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Bestyrelsen
Formand
Henriette B. W. Andersen
kontakt@sleipnir-naturridning.dk
Tlf. 26 57 22 69
Kasserer
Janne Dinesen
jannedinesen@hotmail.com
Tlf. 41 11 25 13
Bestyrelsen i øvrigt
Næstformand Pernille Thorsen
odinn.dk@hotmail.com

Best.medlem Malene Knudsen
Lotte Søndergaard Møller		
lotte_moeller@hotmail.com
Sekretær Malene Lilleris Knudsen
malenelilleris@yahoo.dk
Suppleanter
Hanne Ryttergaard		
hannefysio@hotmail.com
Janne Kørschen
Revisorer

Lise kjergaard
Svend Hemmingsen

Emner der ønskes behandlet af bestyrelsen sendes til formanden.
Kontingent 2013. Betaling senest 1.4.13. Senior kr. 250,-. Junior, under 18 år, kr. 150,-.
Ind- og udmeldelse via Sporti.dk. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, jvf. klubbens
vedtægter.
Betalinger overføres til 2281 8975195393. HUSK oplys navn samt hvad du betaler for.
Generalforsamling afholdes årligt, ultimo januar/primo februar.

Velkommen til nye medlemmer
Vi siger velkommen til nye medlemmer
Annette Larsen
Frida Vestergaard
Sigrid Vestergaard
Hannah H.B.W. Andersen
Lisette Dam Jørgensen

Katrine Petersen
Marie Louise Pedersen
Pernille Strands Petersson
Bente Nielsen
Helena Lowes

Tillykke med konfirmationen
Sofie Wacker-Larsen
Amalie Skoropa
Sara Arboe
Karen Nordentoft
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Ida Kristine Bækkel
Og der er sikkert flere – så stort
tillykke til jer alle!

Redaktørens klumme
Af Inger Frederiksen
Kære medlem
Ja, lige præcis – medlem!
Siden sidst har man nemlig skulle
betale kontingent og vanen tro mister
Geysir medlemmer. Det er vi så ikke ene
om, både DI og mange andre lokalklubber mister medlemmer i disse år, måske
p.g.a. den generelle krise, hvor alle kigger
på, hvilke udgifter man kan skære bort.
Og det er der jo som sådan ikke noget
galt i, hvis man ikke længere rider i lokalområdet eller har hest.
Men jeg er så småt begyndt at frygte for
tendensen, da man faktisk kan være med
til rigtig mange ting, selvom man ikke er
medlem nogen steder. Sidste år skulle
man f.eks. ikke være medlem af Geysir
for at deltage i GeysirMasters, og hvis
man ikke vil ride de svære klasser, så kan
man med en rytterlicens sagtens deltage
i stævner uden at være medlem nogen
som helst steder. Di kontrollerer nemlig
heller ikke, om man er medlem af en
lokalklub, når man køber en licens.
Hvis vi fortsætter på den måde med alle
at miste medlemmer, så er det kun et

Kan man bare
melde sig ud af
flokken?

spørgsmål om år, før der alligevel ikke
er så meget at deltage i for hvis ingen
er medlem eller vil være med til at lave
arrangementer, så bliver der jo heller
ingen arrangementer.
Jeg undrer mig i det stille over, at det
ikke forlanges, at man er medlem et eller
andet sted, hvis man skal stævner – jeg
ved godt, at det er længe siden, men da
jeg red store heste, så blev klubberne
inviteret af hinanden og var man ikke
medlem, så kunne man heller ikke være
med.
Jeg har før på denne plads slået på
tromme for at være frivillig i din klub, men
denne gang er det mere alvorligt – hele
ideen bag foreningslivet kan være i fare,
hvis vi ikke kan holde på vores medlemmer i islandshesteverdenen.
Heldigvis melder der sig stadig nye ind og
velkommen til dem, men nettotilgangen
er negativ i øjeblikket.
Men I er jo stadig medlem og det er godt!
Skulle I – mod forventning naturligvis – i
løbet af året tænke på at melde jer ud, så
send en mail til kassereren. Hun bruger
megen tid hvert år, når der betales kontingenter med at sende rykkere ud i flere
omgange.
Nu er det sommer – lad os nyde den
sammen med vores dejlige heste – vi
ses.

Inger Frederiksen
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Solen skinnede fra en skyfri himmel og tidligere varsler om lidt regn, havde meteorologerne heldigvis
trukket tilbage – vejret var perfekt, det er Lise Hasle og Dagfari der er på banen. Fotos: Annette Larsen.

Et vellykket træningsstævne giver mod på at
deltage ved Geysir Master til september
Geysirbanen emmede af glæde og parathed når der skulle gøres klar til
indridning i klasserne, og gangarterne vises på komando for dommerne
Af Lise Hasle og Annette Larsen

Med sommerfugle i maven trillede vi ind på
Geysirsletten lørdag morgen. I traileren havde
vi to is-basser, der slet ikke vidste, hvad der
ventede dem. Vi er nemlig skovtursryttere
og helt uvante med ovalbaner og gangartsklasser.

Justin og nyvaskede hestehaler

Det har været spændende at have et klart
mål med sin ridning den sidste tid og nu var
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dagen altså kommet. Vores is-basser stod
med nyvaskede haler og vi følte os næsten
som et par 14-årige ridetøser manglede bare
Justin Bieber i radioen, og det er vi altså ikke,
vi er + 40.

Orden i papirerne

Efter fremvisning af hestepas og vaccinationskort, fik vi hurtigt indkvarteret hestene
på foldene og fik selv serveret en lækker
morgenmad med hjemmebagte boller. 14
dejlige heste hvor næsten hele farvepaletten

Stævnetræning giver et helt klart mål for den daglige træning. Annette Larsen viser Valur for dommerne.
Efterfølgende kritik af dommer Jens Krarup som sammen med Lorraine Bourbon var dagens dommere.

var repræsenteret inkl. ryttere og en enkelt
modig rytter af hankøn var tilmeldte.
Dagens program blev præsenteret af Jens

Krarup Nielsen og Lorraine Bourbon, som var
vores undervisere/dommere.

