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Æbleskiverid fra Juleturen 2015

Sensommertid i Fjörður 2015
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.
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hej til dem i 10 min., spænder jeg sadlen et
hak mere og sætter mig op på Amur med
det resultat, at han begynder at bukke mens
han galopperer, og jeg ryger forover med benene bagud i stigbøjlerne og derved ryger
mit bækken oven på knoppen med sådan et
slag, at jeg troede at noget andet var gået i
stykker ... så i galoppen lader jeg mig glide
ned på venstre side da jeg indser at jeg ikke
kan sidde i sadlen mere og bliver liggende på
græsset. Stævneudvalget kommer løbende
og spørger til mig, da jeg kun kan sige at de
skal ringe efter en ambulance.
Jeg kommer på skadestuen i Viborg, hvor
de ikke rigtig ved, hvordan de skal håndtere
dette, da der ikke har været et fortilfælde i
mange år. Jeg bliver rønget/scannet og det
viser sig at jeg er 4 cm åbent ned ved bækkenet. De af jer der har haft bækkenbundsløsning ved nok hvad det er, så der er lange
udsigter til at komme til at ride igen.
jeg har siden tænkt over faktorerne for dette,
og kan kun sige, at hvis ikke jeg havde redet tilbage til travbanen, hvis ikke jeg havde
spændt sadlen et hak, hvis ikke stævneudvalget var i gang med at sætte telt op, hvis
ikke det havde været et lortevejr, ja så havde
det nok set lidt anderledes ud. Men sådan
er livet jo engang. Det kan ændre sig på et
splitsekund, før vi regner med det, så vi skal
tænke os lidt om, før vi laver nogle handlinger, vi ikke aner hvor havner, men vi skal
også stadig tage chancer ...

Sommeren går på hæld og sensommeren er
dukket frem, med den håber jeg også, at det
gode vejr er kommet med, for det har jo ikke
været lutter lagkage ... det er nok en af de
koldeste somre, jeg har oplevet længe og håber, at det gode vejr vil komme de næste par
måneder, så vi kan komme noget mere ud på
vores heste, for det trænger de helt sikkert til
her efter sommerferien.
Som I nok har hørt, så kom jeg jo ikke ret
meget ud at ride i min sommerferie, som jeg
ellers havde gået og drømt lidt om, da jeg var
lidt uheldig at komme til skade på Amur. Ja
jeg flækkede mit bækken på sadelknoppen.

Før sommerferien havde vi nogle lange ture,
for det meste med meget få deltagere, for
når det kom til stykket var der ikke ret mange, der red med på turene. Vi oplevede så
at ”Tøseturen” lige før vores sommerlejr blev
lidt et tilløbsstykke, og det er måske ved at
blive en tendens, at flere og flere vil med på
de ture, der bliver arrangeret både i længden
men også lidt mere spontant. Ligeledes blev
Lise Lottes og Lailas tur i plantagen flot med
11 ryttere. Lad os håbe, at denne tendens
holder vand fremover ...

Mange faktorer for dette stunt spillede ind
denne dag. Jeg havde valgt at tage Amur
med på langtur på 20 km sammen med Lars,
Liselotte og Laila. Det ruskede og tuskede,
og vi blev enige om, at korte turen ned til 10
km. Vi satte kursen hjemefter, forbi Travbanen, hvor man var ved at gøre klar til klubstævnet. Da vi havde redet forbi, valgte jeg
at ride tilbage til stævneudvalget, som var
i gang med at gøre klar til Klubbens første
stævne om søndagen for at hilse på dem. Da
jeg skal afsted igen efter lige at have sagt

Jeg vil også her sige, at når stævneudvalget laver Klubbens første Klubstævne med
25 deltagere, og så må melde udsolgt nær-
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30/04 til 01/05 2016. Det var lidt ærgerligt,
at når klubben laver sådan et arrangement,
at der kun var en deltager fra klubben som
deltog i alle discepliner. Årsagerne er nok
mange. En af disse er måske, at der ikke har
været nok oplæg til denne disciplin. Mine forventninger var dog, at se en stor del af vores
sportsryttere om søndagen til dressuren og
gangarter, som der var åbnet op for i programmet. Nemlig, at man kunne deltage om
søndagen alene i dressurprogrammerne og
4.5/4.3/5.1 program i gangarter. Må håbe at
der er større lyst til dette til næste år.
mest før stævnet er slået op på SPORTI, så er
det det nu sjovt at være medlem af klubben.
Desværre kunne jeg ikke selv være med på
denne dag, da jeg om lørdagen, dagen før,
var lidt uheldig på min sadel. Men jeg har da
hørt at Pia, Lotte og Mette havde fået stablet
et super Klubarrangement på benene. Klubstævnet bliver så gentaget lørdag den 19.
september med max. 50 deltagere.

