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Redaktörn’ har ordet....

Annonspriser, adresser m m
Helsida

300 kr

Halvsida

200 kr

1/4 sida

150 kr

Radannons, annonsering gratis för
medlemmar i Djarfur!
Radannons
ickemedlem

25 kr

Medlemsavgifter 1999

(visar även fördelningen av avgiften)
Foto: Ulrika Persson

Du betalar Varav går till SIF

Halloj!
Så var det dags igen då. Först och främst vill
jag säga välkommen till Eva Börjesson, som
ny ordförande i Djarfur! Det skall bli kul att
“jobba” ihop med dig tycker jag, samtidigt ett
stort tack till Ulrika som gjort ett kanonjobb i
alla år. Jag vet ju att du fortfarande kommer
att vara aktiv på ett eller annat sätt så därför
skippar jag det sentimentala....
Har ni kännt er sysslolösa över vintern så
är den tiden nu förbi. I detta numret hittar
du en uppsjö av aktiviteter. Jag tror aldrig det
har varit så mycket på gång!
Varsågoda - här kommer första Djarfur
Bladet detta årtusendet.

Senior

350 kr

(250 kr)

Junior
(13-18 år)

200 kr

(150 kr)

Familje100 kr
medlem
(kan du endast bli om det finns en
fullbetalande senior i familjen)

(50 kr)

Minijunior
(0-12 år)

(30 kr)

50 kr

Stödmedlem
100 kr
(medlemskap i SIF ingår ej)

-

Stödmedlem fam.
50 kr
(medlemskap i SIF ingår ej. Annan senior, junior eller
stödmedlem måste finnas i familjen)

POSTGIRO: 966229-7
Har du frågor?
Kontakta någon av följande:
Eva Börjesson (Ordf.)

031-94 84 56

Annika Nordberg (Kassör)

0303-33 76 62

Nathalie Andersson (Vice ordf.)

0300-159 86

Adressändring (skicka flyttkort) till både:
Djarfur: Ulrika Persson,
Barnamossev. 6147, 434 96 Kungsbacka
SIF: SIF’s kansli, Box 5030, 448 51 Tollered

Redaktionsadress:
Omslagsbilden: Tyr i dimman
Foto: Suzanne Adamson

Eva Lind, Uddevallagatan 35 B, 416 70 Göteborg
Tel 031-21 70 67 • e-post: eva217067@telia.com
Tryckt hos Docusys, Mölndal 031-87 04 50
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Ord från Eder nya ordförande Eva Börjesson

N

u skall jag försöka författa mitt första
“Ordförande har ordet”. Jag har väl
inte riktigt fattat att det är jag som skall
skriva detta. Eva L har fått påtala det ett par
gånger redan. Vad som händer just nu är att jag
skall försöka få till en tid att träffa Ulrika så vi
kan gå igenom vad som är pågång, Där blev lite
förhinder redan från början då min röst inte ville
vara med, jag lät som ”sensuella Isabella” så det
först mötet blev inställt på grund av smittorisk.
Nytt möte planeras.
Sedan skall vi försöka få ihop hela styrelsen
för ett första möte och utifrån det planera vårt
framtida arbete, uppgifter mm.
På den privata delen i mitt liv så kan ni läsa
lite om det i Porträttet i detta numret. Utöver
vad som står där så är vi alltid den där familjen
som har något nytt projekt pågång.
Det senaste stora arbetet är att vi har renoverat vårt stall , där har jag fått jätteflott inredning
(enligt min mening) tackvare en händig make
och son, Dom har själva gjort hela inredningen,
Daniel, sonen, var tämligen trött på att svetsa
galler , han har svetsat galler till 3 boxar, det blir
många pinnar det. Sedan har dom gjort skjutdörrar också. Målning och annat finlir har Linda
och jag fixat, slut produkten blev mossgrönt på
galler och dörramar och oljad furuplank i boxväggar och en vit färgnyans på väggarna.
Det har blivit så här i vår familj att Linda &
jag har en form av hästkrafter att hålla reda på
medan Hans & Daniel har en annan form av
hästkrafter att pyssla med.(Fordon i alla dess former)
Nu i år har jag förhoppningar på att jag skall

hinna rida och träna min häst lite grann, så vi
kanske kan visa oss på tävlingsbanorna och göra
någorlunda resultat.
Nu får jag sluta skriva, detta enligt min katts
mening, skrivandet tar uppmärksamheten ifrån
henne därför motarbetar hon mig på sitt sätt,
hon lägger sig på tangentbordet.
Vi syns och hörs