Direkte kommentarer

Første udfordring var, at vi enkeltvis kom på
banen og skulle fremvise fire gangarter, hvor
vi undervejs fik kommentarer af dommerne.
Målet var at få nogle input, der kunne hjælpe
os, når vi skulle ride klasser om eftermiddagen. Ikke al kritikken var dog lige brugbart
men stor tak til Jens Krarup Nielsen for en
hård men retfærdig kritik som kunne bruges
konstruktiv.

Takt og god energi
Mellem ridningen var der stunder med græs og
afslapning for heste og ryttere.

Efter frokost gik klasserne i gang. Vi skulle
alle ride en tøltklasse og en firgangsklasse.
På trods af varmen og at det til firgangsklas-
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Tak fra arrangørerne
En dejlig dag på Geysirsletten – tak til
alle de glade ryttere og deres heste, til
de ”hårde, men retfærdige” dommere
og deres dygtige dommersekretærer,
til sponsorerne: Land og Fritid, Dyr
i Centrum og Den Grønne Hest for
præmier, til Lone for morgenboller – og
til sidst en stor tak til vejrguderne for
et super flot forårsvejr!
Hanne og Hektor lytter opmærksomt til dommernes udtalelser.

sen var tredje gang, at hestene var i aktion,
var der imponerende energi i de fleste af
dem.
Vi fik en afsluttende kommentar fra Jens
og alle fik en udførlig skriftlig bedømmelse.
Arrangementsgruppen havde været hos
lokale sponsorer, så der var en lille ”præmie”
til os alle og et par positive ord om vores
indsats på dagen.

Lotte, Annemette, Kirsten og Annette

Tak for en hyggelig dag sammen med en
masse dejlige mennesker, der som os er bidt
af en gal islænder og en STOR tak til arrangementsgruppen for at arrangere det for os.
Tror bestemt, at der var mange der fik lidt
blod på tanden, så måske ses vi til Geysir
Masters til september?

Jens Krarup fortæller Lise og Dagfari hvordan han ville bedømme dem til et stævne. Måske også et par
gode råd?
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Min datter, Lisette,
og Terna hygger
på folden.
Foto: Charlotte Dam

Terna fra Skelgården
Lille hest med stor personlighed
I november 2011 mødte min datter, Lisette,
og jeg Terna for første gang hos Anja og
Josefine Elsing, Stutteri Skelgården. Hun har
en fin stamtavle og en blup på 112.
Terna var en sød og tillidsfuld lille hest
på fire år, som vi begge faldt for med det
samme. Vi købte hende og hun flyttede ind
hos Hanne og Finn Eliasen på Hallisgaard,
hvor hun faldt godt til.
Senere kom hendes teenageoprør og hun
blev en stor udfordring. Det var mere end jeg

selv kunne klare og jeg måtte have hjælp af
Dennis Hedebo Johansen, som fik sat skik
på hende i løbet af et par måneder, stor tak
til Dennis.
Nu har Terna udviklet sig til en dejlig, supercool og selvsikker hest med rigtig fine gangarter. Det stiller jo nogle krav til rytteren (mig),
som nu må til at have noget undervisning. På
et tidspunkt kunne det jo være sjovt at vise
Terna frem på ovalbanerne - hvis jeg tør!
Charlotte Dam

Din hest kan også blive Side 9 hest, gammel som ung, hest som rytter. Send et billede
og nogle ord om din hest til inger.frederiksen@gmail.com
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Læs på www.geysirnyt.dk
Junior- og ungrytterstævne på Hedeland

Der er stadig pladser til stævnet. Læs mere og meld dig til, det er sjovt og spændende.

JUNIOR RIDELEJR

AKTIVITETS

kalender 2013

Ridelejr afholdes den 28.-30.6-2013.
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15.-16. juni 		
23. juni			
28. -30. juni		
16.-18. august		
7.-8. september		
21. september		

Juniorstævne på Hedeland
Historisk ridetur
Juniorridelejr på Geysirsletten
Historisk Islandshestetræf, Sagnlandet
Geysir Masters på Hedeland
O-ridt

Husk at checke hjemmesiden www.geysirnyt.dk for
yderligere oplysninger

Sådan ser bestyrelsen og udvalgene
ud efter vores generalforsamling
Ved generalforsamlingen 2013 blev der lidt omrokeringer og nyvalg,
vi siger velkommen til
Bestyrelse

Formand Henriette Andersen
kontakt@
sleipnir-naturridning.dk
Tlf. 26 57 22 69
Næstformand
Pernille Thorsen
odinn.dk@hotmail. com
Tlf. 20 49 45 61
Kasserer
Janne Dinesen
jannedinesen@hotmail.com
Tlf. 41 11 25 13
Sekretær
Malene Lilleris Knudsen
malenelilleris@yahoo.dk
Tlf. 20 45 87 49
Best.medlem

Lotte Søndergaard Møller
lotte_moeller@hotmail.com
Malene Knudsen
Suppleanter
Hanne Ryttergaard
hannefysio@hotmail.com
Tlf. 24 80 91 08
Janne Kørchen
Revisorer
Lise kjergaard
Svend Hemmingsen

Hjemmeside

Carsten Juul
web@geysirnyt.dk

Tlf. 40 43 32 13

Stævneudvalg

Olaf Markschat
omarksch@hotmail.com
Tlf. 20 15 63 72
Julie Clauding
juliehetja@hotmail.com
Tlf. 50 56 31 05
Annie Rasch
annie_rasch@hotmail.com
Tlf. 26 19 57 50

Tlf. 40 43 30 64
Anette Kjeltoft
adkjbc@worldonline.dk
Kirsten Bonde
bonde_kirsten@hotmail.com
Tlf. 22 15 44 69
Annemette Christensen
annemette.christensen1@
skolecom.dk
Tlf. 41 40 02 51
Katrine Larsen