Det tredie store arrangement, der lå for dagen var Sommerlejren, hvor jeg glædede mig
til at se så mange af jer som muligt. Des-

14 dage før Klubstævnet havde Klubben sit
første ALRID-Træningsstævne med 30 deltagere. Denne stævneform er lidt speciel for
den kræver ret mange hjælpere om lørdagen, og da halvdelen af deltagerne ikke selv
kunne stille en hjælper, som det ellers hører

værre havde jeg heller ikke her mulighed for
at deltage med hest, men så måtte jeg bare
være den praktiske gris, som var der i baggrunden, for at resten af jer deltagere fik en
formidabel sommerlejr. Og det fik vi. Med
10 deltagere valgte udvalget at gennemføre sommerlejren, og det blev 3 fantastiske
dage i godt selskab!
Men ellers glæder jeg mig til at se så mange
af jer som muligt her i sensommeren, store
som små medlemmer.
Med Tölten for hoven ... ;)
Ben

sig til, måtte alriddvalget ud og skaffe disse.
De kom fra klubben, familien, venner og bekendte og det skal i have en rigtig stor tak
for. Stævnet blev en stor succes, og udvalget
blev kraftigt opfordret til at gentage stævnet
af samtlige deltagere. Hvilket vi så gør den
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Sommerlejren 2015
Fredag den 3. juli til søndag den 5. juli 2015
Sted: Klosterhede Plantage / Brødtrang Lejrskole
For 3. gang holdt klubben sommerlejr. Og det er en
aktivitet, der er kommet for at blive. Vi var 10 deltagere og 9 ryttere. Lige fra vi mødtes sidst på fredagen var humøret højt. Endelig en weekend med
hestetosser. Og i nyt rideterræn. Vi blev velsignet
med årets hedebølge med temperaturer omkring 28
grader (plus). Det var ingen hindring. Blot en mulighed for at sige; nå ja, så står vi bare op kl. 5 og
rider kl. 6 lørdag. Vi fik sædvanen tro god mad at
spise og havde Katrines forældre som gæster. Vejret
var godt, og så: Jamen vi skal da lige ud at ride.
Det blev ca. 1,5 time fredag aften i roligt tempo for
at nyde naturen og nå hjem til en kop te på terasssen inden solnedgang. Lørdag morgen ridetur i
et nærmest drømmeagtigt landskab med morgendis
og utallige hjorte, der myldrede omkring os. Hestene friske og oplagte til sjov. Selv juniorrytterne var
friske. Vi havde gode strækninger, hvor vi töltede,
men mest finde vej i skridt i det til tider uvejsomme
og nye terræn. Bettina og Karina (Benedicte fandt
også sin indre GPS lejlighedsvist) var supergode
til at finde vej, og lad billederne her fortælle deres
sprog. Vi var hjemme igen til en dejlig frokost, og
blev så enige om, at tage en badetur i Vesterhavet.
Hvor herligt forfriskende! Og megameget fnis og
grin. Badetøjet ad hoc! Og udfordringer til først at
dyppe maveskindet. Hjem og skifte til aftendres og
endnu en lækker middag. Afsted igen tidligt søndag morgen. Igen en super ridetur for alle. Benny
fortjener en medalje for at være på rette sted og
tid med forplejning og tiltrængte forfriskninger på
alle turene. Igen badetur. Vi rundede af med fælles
frokost og oprydning. Johns fællestransport kom til
tiden, og så var det tid til at sige: Vi skal med på
næste sommerlejr. Og det bliver (for sommerlejrudvalget fortsætter og Brødtrang er bestilt):