Eva

Grattis Celina Lindgren! Du vann valfri vara ur Djarfur Shopen för
att du betalade in medlemsavgiften innan den 31/12 1999 och hade
tur i lotteriet! Kontakta Ulrika P för mer info (tel 0300-213 92)
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djarfurnytt
Ny ansvarig i verksamhetskommittén

Tina Widén
Namn:
Bor:

Kristina “Tina” Widén
Lägenhet i Kungsbacka
med dottern Louise
Född:
10 februari 1961
Arbetar Sjuksköterska på
med:
Kungsbacka distrikt 4
plus jouren.
Ny funktion i klubben:
Verksamhetsansvarig
Tankar kring detta:
Jag ser mig som sammankallande och inte ansvarig.
Vi är 11 personer som delar
på ansvaret.
Häst:
Blési frá Kyrhólti. Kärlek vid
första ögonkastet!

Stall:
Stall Klevsvik
Kan kontaktas på:
tel hem 0300-197 10

Ny ansvarig i tävlingskommittén

Susan Gustafsson
Namn:

Susan Gustafsson
(Även kallad Bárasusan)
Bor:
Lägenhet i Kungsbacka
Född:
29 januari 1965
Arbetar Sysslar med allt möjligt
med:
som har med datorer att
göra på tekniska redaktionen på GöteborgsPosten.
Ny funktion i klubben:
Tävlingsansvarig
Tankar kring detta:
Fortsätta ha kul och bra
tävlingar i Djarfurs regi.
Häst:
Ett litet, (ca 129 cm) piggt
fuxsto som heter Bára.
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Stall:

Stall Bräcke
"LS Islandshästar"
Kan kontaktas på:
tel hem 0300-173 27,
mobil 0705-51 55 09,
email:
susan.gustafsson@gp.se

på gång i djarfur

Liten föreläsning/sammankomst om

Allemansrätt och Första Hjälpen
Datum: 26 mars
Tid: Kl 16:00 - ca 18:00
Var: Stall Dugatorp
Pris: 20 kr, fika ingår
Anmälan och vägbeskrivning:
Thorstein tel 0340-65 22 23

Longeringskurs i 3 delar
Datum: Måndag 13/3 (v 11)
Måndag 27/3 (v 13)
Måndag 10/4 (v 15)
Tid:
Kl 19:00 - ca 20:00
Var:
Stall Klevsvik
Pris:
150 kr
Anmälan och kursledare:
Louice Sporrsäter
tel. 0300-101 94 senast 8/3

I N B J U D A N
Första söndagen i varje månad inbjuds till
gemensam uteritt med utgångspunkt från Stall
Klevsvik. Vi samlas vid 10:00. Medtag egen fika.
Ridvana erfodras. Tyvärr finns inga hästar för uthyrning.
Djarfur Bladet #1/2000 • Sid
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på gång i djarfur

Foderkurs i 4 delar
Lär dig räkna foderstat och mycket mera!
Datum: Tisdagar v. 11, 12, 13, 15
Tid: Kl 18:30 - 20:30
Var: Strömma skolan
Kursledare: Annika Berg
Pris: 200 kr plus 135 kr för kurslitteraturen.
Anmälan: Laila Svensson på
tel. 0300-603 63 eller arbetet 0300-299 68.
Övrigt: Medtag egen miniräknare

Välkomna på hemma-hos-ritt i

Stall Dugatorp, Gällinge
Lördagen den 1 april, samling kl. 10:00
Anmäl dig till Thorstein eller Anna-Karin
på tel 0340-65 22 23
Pris 50 kr, lunch ingår.

Djarfur har ny hemsideadress
http://go.to/djarfur
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Välkomna till

djarfur
open
30 april - 1 maj
Anderssons Gård, Fjärås
Grenar: FIPO - T1, T2, V1, F1, T3, V3, F3,
lätt tölt & lätt fyrgång

Sista anm.dag: 12 april. Efteranmälan i mån
av plats (100:- extra avgift).
Anm.avg: 200:-, grenavgift: 50:-.
Pg: 96 62 29-7
Anmälan till: Cecilia Bark, Annas Väg 1,
430 40 Särö, tel. 031-93 64 43
För övriga upplysningar se "Tävlingsproppen
2000" eller Djarfurs hemsida go.to/djarfur