Baneudvalg
Junior/Ungrytter-udvalg
Mia Markschat
miaskoropa@hotmail.com
Tlf. 61 70 61 25
Lisbeth Wacker
wacker-larsen@mail.dk
Tlf. 40 20 61 02

Viggo Birkedal
viggo.birkedal@privat.dk
Tlf. 21 28 63 43
Søren Holdt
sorenholdt@hotmail.com
Tlf. 61 60 50 08
Henrik Herse
Tobias Herse

Bladudvalg
Aktivitetsudvalg

Henriette Andersen
kontakt@sleipnir-naturridning.dk
Tlf. 26 57 22 69
Philippe Bourbon
philippebourbonparme@
gmail.com

Inger Frederiksen
inger.frederiksen@gmail.com
Tlf. 20 27 41 52
Annie Rasch
annie_rasch@hotmail.com
Tlf. 26 19 57 50
Vibeke Schaffalitzky
vs@kefainternational.dk
Tlf. 40 48 26 11
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Der kan være mange årsager til kløe og irritation der kan ende som eksem, hunmitterne er en af dem.
Heldigvis finder de plagede heste stor komfort i at gå med eksemdækken, der giver ro på mitteangrebene i dagtimerne. Copyright RSH-eksemdækken. Foto: Harald Hämmerlee.

Ektoparasitter hos hesten om sommeren
Sommeren er fyldt med blodsugende flyvende insekter der gerne vil lægge æg og
udklække deres laver på og i vores heste
Mange hesteejere vil på et tidspunkt opleve
at deres hest bliver påvirket af kløe og
irritation. Årsager til den kløe og irritation hos
hesten kan være mange, her vil jeg beskrive
en række ektoparasitter (parasitter der lever
på overfladen af dyrene), der kan forårsage
kløe og irritation hos hestene og en enkel der
starter udenpå hesten og derefter lever inde
i hesten.

i Danmark, en-to mm lange. Æggene lægges
i fugtige områder. Æggene klæges i løbet
af to-ni dage, i tempereret områder kan
æggene overvintre.
Der er fire larvestadier, i tempereret
områder kan larveudviklingen vare i op til
syv måneder, men i varme lande kan den
gennemføres på helt ned til 14 dage. Den
færdige pubben findes i vandoverfladen og
det er herfra at den voksne mitte kommer
frem i løbet af tre-ti dage.

Culicoides, bedre kendt som mitter

Hunnen er en blodsuger

Af Kathrine Larsen

Specielt sommeren er fyldt med insekter,
som kan give mere eller mindre irritation.
Mitterne er de mindste blodsugende insekter
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Det er hun-mitten, der suger blod. Mitten kan
kun selv sprede sig få hundrede meter fra
hvor den er kommet ud af pubben, men de

1

2

kan ved vindens hjælp transporteres over
betydelige afstande.
De fleste mitter er aktive i aftentimerne,
men blodsugningsaktiviteten er lysafhængig
og kan derfor starte tidligere på dagen hvis
det er overskyet.

Sommereksem er en allergisk reaktion

I Danmark kan man se mitteangreb fra starten af maj og frem til starten af oktober.
Hos hestene kan visse individer få en tilbagevendende allergisk dermatitis, det vi i det
daglige kalder sommereksem.

3

Hesten reagerer allergisk på mittens spyt
og en række forandringerne som fortykkelse
af huden, små knopper, skorper og hårtab
opstår.
Man ser det hos heste i de varme måneder,
hvor der optræder hårtab oftest på ryggen,
halskam og ved halerod. Den opstående kløe
kan være meget intens.

Tabanidae, en klæg

De tre klægtyper der forårsager mest kløe
og irritation hos vores heste er Okseklæg
(3 Tabanus), Guldklæg (2 Chysops) og
Fortsættes side 12

FODER SÆLGES
Valset og hel sorthavre
Valset og hel byg
Havrehalm minibig ca. 250kg
Byghalm minibig ca. 250 kg
Wrap, blanding “heste wrap og hø”
Finn Eliasen, Ravnshøjvej 40, Kornerup 4000 Roskilde 23723233
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Fortsat fra side 11

Regnklæg (3 Haematopotota). Klæg har et
smertevoldende bid og det er kun hunnerne
der suger blod, fra den blodpøl som biddet
forårsager.
Klægene kan have en størrelse op til 2,2 cm
i længde og 6,2 cm i vingespan. De angriber
oftest ben, bug, yver eller flanke og hals. Efter
hunnen har suget blod lægger hun 400-1000
æg på undersiden af vegetation eller på sen i
fugtige områder.

Æggene klækkes i jorden

Æggene klægges i løbet af en-to uger og
larverne falder ned i vand eller mudder hvor
de udvikler sig til pubber der ligger begravet
i jorden, denne udvikling kan variere fra tre
uger op til tre år.
Den voksne klæg kommer ud af pubben
efter en-tre uger. Hele livscyklus vare mindst
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fire-fem måneder. Klæg er dagaktive og
specielt på vingerne i varmt og lummert vejr i
juni-august. Klæg suger blod hver 3.-4. dag.

Gasterophilus, bremser

Hestens mavebremse er blandt de vigtigste
bremser herhjemme. Den voksne mavebremse er 1-1,5 cm lang og ligner en humlebi med
sine sort-gule farve. Larverne fra mavebremsen er at finde i hestens mave, specielt i den
hvide del af maven, de er 1-1,5 cm lange og
rødgule af farve.
Mavebremsefluen er aktiv i sommermånederne, specielt i juli-august. Den lægger
æggene mens den flyver og de klister sig fast
for det meste enkelvis til den hårene. Der
kan på værten være flere tusind æg, der kan
minde om finkornet savsmuld.
De er ofte lokaliseret til forbenenes indersi-

Bremsen er et stort insekt på op til 1,5 cm i kropslængde. Æglægningen foregår flyvende, og æggeneklæber sig enkeltvis fast til hårene på f.eks. benene. Foto: fra nettet.

de mellem forknæ og hove, men de ses også
på ryg, skulder og flanke. Når hesten slikker
sig klækker æggene og de nyklækkede
larve kommer ind i hestens mund. I munden
borer de sig ind i slimhinden og bevæger sig
bagud i mundhulen, her opholder de sig ca.
en måned. Derefter passere de videre ned i
maven.

