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Deltagere til klubaften på Skive Trav

Hvor skal I hen?
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.
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De lyse nætter....

aften var med grill kl. 18. Denne klubaften blev
faktisk en stor succes med 14 deltagere. Dette
arrangement vil vi helt klart gentage. Efter grillmaden var der mulighed for en tur i Plantagen,
Ovalbanen eller hvad man nu havde lyst til.
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Kom Maj du søde milde” det må siges at passe
rimeligt godt for denne måned, som snart går på
hæld. For vi har været usvigeligt heldige med vejret, og mon ikke det gode vejr vil fortsætte sommeren igennem. Travbanen må siges at have haft
fantastiske forhold til at lave deres udvidelse, og
fuglene synger lidt om, at de er forud for tidsplanen, så mon ikke at de går i gang med Ovalbanen
lidt tidligere end beregnet. De har i hvert fald sagt
at d. 1st juni sker der noget, vi venter spændte
på resultatet ...

I Bestyrelsen og en del udvalg bliver der for tiden
lagt en masse kræfter i at lave nogle af de ting,
som vi har sat os som mål inden året er omme.
For det varer jo ikke længe, inden vi rammer solhverv: Årets længste soldag.
Sommerlejren i uge 26 er programsat og på
plads. Ikke mindre end 4 Juniorryttere har meldt
deres ankomst, Kathrine, Karoline, Mette og Sira
kommer med og så lige de 13 seniorer, der også
er meldt til. Men ingen tvivl om at vi sagtens kan
være flere, og mon ikke, hvis man lige giver et
kald til enten Dorthe eller Benedicte, at det sikkert kan lade sig gøre at komme med, selv om
tidsfristen for tilmelding er overskredet. Det er jo
under de fantastiske timer vi er sammen, at vi
former Klubbens eksistens. 12 gæster har meldt
sig til at komme lørdag aften til spisningen. Jeg
glæder mig mega meget til Sommerlejren.

Desværre kan vi ikke sige det samme om DI’s
Naturpris 2014, som vi havde indstillet Kent Alex
Larsen til. Prisen går til I/S Hedeland i år, for deres store arbejde mht. etablering af rideruter. Der
er ingen tvivl om, at vi helt sikkert vil indstille
Kent Alex Larsen til næste år, for vi mener virkelig, at han er blevet snydt.
D. 7. maj kiggede Betinna Hesteleg forbi Stald D
hvor hun holdt en fantastisk lille seance omkring
trailerlæsning af heste. Vi var en lille skare denne
aften, som blev en hel del klogere. D. 23. maj var
der budt til hygge i den samme Stald. Også denne

Hesten I Fokus (HIF) d. 23. august er så bestyrelsens projekt, hvor vi vil give den fuld skrue for at
vise hestens alsidighed. I støbeskeen ligger der,
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Klubaften: Trailerlæsning

at vi i år gerntager sidste års succes med den
åbne stald D, hvor vi vil prøve at vise vores hestes dagligdag på både godt og ondt med besøg
af dyrlæge, beslagsmed, hestemassør og -fysioterapeut.

Den 7. maj gav Bettina undervisning i hvordan
man problemfrit læsser hest i trailer. Først en lidt
teori og derefter i pralsis med de vidt forskellige
heste, deltagerne medbragte. En aften, der gav
stof til eftertanke. Selvfølgelig var grillen igang og
det var også en hyggelig seance.

Derfor ville det være lækkert, hvis så mange af
jer kan komme Lørdag d. 16. August til en arbejdsdag på ovalbanen/ stalden, hvor vi lige får
sat de ting på plads, der mangler, jævnet ud, revet, gravet, muget eller hvad der nu er brug for.
Hrimfaxa har meldt hus forbi til dette års HIF, så
vi står selv for alt, hvad der har med vores elskede islændere at gøre. Vores bud på at vise den
islandske hests alsidighed er et program, som formentlig vil løbe af stablen om formiddagen i et 30
min seance. De deltagene equipager skal vise de
5 forskellige dicipliner: Udholdenhed, terrænlydighed, lydighed, gangarter og hurtighed. Herudover skal vores juniorer ride en forhindringsbane.
Der skulle herved være mulighed for, at alle kan
deltage uanset alder og niveau.
Her til sidst vil jeg runde af med, at jeg rider Salling rundt i uge 28 sammen med Lars Erik. Omkring dette vil der komme mere på vores hjemmeside mht. etaperne og så videre. Tanken er at
alle er meget velkommen til at ride med på alle
eller enkelte etaper sammen med os, og eventuelt overnatte der, hvor vi kommer frem.
Mange hilsner med ønsket om en fantastisk sommer :) Formanden
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Klubaften: Hygge/rideaften

Den 21. maj var vi 14 deltagere til klubaften.
Denne gang uden et egentligt program. Vi skulle
hygge os og det gjorde vi. Aftenen startede med
et fælles grill/ spisesammen ved Stald D på Skive
Trav. Nogle havde medbragt hest. Andre ikke. Udmeldinger lød. Lad os gøre det igen! Så det vil vi.
Den fælles dessert er lovet at blive om muligt
endnu skønnere. Efter spisningen red vi efter
egne ønsker og behov på banerne, og sluttede af
med kaffebord.