Servering hela dagen

Djarfur Bladet #1/2000 • Sid
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Årsmöte på Anderssons gård
noterades när 52
personer dök upp på mötet hos Nisse
och Lisbeth på söndagskvällen den 30:e januari. Cafét visar sig dessutom passa ypperligt
även för mötestillfällen av något större format
och det är bra med tanke på hur trevliga lokalerna är att vistas i. Ulrika, som gjorde sitt
sista(?) årsmöte som ordförande inledde med
att utlysa en tyst minut för Ulla Rapp*, som
tyvärr gick bort i december förra året. Efter
sedvanlig procedur med val av mötesordförande, utlysande av möte osv gick vi igenom
verksamhetsberättelsen. Det känns roligt att
på pränt se hur aktiva vi i klubben verkligen
är. En punkt glömdes bort, (mitt fel....) och
det var att vi under förra året även har fått en
egen hemsida (verkligen ledsen Thomas, den
är ju jättefin!!).
Fredric Bark gick igenom räkenskaperna
för förra året. 1999 omsatte klubben ca
94.000 kr(!). Sedan var det dags för valberedningen att redogöra sitt förslag på ny styrelse.
Utmatta av sökandet av ny ordförande avgick

N

YTT KLUBBREKORD

En trevlig Djarfurtradition
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Ulrika var mötesordförande och Birgitta skrev protokoll

hela valberedningen efter årsmötet(!). Ny ordförande fick de iallafall till slut tag på. Eva
Börjesson antog erbjudandet (och det är vi
dig evigt tacksamma för, Eva!). Mer om nya
styrelsen kommer i nästa nummer.
Till SIF's årsmöte i Uppsala kommer
klubben att skicka Eva Börjesson, Nathalie

Andersson, Thomas Carlén och Susanne
Johansson (reserver blev Suzanne
Adamson, Susan Gustafsson, Tina Hansen
och Laila Svensson).
Sedan berättade Tina Widén om verksamhetskommitténs planer under 2000.
Ulrika Persson lovade att ta tag i en särskild
grupp som skulle ansvara för ett alternativ
KM/Islandshästens dag på Alekärr iden 18
juni. Fullt med idéer alltså! Ny tävlingsledare är Susan Gustafsson och Suzanne
Adamson har lovat att hjälpa ungdomarna
med att få igång sin verksamhet.
Efter att ha tackat av Ulrika för lång och
trogen tjänst (tack än en gång för ett utmärkt arbete, Ulrika!) var det dags för
sedvanligt intagande av smörgåstårta och
allmänt småprat. Sedan betades samtliga
motioner och propositioner till Sif's årsmöte av. Medlemmarna har här en möjlighet att påverka klubbens ställning i dessa
frågor. Noteras kan att de representanter
som klubben skickar har full rätt att ändra
sin uppfattning under mötets gång om de
genom uppkomna diskussioner blir övertygade om frågans betydelse och innebörd.
Ännu ett, i mina ögon, givande årsmöte
var så avslutat. Jättekul med så god uppslutning! Det skall bli kul att följa Djarfur
ännu ett år!
Eva Lind

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
* Ulla har hjälpt till mycket i klubbverksamheten bl a under tävlingarna. För
egen del kommer jag att minnas Ulla
som en av de mest vitala 60-åringar jag
träffat, hon red dessutom min häst en
dag i veckan och det känns verkligen
tomt och ledsamt att hon är borta.
Vissa människor lämnar denna värld
alldeles för tidigt - Ulla var en av dem.

Anläggningen
ska tävlas in!
Tillfälle att delta i den
absolut första tävlingen
på Lárus ovalbana.
Lördagen den
18 mars kl 10.00
Max 30 starter.
Gren: T1
Uttagning: rids 2 och 2
(ange önskat varv)
Final: A- och B-final
Startavgift: 100 kr
(betalas på plats)
Anmälan till:
LS Islandshästar,
Bräcke Pl 3279,
430 30 FRILLESÅS.
Frågor: 0300-54 25 22

Uppvisa vaccinationsintyg
och hästägarförsäkran
före urlastning.
Servering finns under dagen!
Djarfur Bladet #1/2000 • Sid
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mer aktiviteter

Intresseanmälan
Verksamhetskommittén undrar om det till hösten
finns intresse för följande aktiviteter:
Mental träning med Anders Hansson. Föreläsning ca 3 timmar
(minst 30 deltagare). Ring Tina tel. 0300-197 10.
Körkurs Ring Elisabeth tel. 0340-65 67 52

Natural Horsemanship med förslagsvis
John Rickert som kursledare. Ring Titti tel. 0300-175 67

Favorit i repris!