Svære larveangreb giver forstyrrelser
Laverne opholder sig 10-12 måneder i

Kaniner til salg

Jeg vil gerne sælge mine 7 løvehovedet
dværgkaniner. Jeg har 2 grå hunkaniner og 3
brune kastrerede han kaniner fra sommeren
2012 som nu er tilsalg
- Sammen med deres forældre: en grå
kastreret han på 5 år og en sort hunkanin
på 2 år. Alle 7 kaniner er meget tamme og
børnevenlige.

Hilsen Olivia tlf. nr: 22 27 03 65
eller 61 68 09 77

Heste til salg

Super dejlig 5-års hoppe fra Gultentorp
med lang man, gul med ål og godt sind. Fire
adskilte gangarter, let til tölt og er helt klar til
at fortsætte sin

maven hvor de modnes, herefter slipper de
taget i maveslimhinden, passere ud gennem
tarmen med afføringen og forpupper sig i jorden. De voksne fluer kommer ud af pupperne
efter en-to måneder i jorden og der bliver lagt
nye æg i løbet af få uger.
Ved svære larveangreb kan man se fordøjelsesforstyrrelser og i svære tilstande kan
der opstå betændelsestilstande som kan
påvirke hesten almenbefindende.

videre uddannelse. Går i skoven, på bane og
har en god adfærd. Efter Vákur fra Brattholti,
sælges billigt ved hurtigt salg.. kr. 28.000,Lille lækker rød 8-års vallak efter Gammur
frá Steinnesi, supertölter med god fart og
stopbar. Trænger du til skovture med tölt
som hovedgangart? Han er klar til femgangstræning, hvis det er en drøm du har. 48.000,10-års vallak, efter Náttprymur fra Arnpórsholti, super stabil og dejligt sind. Kan gå ture
med nybegyndere såvel som stævnetræning. Fire adskilte gode gangarter. Smuk.
smuk og velredet. Brun med snip. 48.000,-

Alle sunde, raske og med gode ben. Kontakt
for prøvetur Annie Rasch 26 19 57 50

15

HIT-samling 2010

Alle kan være med, det er sjovt og vi hygger os
– det er ganske enkelt et HIT
Historisk Islandsheste Træf i Sagnlandet rides af stablen 17. og 18. august.
Vi glæder os til nogel skønne dage, med masser af godt selskab og et stort
publikum. Der er masser af muligheder for at få en dejlig weekend
Af Henriette B. W. Andersen, Aktivitetsudvalget

For 5. år i træk er der ’Historisk Islandsheste
Træf’ og du kan være med som rytter eller
som praktisk hjælper.
Arrangementet løber af stablen 17. og 18.
august 2013, hvor rytterne laver historiske
opvisninger, er formidlende i deres historiske
baser overfor Sagnlandets publikum og, ikke
mindst, har muligheden for at deltage i historisk fællestur med Philippe som turguide. En
fantastisk rytterfest lørdag aften, der varer til
de lyse timer med sang og dans hele natten.

Mange forskellige dicipliner

Skovtursrytter. Rider 60 minutter en-to
gange om dagen rundt i grupper med sadeltaske på hesten og formidler ’takt og tone i
naturen’ overfor publikum, og fortæller om
brugen af den islandske hest som skovturshest, når man undervejs holder pauser på
et medbragt tæppe og nyder lidt at spise/
drikke. Man fortæller også hvordan de kan
tage hensyn, når de kommer i bil, på cykel,
gående mv.
Postrytter. Trække sin hest rundt med originale gamle islandske postkasser/postsadel
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eller rider med postsække mv. (kan lånes.)
Rytteren sørger for at anskaffe tøj til formålet
samt et skind som sadelunderlag.
Springryttere. For ryttere med gode springheste, som kan springe over små halmballer
og træstammer – fremviser springning for
publikum.
Øltølt-ryttere. Konkurrence for publikum indtil vinderen er fundet – en højtæret disciplin
at deltage i. Vinderen skal være et Geysirmedlem.
Damesadelrytter. Mulighed for at låne
damesadlen på forhånd og øve sig – kræver
en stærk og kraftig lang hest. Man rider rundt
i Sagnlandet. Der kan tilmeldes en hjælper
som trækker. Tøj kan lånes.
Gangartsfremvisning. Hest og rytter skal
have en stævneerfaring i middelhøje klasser og kunne fremvise alle 4-5 gangarter i
rentaktet tölt, samt udvise godt svæv, løft og
rummelighed. Gangartsfremvisningen foregår
på en lidt ujævn grusvej og med publikum
tæt på.
Freestyle/dressur. For heste/ryttere som
har god erfaring med dressur og gerne har

redet freestyle fremvisninger i RID-regi. Der
rides på græs 15 min. per dag. Hesten skal
kunne gå et typisk dressurprogram efter
eget valg til medbragt musik. Gangarterne
skridt, trav, tølt og galop samt grundøvelser
schenkelvigninger, versader, traversader mv.
fremvises.
Hingstefremvisning. Hingstene rider et
valgfrit program. Derefter vises de frem for
publikum for hånd.
Markedsplads. Boder med salg af varer med
tilknytning til Island eller den islandske hest.
Praktiske hjælpere. Parkering fredag aften
samt lørdag morgen, indtjek af heste og ryttere fredag aften og lørdag morgen, morgenmad til rytterne lørdag, indpiskere, rytterfest,
rengøring mv. Hjælperne arbejder to-tre timer
hver dag.