Sommerlejr 2016
Fredag den 1. juli til
søndag den 3. juli 2016
Sted: Klosterhede Plantage /
Brødtrang Lejrskole
Der er masser af uudforskede ridestier og bæverdæmninger. Husk badetøj. Men vigtigst: Sæt allerede nu kryds i kalenderen for 2016!
Hilsen Sommerlejrudvalget
Karina, Lise Lotte og Lars
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Træningsstævne Alrid 2015
ALRIDstævnet løb af stablen sidste weekend i
april med 30 superglade deltagere. Efter flere
års og de sidste par måneders forberedelse
og kulminationen denne weekend gjorde, at
ALRID udvalget var meget tilfreds med resultaterne. Selv om det ikke hele vejen havde
været en dans på roser. Blandt andet aflysningen sidste efterår på grund af, at DI SPORT
absolut pressede igennem, at DM skulle være
weekenden før vores træningsstævne. Defor
kom der der kun 10 tilmeldinger. Så vi aflyste
14 dage før.
Vi vil heller ikke lægge skjul på, at da vi kun
havde 9 tilmeldinger 4 uger før vores stævne,
måtte vi finde på et eller andet, og vi blev
enige om i udvalget at totalarrangementet,
som der var lagt op til blev reduceret, så der
slet ikke ville være forplejning inkluderet. Det
skulle deltagerne og hjælpere så selv sørge for.
Da vi nåede 14 dage før stævnet havde vi så
fået 25 tilmeldte, og vi holdt møde igen i udvalget, hvor det blev besluttet at gennemføre,
og endte så med 5 eftertilmeldinger.
Det største problem var hjælpere til om lørdagen, for der skal bruges ca 40 hjælpere
til springdommere, tidtagere, pulsmålere og
andre funktioner. Her manglede så 17 hjælpere
til at fylde op, og det lykkes til sidst. Faktisk på
selve dagen kom der et par stykker og spurgte,
om de kunne give en hånd. Det vil udvalget
gerne sige super mange tak for til alle jer, der
gjorde det muligt at vi kunne gennemføre
lørdagen med fuld besætning på hjælpersiden.
Fredag eftermiddag kom Asbjørn og hans ATV,
så vi kunne få sat udholdenhedsruten og terrænlydighedsbanen op med skilte og pile ... Kl.
24 sendte jeg den unge mand hjem, og bad
ham om at møde kl. 06 lørdag morgen. Jeg var
superglad, for uden hans ATV var det ikke gået
helt planmæssigt.
Lørdag morgen var der ryttermøde og ryttergennemgang af terrænlydigheden, og når
der skal 30 igennem og se alle springene, så
tager det lige lidt længere tid end man egentlig
planlægger, så springdommermødet blev lidt
forskudt ... men vi fik da startet til tiden :D
Alle der havde redet udholdenheden og terrænlyddigheden syntes, at det var noget af
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det bedste, de havde været ude for i mange
år med velafmærkede ruter og en alternativ
springnummerering, som rytterne lige skulle
acceptere. Da det var sket, syntes de godt
nok, at det var meget nemt at forstå, så det
samme princip vil blive prøvet igen til næste
år.
Der blev holdt rytterfest lørdag aften, hvor
20 af deltagerne deltog plus de løse. Her fik
vi kåret dagens vindere som solo og som
hold. Søndag morgen truede en ny konkurrencedag, her gjalt det Lydighed (dressur),
Gangarter og Hurtighed. Alle startede ved
Lydighen, 15 min efter var det Gangarter og
efter 15 min til sidst Hurtighed. Vi startede
med AL 4 og sluttede kl 13 efter AL 2. Og kl.
14 var der så præmieoverrækkelse.
Vi vil gerne takke vores sponsorer for de
flotte præmier, vi kunne overrække til de
vindende ekvipager:
Rikke Oppermann
Land & Fritid
Salling Grovvarer
Jysk
CAJ
Udvalget blev af stævnedeltagerne kraftigt opfordret til at gentage stævnet i
2016.