Tävlingskurs för Nathalie på
Anderssons Gård
2-dagarskurs månadsskiftet mars/april (datum ej spikat vid
tryck). Ett fåtal hästar finns oxå att hyra, först till kvarn...
Dag 1: Ridträning på ovalbanan och i
paddocken, samt teori angående tävlingar.

© Thomas Carlén

Dag 2: Prova-på tävling för kursens
deltagare med kommentarer och
fortsatta tips.

Nathalie är förutom
domare även tävlingsryttare.
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Anmälan och frågor till Nathalie
Andersson på tel 0300-159 86 eller
0707-760 737.
Sista anmälningsdag 17 mars

Hingststation 2000
Egna hingsten Nási frá Hrepphólum
kommer att finnas tillgŠnglig fšr
betŠckning pŒ gŒrden fram till SM.

Kurser våren 2000
5 mars
2 april
21-22 april
7 maj
? maj

L‡rus Stefansson
L‡rus Stefansson
Magnus Skœlasson
(preliminärt)
L‡rus Stefansson
Olil Amble
(datum ej bestämt)

Eventuellt kommer Magnus
Skúlasson att regelbundet hålla
kurser hos LS till hösten. Finns
intresse för kontinuerlig träning så
ring och anmäl ditt intresse.

Nási är totalbedömd 8.35,
varav rid. 8.47! BLUP 121.

Saluhästar
Blési (v)

Tillridning och träning
L‡rus Stefansson och Johanna
Fredriksdottir tar emot hŠstar fšr
tillridning och trŠning.

4-gŒngare, rid- eller
tŠvlingshŠst.
Bra mšjligheter
Lukka (s) 4-gŒngare, tŠvlingshŠst.
Utvecklingsbar pass.
Drengur (v) 4-gŒngare, familjehŠst.
Háfeti (v) 5-gŒngare, tŠvlingshŠst.
Káut (s)
5-gŒngare, familjehŠst.
m fl

Ovalbanan
Lšs Œrskort eller dagskort pŒ vŒr
nybyggda ovalbana.
Ring för mer info!

Dessutom:
Turridning, Ridskola, Privatlektioner, Inackordering och
Skoning

L.S Islandshästar (Lárus Stefansson)
Bräcke 3279, 430 30 Frillesås
Telefon 0300-54 25 22 • Fax 0300-54 23 70

Ord från er f.d. ordförande

H A R P R E C I S K O M M I T hem från ännu en
promenad med min halta häst, har insett att det tar
nästan mer tid att ha en halt häst som man inte kan
rida än att ha en frisk häst…
Tanken med mina ord denna gång var egentligen
att tacka för mig genom att framföra en hel hög
med tack, så här kommer dom;
• Tack alla medlemmar för avtackningen (presentkortet på en ridkurs kommer att nyttjas så fort jag
har en frisk häst igen).
• Tack till alla ni som suttit i styrelsen genom åren
och gjort det så kul att jobba som ordförande.
• Tack för alla trevliga telefonsamtal och uppmuntrande tillrop genom åren.
• Tack till alla goa Islandshästar jag ridit genom
åren som har gjort att man fortsatt med denna
idrott.
• Tack till min familj som stått ut! och till sist:
• Tack till valberedningen och Eva Börjesson som
gjorde det möjligt att bli er f.d.
Vår kära redaktör tyckte att jag skulle skriva något
om hur det kändes att inte längre vara ordförande.
Jag vet dock inte riktigt hur det kommer att kännas
än eftersom jag har lämnat över alla papper till Eva
idag och så länge mitt namn finns kvar på olika papper och hemsidor så lär telefonen fortsätta ringa.
Men jag jobbar starkt på att avveckla mig själv (även
om det är svårt att plötsligt inte få all information).
Troligen blir det väl så att om ett halvår så kommer
man bara ihåg hur kul det var och undrar varför
man slutade men just nu känns det ganska skönt,
det blir ett dåligt samvete mindre!
Det enda tråkiga i det hela är ju att det var nu jag
skulle ägna mer tid åt min ridning men det fick ju
tjii! Dessutom har jag insett att det gått troll i våra
landslagslotteri-vinst-kurser för förra året fick jag
influensan samma morgon som kursen var och i år
är Skjóni sjuk.
Tack för mina dryga 5 år som Djarfurs "hövding" och lycka till framöver Eva!
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Er före detta Ulrika