Der er tidsalderdress-code

Da Sagnlandet ønsker at rytterne har en
autensitet i forhold til tøj, påklædning mv. i
forhold til det historiske perspektiv, er der
dress-code i de forskellige tidsaldre, hvilket
betyder, at rytterne skal være villige til at
anskaffe sig tøj mv. til formålet.
Når rytterne ikke rider, er der mulighed
for at se de andre historiske tidsaldre blive
- VI FÅR BRUG FOR MANGE HJÆLPERE
- VI HAR DET RIGTIG SJOVT,
- HOLD DIG IKKE TILBAGE
- MELD DIG TIL SOM HJÆLPER

repræsenteret enten på opvisningsbanen
eller i deres historiske baser. Oplev jernalder,
vikingetid, middelalder og landbo og meget
mere.

Trækketure til publikum

Alle ryttere forpligter sig til at give trækketure
á 30 min. pr. dag, medmindre ens hest er
decideret uegnet til formålet, og rytterne skal
være formidlende overfor publikum 1 time i
ens historiske base pr. dag.
Har du ikke mulighed for at komme og
deltage som rytter eller hjælper håber vi at
se dig som publikum til to fantastiske dage i
Sagnlandet.

Hvad koster alt dette

Overnatning i Sagnlandet i eget medbragt
telt og mulighed for enten at bestille frokost
begge dage, eller medbringe frokost plus
morgenmad selv.
Arrangementet koster 35,- kr. at deltage i
som rytter, men er gratis for Geysirs praktiske
hjælpere. Derudover betaler man for deltagelse i rytterfest.

Tilmelding

Henriette B. W. Andersen
kontakt@sleipnir-naturridning.dk
– her kan du også få mere info om arrangementet, discipliner, tilmelding mv.
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Gavebrevene fra Rotary og DIF til vores juniorer.

To fine sponsorater til vores juniorer
Lejre Rotary og DIF betaler klubkontingentet for alle juniorer
Lejre Rotary har igen sponseret
kontingent for 1.950,00 kr. fordelt til
følgende 13 juniorer, til familier med to
eller flere børn:
Frida Arboe
Laura Arboe
Sarah Arboe
Caroline Kehler
Johanne Kehler
Amalie Markshat
Karoline Markshat
Karen Rana Christiansen
Julius Ask Højlund
Emilie Herse
Anna Herse
Josefine Birkedal
Luna Birkedal
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Efterfølgende har klubben været så
heldige at DIF ”Idræt for alle børn” har
imødekommet vores ansøgning om
et sponsorat til klubbens øvrige 26
juniorer, som ALLE har fået betalt deres
kontingent. ialt 3.900,- kr.
Samt et beløb på 5.000,- kr. til indkøb
af springmateriel der blandt andet kan
bruges til juniortræf, ridelejr, stævner og
øvrig træning af klubbens medlemmer.
Geysir er yderst taknemmelig for
sponsoratet, og siger tusind tak!

vh. Bestyrelsen

Bededag 2013
Bededag. To dejlige hingste i A-finalen i 5.1: Ikorni fra Hessellund og Almar frá Ketilstödum med vores
medlemmer: Barbara og Anne Marie.

Eksemdækken
- når din hest fortjener højeste beskyttelse
og markedets bedste eksemdækken
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Eneforhandler af RSH-eksemdækkenet i Danmark
Unikt design
God pasform
UV-reflekterende stof
Hurtig tørretid
Åndbart stretch-materiale
Sidder som en ‘body-stocking’ om hesten
Alle racer og størrelser udfra individuelle mål
Forskellige modeller
Andre varer til eksemheste

Model Ljóri fra RSH-eksemdækken.

Sleipnir-Naturridning
Tlf. 26 57 22 69 (tirs-søn 9-18)
kontakt@sleipnir-naturridning.dk

www.rsh-eksemdaekken.dk
OBS: Telefon 26 50 83 85 under barsel
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Jens Krarup, FEIF-dommer fortalte om hvad det er der bliver lagt mærke til ved din ridning og hesten.

Se din hest med dommerens øjne
En lærerig aften med mange gode tips stævne-input
Onsdag 10. april afholdt Aktivitetsudvalget
foredragsaften med Jens Krarup Nielsen om
emnet ”Se på din hest med dommerens
øjne”.
Jens kom vidt omkring med sin store viden
og gav deltagerne en rigtig god og lærerig
aften. Foredragsaftenen var en optakt til
udvalgets træningsstævne for sjov den 4.
maj og mange af deltagerne til foredragsaftenen skulle også med til selve træningsstævnet.

Film fra VM som inspiration

Jens fortalte om, hvad dommerne ser på hos
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hesten til stævner og hvordan dommerne
dømmer de forskellige klasser og der blev
fremvist film fra VM.
Det var en hyggelig aften og en meget lærerig
aften godt hjulpet på vej af de fantastiske
kager.
Tak til Jens for en dejlig aften.

Mvh Aktivitetsudvalget

præsentation

Junior

Supertölter Ari og Helena
Hej jeg hedder Helena, jeg er 12½ år gammel. Jeg har redet i snart 3 år. Det sidste år har jeg
redet på islænder og det har været super sjovt. Jeg rider på en islænder, han hedder Ari fra
Hallisgaard og er en vallak. Han står ude hos Hanne og Finn på Hallisgaard. Han er en høj, mørkebrun islænder, og han har en stor flot man. Han er 4½ gænger og en super god tølter. Hans
gangarter er rigtig gode og flotte at se på, og man sidder godt i dem. Mig og Ari elsker at ride
lange ture med en hurtig galop og en lang tøltetur.

Hilsen Helena
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præsentation

Junior

Fáni og Mathilde
Hej! Jeg hedder Mathilde Haslund og jeg er 10 år! Min hest hedder Fáni fra Hatuni, han er 16 år.
Min mor og jeg har haft Fáni i 8 år. Fáni kom til Danmark fra Island, da han var 2 år gammel. Jeg
rider flere gange om ugen. Om tirsdagen får jeg undervisning hos Barbara, ellers rider jeg sammen med min veninde Julia eller med min mor. På billedet er Fáni og jeg på Herslev strand.

Mange Hilsner
Mathilde og Fáni

22

ST
OR

ER

FA
R

ishesteridning.dk

IN

G!