Og det gør vi i weekenden
den 30/4 og 1/5 2016.
Lidt roser fra FB til vores område: Super fint
underlag at ride på både i plantagen og Skive
Trav. Vores forhindring ”Søen” blev så populær, at det er foreslået at svømme til Samsø
til DM for at leve op til vores vandforhindring.
Flere ryttere tog grinende søen på vej tilbage
fra Skive Trav søndag. Der var 80 cm vand i
søen. Ingen tvivl om, at der kommer endnu
flere deltagere næste år. Måske også klubryttere. Det må vi arbejde på.
Alrid er jo en diciplin, der kombinerer skovturridning med stævnerid. Alt med det formål, at vise, at rytteren har godt samarbejde
med sin hest og respekterer dens formåen.
(Red.)
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Stævneudvalget arrangerer nyt stævne!

Stævneudvalget afholdt et klubstævne her i foråret

kun for Fjördurs medlemmer, og målet var at få en rigtig hyggelig dag. Og det blev det!
Der var lagt op til at så mange medlemmer som muligt kunne deltage. Unge såvel som ældre ryttere. Begyndere som øvede i forskellige gangartsklasser/ discipliner. Der var sat maksimal deltagelse
med 25 ryttere, og der opstod hurtigt venteliste. Selv vejret tilsmilede arrangementet.
De gode erfaringer fra stævnet har allerede resulteret i endnu et stævne:

den 19. september 2015

Fjørdur: Træningsstævne
Lørdag den 19. september indbyder Fjörður til en festlig dag med træningsstævne på ovalbanen ved Skive Trav. Stævnet er for alle uanset niveau og alder.
Tidsplan m.v. offentliggøres ca. en uge før stævnet. Der vil være plads til max. 50 deltagere,
og stævnet vil blive gennemført med 25 deltagere. Tilmelding
åbnes først for Fjörðurs medlemmer, og efter 14. dage for
Hrimfaxa og Nøkkvi.
Der udbydes følgende klasser:
T8 Junior
T8
T5
T3
4.5,
4.3,
3 gang Junior
3 gang
Rosetter til alle juniorer.
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F j ö r ð u r s
stævneregler og klassebeskrivelser kan læses
på
Fjörðurs
hjemmeside.
www.fjoerdur.dk
Stævnearrangørerne forbeholder sig
retten til at
aflyse
klasser med færre end 3 deltagere. Junior og
voksenklasser kan evt. blive slået sammen.
Afvikling af Finaler afhænger af antal deltagere i klassen. Der er 25 bokse og 25 folde
som sælges efter først til mølle.

Den 10.maj 2015 var der stævne
på ovalbanen i Skive.
Det blæste meget, men det var et godt
stævne. Jeg stillede op i T8 og 3gang på min
nye hest Esja. Det var første gang jeg startede stævne på hende. Hun var lidt bange
for teltet og de flag der stod inde i midten.
Jeg fulgtes med to veninder, som hed Iben
og Thea. Iben red på min gamle hest Freyja
på 25 år og Thea red på min mormors hest
på 20 år. Min nye hest er kun 8 år. Vi stillede
op i de samme klasser. Der var også andre
juniorer jeg kendte.

Priser:
Klasser max. to - i alt 100 kr.
Fold 50 kr. Medbring selv hegnsmateriale.
Boks 100 kr. Boksen skal være rengjort efter brug. Alle deltagere bliver skrevet på en
hjælperliste, eller man kan vælge at betale sig fra det. Tilmelding åbner for Fjörður
medlemmer 22.juli og for Hrimfaxa og Nøkkvi den 5.august. Der lukkes for tilmelding
den 19.august.

Jeg var glad for, at der var andre junior der,
så kunne man snakke sammen med de andre. Det var et godt stævne, og der var rigtig
mange flotte præmirer og til alle 1 pladser
var der flotte dækkener. Sådan et vandt jeg
ikke, men der var rosetter til alle juniorer.
Jeg kom selv på en 3. plads og en 2.plads.
Jeg var lidt med til at planlægge stævnet,
for min mor er med i stævneudvalget. Vi var
på travbanen nogle dage før stævnet for at
tjekke lyden. Om lørdagen var vi der ude for
at sætte teltet op og tjekke bokse og foldområderne. Vi stillede vores egne folde op
dagen før. Vi skulle tidligt op om morgenen
for at gøre det sidste klar. Mig, min mor og
far var oppe lidt over 6. Thea og Iben kom
klokken lidt i 7, for der skulle vi læsse hestene. Vi var der lidt i halv otte, for vi skulle
være der lidt før det startede. Jeg synes det
var godt.