Alternativ KM/ Islandshästens dag
18 juni 2000 på Alekärr
Vill du vara med och rida i någon tävlingsgren (t.ex. dressyr, hoppning, öltölt, flagglopp - kom gärna med fler förslag), visa
upp dig och din häst eller ett helt gäng i
t.ex. kadrilj, handhästridning eller dylikt?
Kontakta isåfall Ulrika
Kan du tänka dig att sponsra, skänka ett vandringspris
eller lotteripriser? Kontakta Ulrika.
Kan du tänka dig att vara med och planera?
Ju fler vi är desto roligare!!
Första planeringsträffen blir söndagen 12 mars kl. 17.00
hos Ulrika Persson, ring eller maila och anmäl din medverkan helst före 3 mars!
Du når mig på mail ulrika.persson@hygiene.sca.se eller
mobil 070-678 40 99.

Hjärtligt välkommen att höra av dig, Ulrika

Hoppturnering år 2000
Vill du arrangera en hopptävling
i ditt stall under våren eller
sommaren. Kontakta Nathalie, så
samordnar hon ett “program”.
Tel. 0300-159 86
Djarfur Bladet #1/2000 • Sid
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Klubbkavajer!!!
F

“D JARFUR - ANPASSA ” sin kavaj går det nu
bra. Vad vi har beslutat är att man själv bestämmer vilken sorts
kavaj man vill ha. Det går alltså bra att lämna in sin gamla kavaj.
Själva “Djarfur-anpassningen” innebär att det sys på två tunna kantband runt kragen i vinrött och guld. Sedan broderas Djarfur logon
på bröstet i guld (stl. 6 x 5,5 cm), snyggt och diskret. Att tänka på!
Har du kavaj med ficka på vänsterbröstet så kommer fickan att sys
igen, alternativet är att sätta den på högerbröstet istället. Kostnad
max 200 kr/kavaj.
Kontakta Laila senast den 15 mars så kör vi en gemensam inlämning för eventuellt ett ännu bättre pris. Tel. 0300-603 63.
ÖR DEN SOM VILL

C ITATET

Islandströjor
från 800 kr
För mer info ring
Suzanne 0300-639 72
0705-851 831
STALL DALHEM, ONSALA
Sid 14 • Djarfur Bladet #1/2000

”En häst är projektionen
av människors drömmar
om sig själva - starka,
mäktiga, vackra - och den
har förmågan att
ge oss en tillflykt undan
den grå vardagen”
U R “D ET B ÄSTA S OM
S AGTS O M H ÄSTEN ”

Personliga namnskyltar
Skylten kan fås i liggande eller
stående format (A4 stl). Färgtryck
med ett antal färger att välja
mellan liksom typsnitt. Skylten
leveras inplastad. Pris 100 kr/st.
Ring eller maila så skickar jag
beställningsunderlag.
Eva Lind • Tel. 031-21 70 67, 0709-703 207 • E-post eva.lind@elixir.se

Intresserad av att rida
regelbundet för
Marcus Ljungqvist?
Varannan tisdag, jämna veckor, med
start v.6 och fram till v. 20 kommer
Marcus till Stall Dalhem i Onsala
(hemma hos Suzanne Adamson).
Är du intresserad av vara med,
ring Suzanne på tel: 0300-639 72,
0705-85 18 31
Marcus och hingsten Blær kom
förra året bl a 1:a i V1 på VSM.
Bild: Eva Brodin