- Jeg kommer til dig og underviser
- Undervisning på alle niveauer
- Skovturstræning
- Tilridning
- Problemheste trænes
- Nervøse ryttere coaches
- Trailertræning

Annie Rasch 26 19 57 50
www.ishesteridning.dk

Undervisning l Tilridning l Træning af problemheste
an

no

nc

Annonce i GeysirNyt
•
•
•
Foto: Marianne Bolund

Hver ting til sin tid

Det kan være tiltrængt med en pause når man
er på Geysirbaneanlægget. Her får både hund
og menneske sig et velfortjent hvil i middagsstunden.

e

Bladet kommer ud till alle klubbens
medlemmer fire gange årligt.
Du kan tegne annonce per gang
eller få rabat for tegning for et helt
år.
Du kan få gratis hjælp til opsætning
af annoncen

Annoncepriser
Se priserne på side tre

Kontakt kasserer Janne Dinesen
jannedinesen@hotmail.com
Tlf. 41 11 25 13
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præsentation

Junior

Tibrá og Ida Kristine til Juniortræf
Jeg hedder Ida Kristine og er 13 år. Sommeren 2011 fik min bedste veninde og jeg part på en
sort islænder, Kengála, som vi har redet på i 1½ år hos Barbara. Imens fik jeg lov til at ride en
masse af hendes andre heste. Da jeg begyndte så småt at ride stævner, fik jeg lov til at låne
en anden af Barbaras heste til at ride stævner på, da både Frederikke (min veninde) og jeg
skulle ride stævner. I vinteren 2011 fik jeg bl.a. lov til at ride en af hendes salgsheste, Tíbrá.
Jeg har redet hende siden vinter 2011 og frem til nu. Da jeg blev konfirmeret fik jeg hende i
gave:-) Til foråret er det planen at jeg skal starte stævner på hende.
Billedet er Tibrá og jeg til junior træf på Geysir sletten.
Med venlig hilsen
Ida Kristine:-)
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Referat 28. februar 2013

Geysir´s ordinære generalforsamling

Af Malene Knudsen
Generalforsamlingen blev holdt i Stalden,
Borrevejle Camping, og der var mødt ca. 30
medlemmer op.
Punkt A
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lise Kjergaard som
dirigent, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.
Lise konstaterede at generalforsamlingen var
rettidigt indkaldt.
Punkt B
Formandens beretning
Henriette B.W. Andersen berettede om året
der er gået i Geysir.
Beretningen kan læses i næste nummer af
Geysirnyt, samt på geysirnyt.dk
Beretningen blev godkendt uden yderligere
kommentarer.
Punkt C
Kassereren aflægger det reviderede
regnskab til godkendelse
Janne Dinesen fremlagde regnskab for 2012,
som sluttede med et overskud på knap
2.000 kr.
Desværre stemte aktiver/passiver ikke, så
regnskabet kunne ikke godkendes.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, når regnskabet er
klar.

Punkt E
Fastsættelse af kontingent samt
budget for 2013
Bestyrelsen havde stillet forslag om uændret
kontingent.
Budget samt uændret kontingent blev godkendt.
Punkt F
Valg af bestyrelse og revisorer
Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer og følgende stillede op til valg:
Henriette Andersen –ønskede genvalg
Trine Kjær – ønskede ikke genvalg
Malene Knudsen – ønskede genvalg
Herefter ser bestyrelsen således ud:
Pernille Thorsen – Ikke på valg
Janne Dinesen – Ikke på valg
Henriette Andersen – Genvalgt
Malene Knudsen – Genvalgt
Lotte Møller - Nyvalgt
To suppleanter:
Hanne Ryttergaard
Janne Kørschen
To revisorer:
Lise Kjergaard
Svend Hemmingsen
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde d. 19/3.

Punkt D
Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Fortsættes side 22
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Fortsat fra side 21

Punkt G
Nedsættelse af udvalg
Det er besluttet at nedlægge festudvalget.
Stævneudvalg
Olaf Markschat
Julie Clauding
Annie Rasch
Junior/Ungrytter-udvalg
Mia Markschat
Lisbeth Wacker
Aktivitetsudvalg
Henriette Andersen
Philippe Bourbon
Anette Kjeltoft
Kirsten Bonde
Annemette Christensen
Katrine Larsen
Baneudvalg
Viggo Birkedal Nielsen
Søren Holdt
Henrik Herse
Tobias Herse
Bladudvalg
Inger Frederiksen
Annie Rasch
Vibeke Schaffalitzky
Lise Kjergaard
Hjemmeside/webmaster
Carsten Juul
Punkt H
Eventuelt
-Baneudvidelse
Lise Kjergaard – Finn Nejstgaard fremlagde
overslag over økonomien i en evt. baneudvidelse på Geysir-sletten.
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Det blev til en snak om fordele/ulemper,
Hedeland/Geysirsletten, overslaget kan
ses på hjemmesiden samt i bladet.
Der var enighed om, at fremsætte flg.
forslag til den ekstraordinære generalforsamling: ”Der foretages ikke udvidelse af
eksisterende bane.”
-Idekatalog
Til udvalgsmødet i december blev der udarbejdet et idekatalog, hvor alle forslag, ideer,
tanker osv. var velkomne.
Der er mulighed for, at tilmelde sig som
tovtrækker-hjælper til div. ideer. Nogen
ideer bliver ført ud i livet, nogen bliver liggende til en anden god gang.
-Lodtrækning
1 års fri kontingent blandt fremmødte
udvalgsmedlemmer”.
Henriette Andersen og Charlotte Birkedal
blev de heldige vindere, stort tillykke.
-Venskabsklub
Henriette er blevet kontaktet af lokalklubben Hrimnir, der holder til omkring Vestskoven, som spørger om Geysir vil være
venskabsklub.
”ja tak”. Det bliver spændende at se, hvad
der kan komme ud af sådan et venskab.
-Blad
Skal vi stadig have bladet trykt, eller kan
det afløses af en PDF-fil, som man kan
”bladre” i på pc´en?
Skal vi skære ned, således bladet kun
udkommer 1-2 gange pr. år?
Bladudvalget vil kigge nærmere på det, og
vende tilbage til bestyrelsen.
Lise Kjergaard afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Referat 23. februar 2013

Geysir´s ekstra-ordinære generalforsamling

Af Henriette B. W. Andersen
Fremmødte: Bestyrelsen
Kassereren fremlægger det reviderede
regnskab for 2012 til godkendelse
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Forslag
’Der foretages ikke udvidelse af eksisterende
bane.’
Det blev vedtaget at der ikke foretages udvidelse af eksisterende bane.