Månedens hest: Nöttfari
Hej
Mit navn er Sira og jeg er 10 år gammel.
Jeg har lovet at skrive om min hest Nöttfari. Han
er 9 år gammel. Vi købte ham da han var 2 år
gammel. Han blev faktisk købt i gave til min far
og min mor tilred ham. Men da min far ikke rider mere, har jeg overtaget Nöttfari som min helt
egen hest.

Vi er begyndt at springe lidt, og vi rider ture sammen. Nogle gange vi rider også selv en tur, uden
der er andre med os.
Han bliver også brugt til rideundervisning, når
min mor underviser andre børn og voksne.

Nöttfari er født ude ved Niels Nielsen, og vi var
ude, at se ham den dag han blev født.
Hans mor hed Elia og hans far hed Stigur.

Jeg elsker min hest og håber jeg kan beholde
ham til jeg bliver 40 år.

Jeg er meget glad for min hest, selvom han driller mig nogle gange. Jeg er kun faldet af ham en
gang, det var på ridelejr med Fjordur sidste år.
Det var lidt træls.

Send gerne billede og tekst til:
LH@kontekst.org
og fortæl om din hest.
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Der rides på livet løs
Der rides overalt blandt klubbens medlemmer.
Det er højsæson. Her et par skud fra maj måned,

Trøffeltölt ved Søren og Mettes
Sommersjovstævne.

Medlemmerne fra Herning fik førstepladser for
hold i AL3 og AL4 ved Toppurs Alridstævne.

Pausefoldene ved Flyndersø Camping er reparerede (Erik og Dorthe).

Hesten i Fokus 2014
Lørdag d. 23. august

på Skive Trav og Skive Rideskole, Flyvej 2-18, 7800 Skive

Kom og oplev årets store familie-hestedag
Opvisninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom og prøv:

Akademisk Ridning
Frisershow
Følskue
Islændershow
Miniatureheste
Shetlænderstævne
Toppekørselsstævne
Travløb / galopløb
Øltølt
RINGRIDNING

Mange forskellige aktiviteter, hvor man kan
komme helt tæt på hestene og prøve selv.

Kom og se i staldene:

Dyrlæger, beslagsmed, hestefysioterapeut,
hestetandlæge, hestemassage, hestekiropraktor, akupunktur og meget andet.

Vi glæder os til at se jer!
www.hestenifokus.dk
Facebook.com/hestenifokus

Lad os vise rigtig mange islændere og få en hyggelig dag sammen!
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Så er der fri bane....
Arbejdet med at lægge nyt toplag på ismulebaneanlægget, Skive Trav, er afsluttet og klar
til brug. Alt omkring Skive Travs baneudvidelse
skulle være færdigt inden det første travløb/ baneindvielsen den 23. juni. Godt gået!
Der er altid åbent i Stald F for Fjörðurs medlemmer, hvis du vil benytte banen eller holde en hyggepause under en tur i terrænerne i nærheden.
Hængelåsen låses kun dagen før travløb.

Fra redaktionen

Bestyrelsesmøde kl. 19

Fotos! Måske genkender 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. rettighederne er offentlige.
Vi vil med FjörðurNyt
gerne reklamere for
vores klub. Vi garanterer en etisk brug, i
klubbens ånd og formål, af dine fotos på
FB. Tak for lån!

6. juli til 12. juli

Din annonce i FjörðurNyt?

Den kommende tid byder
bl.a. på: (Husk tilmelding)
Weekenden den 27-29. juni
Sommerlejr

Søndag den 22. juni

Vedligeholdelse på Terrænlydigheden

Onsdag den 25. juni

Salling Rundt langs kysten

Sommerligt!

Du har nu mulighed for at annoncere i klubbens
FjörðurNyt, der udkommer 10 gange årligt til
klubbens medlemmer per mail, lægges på hjemmesiden 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,-

Søndag den 25. maj

Vedligeholdelse på Terrænlydigheden

Lørdag den 16. august

Klargøring til Hesten i Fokus kl. 10

Lørdag den 23. august
Hesten i Fokus

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

Weekenden den 27-28. september

Opsætning af annonce efter aftale.

Træningsstævne Alrid AL4

Fakta om Fjörður:

Kalender 2014:

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

Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden!
Medlemstal: 70
Kender du en, der er et oplagt medlem til at
blive medlem i Fjördur? Send vedkommende
dette link: Klik her!
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