Kontaktperson: Mette Damm Bak kontaktes via mail mdbbh14@gmail.com
Mødested/startsted
Adresse: Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive,
Danmark

Stævneudvalget
Lotte, Pia og Mette

KH Sine
(11 år)
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Juniorudvalget
Junioraften i Fjörður
En fredag i marts var der indbudt til hyggedag på Ådalsvej for Fjördurs juniorer. Der var
seks piger, der deltog. Eftermiddagen startede med en præsentationsrunde, hvorefter
pigerne blev delt ind på hold og så skulle der
laves hesteguf… Der blev lavet hesteguf til
den helt store guldmedalje! Islænderguf, pærestjerner, hvidløgskiks og ponysnacks blev
der produceret i massevis, så ovnen havde
svært ved at følge med. Nogle af hestene i
stalden på Ådalsvej prøvesmagte med største
velbehag. Pigerne smagte også, men det var
nu vist pizzaer, de spiste sig mætte i. En hyggelig eftermiddag og aften sammen med nogle skønne juniorer.

Juniorkursus i heste- /kropssprog
den 18.april med
Bettina fra Hesteleg

Igen er dag med stor opbakning. På kurset lærte
man om brug af kropssprog og dets indvirkning
på hestens reaktionsmønstre og om hvordan,
man kan bruge sit kropssprog i et positivt samarbejde med sin hest. Små tricks med hesten.
Kurset blev holdt ved Rudemølle hestepension.

Juniorkursus i hestemassage/strækøvelser

Anette Bønding holdt et kursus for juniorer den 18/8 på Lånumgaard, hvor man lærte forskellige
øvelser (massage, zonterapi, healing). Fuldt hold og godt udbytte til glade juniorer. Der var kun åbent
for juniorer. Men det er noteret, at der var ønske om dette kursus for de voksne ryttere. Som led i
klubbens strategi, var dette kursus gratis for klubbens juniorer. Udefra kommende deltagere måtte
erlægge 50,-. Alle fik skriftligt materiale med hjem til videre arbejde med sin hest.

Juniorudvalget

Bettina, Charlotte
og Mette
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Det sker der også i din klub:
Naturpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig

Tirsdag den 18/8 deltog Benny og Lars i Skive Kommunes oplæg til at danne Naturpark Flyndersø Sdr. Lem Vig i samarbejde med Nordea Fonden og Friluftsrådet. Vi var 20 deltagere fra lokalområdet.
Og der blev oprettet en arbejdsgruppe, der skal udvikle en riderute fra Skive til Sdr. Lem Vig. På tværs
af alle nuværende forhindringer for ridning i dette skønne lokalområde. Der er stor lokal åbenhed for
ryttere, og Håsum er især et spændende område, der nu er åbnet for os. Skive Kommune er i dialog
med Holstebro Kommune, og der er samarbejde igang om at forbinde søer, skove, plantager, hedeområder mm. Det bliver spændende at følge.

DI klubmøde

Bestyrelsen deltager i klubmødet den 24/10. En oplagt mulighed for at netværke, og
ikke mindst at give vores holdninger tilkende omkring rytterlicenser, medlemsskab og ny
-struktur af DI. Vi har deltaget tidligere, og bliver hørt. Men ikke altid tilgodeset. Vi skal
være der for at være synlige.

DI Generalforsamling

Klubben har i kraft af medlemstal een direkte stemme på DI’s generalforsamling. Defor er
vi også med her. Vigtigt at kunne høre om DI’s tanker om overdragelsen af vores ovalbane
mm til Skive Trav. Økonomi hermed mm. Jo, klubben er ikke tavs i denne sammenhæng!

OK Benzin sponserer klubben

Vi har tilmeldt klubben en sponsorordning, hvor OK Benzin honorerer hver tanket liter brændstof med
et ørebeløb. Til nu er vi 5, der har optjent 211,- DKR. Vi kan blive flere. Alt, du skal gøre er at ringe til
OK på tlf: 78731334 og oplyse sponsornummer: nr. 561733. Har du OK-kort, så kører det bare. Har
du ikke OK-kort, så bliver du budt velkommen med stort smil. Også af klubbens kasserer.