Referat 23. marts 2013

Bestyrelsesmøde
Af Malene Knudsen
Tilstede var: Janne Dinesen, Henriette Andersen, Hanne Ryttergaard, Pernille Thorsen,
Lotte Møller og Malene Knudsen.
Sponsordagsudvalg
Sponsordag afholdes på Islandshestens dag
29. september.
Drive-in stævne
Hanne er i gang med at indkalde dem der til
generalforsamlingen viste interesse for at
være med til at arrangere drivein-stævne.
Banen
Arbejdsdag på Geysirsletten Lørdag 25. maj
kl. 9.
Klubben giver morgenmad.
Stævneudvalg
Stævneudvalget har besluttet at afholde
både Juniorstævnet 15-16/6, og Geysirmasters 7-8/9 på Hedeland.
Aktivitetsudvalg
- God foredragsaften i april med Jens Krarup,
Hesten set med dommerens øjne.
- Træningsstævne 4. maj, stævnet er fyldt op.

- HIT-planlægning kører
- O-ridt 21. september
- Historisk naturvejleder tur 23. juni med
Michael, Skytten fra Ledreborg og Henriette
Andersen.
Webside
Vi skal huske at sende referater osv. til Carsten, så det kan komme på hjemmesiden så
hurtigt som muligt.
Juniorudvalg
Ridelejren er under planlægning.
Der er juniortræf den sidste søndag i måneden på Geysirsletten.
Kasseren
Der er stadig 18 der mangler at betale kontingent. Janne rykker dem, og hvis ikke der
betales, ryger de ud af klubben.
Regnskabet er blevet færdig, Janne forklarede fejlen, og revisorerne har godkendt det.
Det skal nu godkendes på den ekstraordinære generalforsamling efterfølgende.
Næste møde d. 4. juni kl. 17.30
på Geysirsletten
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Inger og Saxi tölter over stok og sten iblandet lidt naturistölt. Man kan fornemme de barske vejrforhold
der regerer i vintersæsonen oppe nordpå. Foto: Sandra Marin

Forbedret resultat i Bautatölt
Vi har en vinder ridende blandt os, og som slår sine folder i vores hestes stamland,
Island. Inger tog førstepladsen i ’turistklassen’ i Akureyri
Sidste år tog jeg til Akureyri og deltog i Bautatölt i skøjtehallen og det var så sjovt, at jeg
tog af sted igen i år.
Selve konkurrencen gik fint. Jeg var heldig
at få samme hest som sidst og forbedrede
mit resultat, men var stadig langt fra at kunne
give de indfødte alvorlig konkurrence. Dog
vandt jeg igen den interne ”turistkonkurrence”.

og der blev fortalt, at en hest var blevet
påkørt på vejen. Raggi sprang straks i tøjet
og kørte ned til de biler, som vi kunne se
i mørket med tændte lygter holde lidt fra
gården.
Det lagde en dæmper på stemningen, og
da Raggi kom retur og kunne fortælle, at det
var en af deres højdrægtige avlshopper, blev
vi alle meget stille.

Hestene er gået gennem hegnet

Hegnene skal graves fri

Men der sker jo meget andet på sådan en tur
– lidt for meget vil nogen måske synes!
Da vi kom onsdag aften, sad vi ved aftensmaden og hyggede os, da telefonen ringede
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De har haft udsædvanlig meget sne på de
kanter denne vinter, og hegnet har været
dækket af sne, så der måtte graves ud langs
hegnene, for at hestene ikke skulle gå ud,

Over en periode på syv måneder er stalden blevet renoveret, og der er ikke sparet på faciliteterne. Fra
venstre: Helga i køkkenet,rytterstuen og de flotte saddelbomme. Foto: Magnus Lilljeros

men var det begyndt at tø og selvom alt
bliver tjekket hver dag, så var der pludselig et
stykke hegn mod vejen, der var lagt ned, og
en mindre flok heste var gået ud.
Heldigvis stod der kun en hest på vejen, da
bilen kom – hendes føl fra 2012 stod også i
rabatten med de andre heste.

Dyrlægen bliver tilkaldt

Det var dog ikke slut med kedelige beskeder
fra hesteflokken – lørdag morgen kom Raggi
ind efter at have givet hø, men vi så ham ikke.
Deres 5-årige datter kom ind til os og mumlede noget om et brækket ben, men da hun
samtidig hoppede fornøjet rundt på et ben,
så tænkte vi ikke videre over det.
Men da Sandra og Raggi blev væk i længere
tid, blev vi bekymrede. Og desværre viste det
sig, at en af føllene fra 2012 havde brækket
benet, så dyrlægen var tilkaldt for at aflive
den.

Voldsom snestorm

Selv om de har mange heste, så syntes vi
alle, at det var temmelig voldsomt på så kort
tid at miste to heste. Især da de i starten af
vinteren mistede to hopper i en snestorm.
De havde ikke kunnet se grøften, så de røg
i og klarede ikke at komme op selv. Denne
ene var død, da de fandt dem, og selvom de
kæmpede hårdt for den anden hests liv, så
stod den heller ikke til at redde.

