 
deltagelse. Vi lægger op til en tur, der er lidt rå og upoleret i enhver henseende. Vi vil med denne tur 
til hest hylde foråret, naturen og os selv.
Sted: To lokationer er p.t. i spil
komfort: Primitivt

hvem kan deltage?
Alle mandfolk på en ismule. Altså er også ikke-medlemmer af Fjörður rigtig velkomne. Det skal tilfø-
jes, at der i tvivlstilfælde om egnethed ved deltagere, der møder med dyb stemme og evt. kronra-
get, kan blive udsat for en manddomstest.
Mere herom senere på hjemmesiden.

Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden! 

Medlemstal: 56.
Facebook: I flere omgange har vi haft 1.000 
besøgende på ugebasis.
hjemmesiden: 11.365 besøgende i år. 
Med 185 unikke.

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

Marts byder på: 
Lidt mere, end vi havde i Februar.

5. marts lægger vi ud med klubaften, hvor Ofeig 
& Ko kommer og demonstrerer lidt strikning for 
damerne, så vi andre kan få lidt lunt på, mens 
knægtene kigger på lidt vedligeholdelse af sadler 
og seletøj. https://www.facebook.com/OfeigOgKo

9. marts arbejder vi videre på Terrænruten kl. 
10.

15. marts er der rideundervisning igen på Skive 
Rideklub med Mette og Laura.

15. marts har DI inviteret til et Klubmøde på Fyn 
i Vissenbjerghallerne hvor klubben sender 2 dele-
gerede. http://www.islandshest.dk/klubmoede-i-
marts/#more-12292

21. marts undervisning på Lånumgaard ved Lea.

23. marts tager vi på en lidt længere ridetur hvis 
vejret arter sig. Vi påtænker at den bliver på cirka 
20 km. Nærmere information vil komme om det-
te, men forvent,  at vi rider ud kl. 11.

26. marts Bestyrelsesmøde.

Fra redaktionen

husk at tage fotos af din 
ismule, og når vi er på tur. 
Vi ønsker kun at bruge egne 
fotos – overalt! På hjemme-
siden, mails mm

Mail til lh@kontekst.org
Lars og Karina