Fortsættes næste side
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Kåring i Skive 2015

Igen er klubben praktiske gris for at støtte op om de islændere, der nu må stilles til kåring i Skive.
Datoer er endnu ikke helt fastlagte, da de er afhængige af antal tilmeldinger. Men forventes at være
omkring 11-12/9. Sidste år var klubben støtte for DIkåringen, og blev fornuftigt honoret. Hjælperhold
er lavet, og også nattevagter (Karina og LIse Lotte) for at undgå Herningmassakren. Har du en potentiel BLUB-vinder, får du fuld opbakning!

Hestens Dag hos Salling Grovvare 25/9

Klubben vil igen i år være tilstede ved Hestens Dag hos Salling Grovare fra kl. 13-18. Vi sætter 2 heste ud til skamfodring
af hestebolcher af småfolket. Der var stor opmærksomhed og
trafik omkring os sidste år. Vi var der med plakater om klubben
og masser af snak. Hesteleg var der også, og deltager igen i år.
Salling Grovvare havde gode tilbud til hestefolket. Og var gode
værter for os.

Fødselsdagstur 27/9 i Thy Naturreservat
Inge Marie Ladybird og Steen er værter og forryttere ved vores 4 års fødselsdagstur i Thy Naturreservat. John tilbyder fællestransport, for de, der ikke har egen trailer formedelst 100,- per
hest frem og tilbage fra din adresse. Maks 8 heste. Kaffe/kage er der på programmet. Ud over et flot
terræn. Vi rider ud fra adressen kl. 13.00: Stenbjergvej 34, 7752 Snedsted. Varighed ca. 3 timer inkl.
pause. Og i naturvenligt tempo. Tilmelding nødvendig på: nesralynneb@gmail.com

Og så et referat fra sidste bestyrelsesmøde: http://fjoerdur.dk/images/dokumenter/151208BR.pdf
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Hesten i Fokus 2015
Klubben er også medarrangør af dette års Hesten
i Fokus. Og vi er med. Og
håber på godt vejr og medvind til vore opvisninger.
Sidste år gik godt, men
vi vil gøre det bedre i år.
Få mere samling på vores
fælles oplevelse. Her er
alle ryttere på en ismule
velkomne til at være med.
Det er jo klubånden!
Vi starter med et fælles
morgenbord, hvor vi deler
og fordeler dagens opgaver. Hvem deltager i fårehyrdning? Opvisning i hvad
og på hvilke baner? Vi skal
forsvare vores suveræne
overherredømme til ringridningen fra 2015, og som
et nyt tiltag, så kan du deltage i et galopløb på tværs
af hesteracer. Og vigtigst,
så har vi Åben Stald D
hele dagen. Det er her, vi
møder alle hesteinteresserede og kommer i snak.
Vi har bestilt madbilletter
til frokost, så du kommer
ikke til at lide afsavn ved
at blive hjemme. Vi opdaterer hjemmesiden, og det
er her, du kan følge med:
www.fjoerdur.dk
Dagen er med deltagelse
af Englyst Rideudstyr, der
er lige uden for Stald D.
Der er bagagerumsmarked, følskue, Haflingeropvisning, miniatureheste og

Hesten i Fokus 2015
Lørdag d. 5. september

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

Kom og oplev den store heste- og familiedag!
FRI ENTRÉ

• Parkering kr. 20,-

PROGRAM - SKIVE TRAV
10.00-10.15
Åbningstale v/Ditte Staun
10.00-18.00
Åben stald D - v/Fjörður
10.15-10.45
Fårehyrdning med hunde
og islandskhest
10.45-11.05
Islænderindslag v/Fjörður
11.05-11.50
Ringridning
v/Skiveegnens Hestecentrum
11.50-12.00
Galopløb
12.00-12.10
Miniature opvisning for lange liner
12.10-12.30
Præsentation af deltagerne
i Følskuet
12.30-13.30
Ponytrav Grand Prix – blok 1
v/Skive Ponytrav
13.30-13.50
Islænderopvisning v/Hrimfaxa
13.50-14.50
Ponytrav Grand Prix – blok 2
v/Skive Ponytrav
14.50-15.15
Team Haffer opvisning
15.15-16.10
Ponytrav Grand Prix – blok 3
v/Skive Ponytrav
16.30-17.30
Ponytrav Grand Prix – blok 4
v/Skive Ponytrav