Isgalop som opvarmning til istölt

Heldigvis var det ikke kun ulykke – vi havde
også gode rideture. Dagen efter vi kom, tog
Raggi os ud på vores tildelte låneheste på

den nærliggende overisede mark. Det blev en
heftig oplevelse.
Seks meget friske heste på blank is. Jeg
tror ikke, at jeg overdriver, når jeg siger, at tre
af rytterne havde tårerne stående i øjnene af
den oplevelse.
Marjolein fra Sverige meddelte bagefter, at
hun ikke ville ride konkurrence på den hest to
dage efter!
Jeg oplevede et par uplanlagte galopper på
is, så det var om ikke at gå i panik og dreje
hesten. Og helst skulle jeg jo heller ikke sætte
gang i en kædereaktion med galopperende
heste i væddeløb. Men det gik heldigvis.
Det var nok i virkeligheden kun Raggi og
måske også svenske Magnus, som så helt
tilfredse ud, da vi kom retur.

Imponerende flot renoveret stald

Vi fik heldigvis lejlighed til at træne lidt mere
inden lørdag, og Marjolein endte med at
starte – det var hendes stævnedebut – og
hun klarede sig flot som nr. 2 i vores interne
konkurrence.
Bagefter var der fest og vi fik sat hestene i
en lånt stald i nærheden af Lettirs ridehus.
Og så fik vi lov til at se en flot stald! Det
par, der sponserer Bautatölt, havde ombygget en gammel stald igennem 7 måneder og
resultatet var imponerende.
Vinduer og udluftning kunne styres hjemmefra med mobilen. Der var videoovervågning og store lyse, lækre bokse. Gennemført
til mindste detalje med køkkenalrum og toilet
med bad, men som Helga sagde: vi bruger så
meget tid her, at det skal være i orden.
Og det var det – I kan godt glemme alt om
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Inger og Saxi tölter på mere planlagt underlag
til istöltkonkurrencen. Foto: Þórir Tryggvason

de små lavloftede stalde med bokse, der er
fyldt op med flere heste. I denne stald ville
de fleste heste nok være lykkelige for at
være hest.

Fest ved midnatstid

Det var kun Sandra, Marjolein og jeg der gik
til festen – de andre kørte hjem, da de var
småsløje og trætte.
Det er pudsigt at gå til rytterfest omkring
midnat, men det var nu vældig hyggeligt
og jeg traf bl.a. Andreas Kjeldgaard, der har
arbejde på Skriđu.
Han var noget forundret over, at vi var rejst
så langt for at være med og troede egentlig
vi havde trænet i længere tid.

Hylderne fyldt med pokaler

Søndag var hjemrejsedag, men først skulle
vi ride lidt mere. Vi kørte til Akureyri, hvor vi
mødtes med en af deres venner i hans stald i
et af de to områder, hvor der er stalde.
Dette var det ældre sted, men der var fantastiske ridestier – flere, kunne vi se, havde
lys, så man også kunne ride om aftenen.
Det var en hurtig ridetur, men modsat første
dag, var alle nu helt trygge ved deres heste.
Bagefter kørte vi til Efri-Rauđalæk’s træningstald , hvor Baldvin Ari Gudlaugsson tog
imod og viste rundt.
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Han forklarede om deres avlsmål og forhåbninger til fremtiden.
Han havde en hingst, som han håbede
ville kvalificere sig til VM – hvis ikke til det i
år, så til 2015 i Danmark. Stalden var fyldt
med dejlige heste, som nok kan gøre en lidt
misundelig.
Vi skulle klæde om i deres køkken/rytterstue og her faldt vi svime over alle de mange
pokaler, der stod fremme.

Uden mad og drikke...

Sidste oplevelse i Akureyri var en tur på
Restaurant Bautinn – den som lægger navn
til konkurrencen.
Efter dejlig mad ventede et fly til Reykjavik,
hvor vi havde en overnatning inden vi fløj
hjem næste dag fyldt op af mange spændende oplevelser.

Ungt talent vinder af Bautatölt

For resten blev Bautatölt vundet af en
ganske ung gut, som man nok skal holde øje
med fremover. Selv islændingene var forundrede over ham.
Han hedder Jón Helgi Sigurgeirsson og
hesten er Töfri frá Keldulandi, og han er ikke
fyldt 18 år endnu.
Ældste deltager var over 70 år og han var
skam i B-finalen, så der er håb endnu.

Vi vil det bedste for dine heste
Hestedoktoren sætter en ære i tilfredse kunder, og tøv endelig
ikke med at kontakte os for gode råd og seriøs vejledning
•
•
•
•

Vaccinationer
Akut døgnvagt
Halthedsdiagnostik
Mavesårundersøgelser/
Gastroskopi

•
•
•
•
•

Foderrådgivning
Insemineringer
Handelsundesøgelser
Kiropraktik
Drægtighedskanninger

Ring 59 16 21 60
Tidsbestilling: hverdage kl. 9-12
Telefontid dyrlæger, hverdage kl. 8-9

Hestedoktoren I Bukkerupvej 195 I 4360 Kirke Eskilstrup
info@hestedoktoren.dk I www.hestedoktoren.dk
31

B

Afsender: Inger Frederiksen, Galpestykket 435
4000 Roskilde

Kom igen, der må være flere der ligger inde med fotos,
tegninger, strikkede, tegnede malede heste etc! Send dem til
Annie. Fotos. Barbara Højlund.

Fotokonkurrence
Tak og tillykke til Barbara for et dejligt udvalg af billeder. Vi har valgt forsidebilledet
med Barbaras datter og et lækkert lille føl, det er jo årstiden. På side tre kan du læse
hvem de er efter
Redaktionen vil rigtig gerne have flere billeder, det er frit motiv og lad endelig fantasien råde,
det skal blot handle om islænderen. Er der heste/personer på, så skriv hvem, hvor og hvorhenne. Tegn, klip, klister, mal, fotografér og send dit forslag til Geysirnyt:
annie_rasch@hotmail.com
Vinderen vil få en indrammet forstørrelse, men alle billeder har en chance for at blive brugt
i senere numre af GeysirNyt. God fornøjelse og redaktionen glæder sig til at se rigtig mange
forslag.