PROGRAM - SKIVE RIDEKLUB
09.00-12.00 Følskue
09.30-10.00
TREC opvisning v/Lem Rideklub &
Vestjysk Sports- og Terrænrideklub
10.00-11.30
Kom og prøv TREC banen med
din pony
10.00-11.30
Hestevognskørsel v/John Sørensen
10.00-16.00
Børnespringbane Kravlegården
10.00-11.00
Prøv en trækketur på en elevhest
10.00-10.20
Paradressur opvisning
10.30-11.00
Islænderopvisning v/Hrimfaxa
11.00-12.00
Klap et føl
11.00-11.30
Pas-de-deux
11.30-12.00
Team Haffer opvisning
12.30-13.00
Dressur Clinic
v/berider Louise Christensen
13.00-13.45
Dansk Politihundeforening Kreds 2
13.30-16.00
Shetlænderstævne
13.30-16.00
Toppekørsel v/DMHF
13.45-14.00
Miniaturehest for lange liner
14.00-15.00
Hesteleg v/Betinna Mørch Holm
14.00-15.00
Prøv en trækketur på en elevhest
15.00-15.15
Kvadrille Skive Rideklub partsryttere
15.30-16.00
Duel springning
v/ berider Louise Christensen

Hele dagen: Stort bagagerumsmarked. Shop hos Englyst Rideudstyr. Portrætfoto af hest på dagen.
Shop hos Skovtursrytteren.dk

Se mere på www.hestenifokus.dk
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sådan kan vi blive ved. Se programtiderne, der dog pt. er midlertidige. Der kommer måske et løb
mellem rytter, traver, løber og pony ca. kl. 16.10.
Jep. vi indleder hele HIF 2015 med at drive får på
Travsporet.
Du kan tilmelde dig til

Ann (Fjørdur Ann Kristine Pharsen <annpharsen@
me.com>). Hun klarer reservation af boks til din hest og deslige. Når du er tilmeldt, får du nærmere
besked om, hvornår du skal komme osv.
Som dagen forløber, så er der følgende
aktiviteter på Skive Trav:
Ditte Staun åbningstale.
Fårehyrdning ved klubben
Islænderopvisning ved klubben
Ringridning
Galopløb på tværs af hesteracer
Åben Stald D hele dagen.
Vi glæder os til at se dig
og din ismule!
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Tilbageblik på 2 spontanture
Dejligt, at så mange rider med!

Kvindeturen 2/6/15:

Ådalsturen 9/7/15:
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Hvorfor er den islandske hest en hest
- og ikke en pony?
Det er af og til oppe til diskussion, hvorvidt islænderen er en pony eller en hest. Dette bidrag fra Marit
Jonsson giver en historisk vinkel og forklarer, hvordan ordet pony er opstået.

Hvorfor er islænderen en hest?

Det er ganske enkelt fordi det netop er denne og andre gamle hesteracer fra vor del af verden, som
har størst ret til navnet. Logisk set er dette både sproglig, kulturelt og historisk korrekt.

Det oldnordiske ord var ’hestr’

Det hedder stadig hest både på dansk, norsk, svensk og islandsk. Ordet fortæller intet om dyrets
størrelse eller type. Der har været heste i Europa siden istiden, hvad man blandt andet kan se på de
ældgamle hulemalerier i Frankrig og Spanien. Har du nogen sinde hørt om altamira-ponyerne? Eller
ville det være tænkeligt at Odin red på en ottebenet pony? Ordet hest indgår i vores historie, fordi det
tilhører vores sprog.
Verdens eneste overlevende vildhest hedder przewalskii hesten, den er ikke særlig stor. Det hedder
nordlandshest, fjordhest (eller fjording), færøsk hest, mongolsk hest og dülmenerhest, på trods af at
alle disse heste ikke har krav om særlig størrelse, og langt de fleste af dem er under 147 cm. Verden
over findes der masser af hesteracer, kun få af dem har størrelseskrav, og mange af dem er små. De
har forskellige navne afhængig af det lokale sprog.

Ordet ’pony’ er kommet fra England

Ordet ’pony’ har en ret morsom forhistorie. Ordet stammer fra klassisk latin hvor det hed pullus, som
betød et ungt dyr. Den videre udvikling ser sådan ud: Pullanus (sen latin) fik betydningen føl, og gik på
fransk over til at lyde poulain, og diminutiv af dette blev poulenet, et lille føl, som herefter vandrede
til Skotland, som historisk set havde meget med Frankrig at gøre på grund af katolicismen. På skotsk
blev ordet til ’powny’.
Betegnelsen gik videre til England som pony, som både der og andre steder kom til at betyde en lille
hest under 14 hands (147 cm.) Betegnelsen har kun betydning i ridekonkurrencer og væddeløb, hvor
heste og ponyer ikke må starte i samme klasse. Desuden må ponyer i konkurrencer kun rides af børn.
Betegnelsen pony bør bruges om små heste (under 147 cm.) som hovedsagelig nedstammer fra England og Skotland.
Størrelsen på en hest er ikke nogen konstant faktor. For tusinde år siden havde de islandske heste en
mankehøjde på noget over 135 cm. Det viser udgravninger af skeletter fra vikingetiden. Gennemsnitshøjden var i 1970 132 cm. Gennem de sidste 35 år er den steget til vikingestørrelse, 136 cm. Ikke
ved anden påvirkning end udvælgelse blandt avlsdyrene og fremfor alt bedre fodring om vinteren på
Island. Den største islandske hest der har været målt ved kåringer var 147,5 cm. Men det er slet ikke
målet at få dem større. De bliver hverken stærkere eller sundere, ej hellere bedre rideheste af at få
længere ben.
Alle gamle hesteracer som renavles har, uanset størrelse, ret til betegnelsen hest på dansk. Og de
islandske heste har, mere end nogen anden race med hen imod 1000 års renavl bag sig og ved altid at
have været brugt som rideheste for mennesker i alle størrelser og aldre, ret til at være heste.
Og hvad så med alle de store hesteracer vi har i dag? Ja, de er jo alle blandinger af heste som er kommet sydfra på et meget senere tidspunkt. Måske er det dem, der burde skifte navn?
Forfatter: Marit Jonsson
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Redaktørens klumme
Som redaktør er det min fornemmeste opgave 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 nyttige 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 klubbens 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 medlemmerne om
en oplevelse med din hest, så skriv et par ord.
Gerne med fotos.

Den kommende tid byder på:
Onsdag 26. aug. - generalprøve fåresamling HIF
Lørdag 29. aug. - arbejdsdag på Ovalbanen
kl. 10 klubben giver frokost
Onsdag 2. sep
- generalprøve på Hesten
i Fokus kl. 18 grillen tændes
Lørdag 5. sep.
- Hesten I Fokus kl. 08-18
fre/lør 10/11 sep. - DI AVL Kåring på Skive Trav
Lør 19 sep.
- Klubstævne
ved stævneudvalget
Fre 25. sep.
- Salling Grovvare
- Hestens Dag kl. 13-18
Søn 27. sep.
- Fjørdurs Fødselsdagsridt
i THY ved Steen & Inge Marie
Søn 11. okt.
- Fjørdurridt i Sjørup Plantage
ved Kathrine Lyhne
Ons 18. nov
- Fjørdurs Generalforsamling

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 deltageroplevelse,
når klubben arrangerer en begivenhed. Dit bidrag skal være velkomment!
På forhånd tak!
Giv redaktøren et tip. Send en mail til:

Lars Erik Hansen
lh@kontekst.org

Næste FjörðurNyt udkommer oktober 2015

Se hjemmesiden fjoerdur.dk

Fakta om Fjörður:
Hjemmeside: www.fjoerdur.dk
Facebook: Se link på hjemmesiden!
Medlemstal august 2015: 77
Kender du en, der er oplagt til at blive medlem i Fjördur? Send vedkommende dette
link: Klik her!

Forsidefoto: Lise Lotte Elkjær Jensen.
29/3 træningstur til Alheden.
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