Rekommenderas även för ungdomar!
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Centrala Årsmötet 19 februari 2000
I ÅR HÖLLS DET centrala årsmötet i Uppsala.
Det skulle ju bli lite extra festligt i år när SIF fyllde 25 år. Årsmötet hölls i Inst. för Lärarutbildnings Aula, en enligt min mening gammal fin
byggnad, i de korta pauserna som var under årsmötes gång visades Video från det första VM i
Norrköping på en storbildsduk.
Nu till själva förhandlingarna som var uppdelade från A till T. Till Mötesordf valdes Eva
Nilsson, hon förde även förra årets möte, och till
sekr. för årsmötet valdes Ingemar Tapper, rösträknare och protokolljusterare valdes Sune
Hammarstedt, Gneisti och Lena Lennartsson,
Freifaxi. Röstlängd fastställdes till 121 st.
Sedan gicks punkterna igenom en efter en. De
olika rapporterna allt från utskotten till revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Vad som förändrades i punkten angående
arvoden vad att styrelsen förslag på höjning godkändes och det var kassörens arvode som höjdes
från 5.000 till 15.000. Totalt 108.000 för hela
styrelsen.
Det blev även bifall för att styrelsen kunde
omfördela arvodena om något händer - t ex att
någon går upp ett snäpp eller får andra uppgifter
så länge det rör sig inom ramen för de tilldelade
medlen.
Det kommer inte att bli något landslagslotteri
i år utan det blir igen 2001.
Vad som gällde valen så blev vår egen Thomas
Carlén invald i styrelsen och till ny (gammal)
ordförande valdes Per-Anders Finn. Ann
Fornstedt, Kicki Flanck, Barbro Eklund samt
Ingemar Tapper valdes också in i styrelsen.
Det skall också ske en översyn av domarnas
regelsystem, den skall vara klar i höst därför
yrkades på avslag på Motion 2 och så blev det
också beslutat av årsmötet. Sedan flöt det på
ganska bra med vissa avbrott för ordväxling och
argumentering. Röstning och beslut blev i stort
sett som vi röstat på vårt årsmöte med den
förändringen att det blev bifall för motion nr 10

- att se över datum för kval för norrlandsklubbarna.
En förteckning av vad ryttarförsäkringen gäller
för och inte skall gå ut till klubbarna. Det skulle
även ske en utvärdering av det nya licenssystemet och den skall presenteras på Höstmötet i år.
Sedan skulle det även jobbas vidare på
”Strömsholms projektet”.
Det blev även en förändring i den motionen
angående ”bestraffning”, tillägg skall göras att
det skall finnas en person till på plats med landslaget förutom lagledaren som kan diskutera
dessa ev ärenden.
Det utdelades också belöning till nya profilryttare från Agria och i år blev det Åsa Ljungberg
för Ungdom, Johan Häggberg för Avel och
Denni Hauksson för Sport. Dessutom skänkte
Agria en jättefin ordförandeklubba i 25 årspresent till SIF!
Och nu lite grann från kvällens aktiviteter.
Susanne Johansson och jag var riktigt ordentliga
och tog oss en promenad genom Pelle Svanslös
Uppsala både till och från årsmötet, men till
kvällens festligheter fick det bli Taxi. Det var för
knappt om tid - ca en timma hade vi på oss.
Det var ganska många som slöt upp till
festen och maten var helt ok. Vi fick en lax
macka till förrätt och helstekt Entrecote med
potatisgratäng till huvudrätt. Man fick välja vin
eller öl till maten. Det smakade mycket gott. Till
efterrätt var det kaffe och någon form av” kaka”.
Och nu till Underhållningen. Det vad den
mycket välkände Gösta Engström, från Nöjesmaskinen, som var där och spelade riktig tung
gungs rock i mycket hög volym i dålig akustik
men roligt var det. Tempot var högt men gemytligt.
Detta är bara en liten del av ett
mycket bra årsmöte,
Vid Pennan(datorn)
Eva B
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Sadel
&
utrustningsspecialist

Familjen Ljungqvist
0322 - 714 50
fax 710 69
¥ inridning ¥ trŠning ¥
¥ uteritter ¥ ridlŠger ¥
¥ hingststation ¥
¥ ridskola ¥ hŠstmassage ¥
¥ uppfšdning ¥
¥ hŠstar till salu ¥
¥ ridutrustning ¥
€r Du intresserad av

Hos oss har Du mšjlighet att fŒ professionell
hjŠlp att prova ut den utrustning som passar
Din HŠst. PŒ Stenholmen finns examinerade
islandshŠstinstruktšrer och kunskap om hŠstens anatomi.

Vi sŠljer de ledande
sadelmŠrkena

nŠrmare
upplysningar ?
BestŠll vŒra prospekt:
¥ •rsprogrammet
med alla priser och tider
¥ Hingststationen
med 2000 Œrs hingstar
¥Utrustning
Butik med kvalitŽtutrustning fšr islandshŠst
¥Ridskolan
Tider, priser och grupper
Vi skickar dem gŠrna till Dig !

vŠlkommen att
ringa oss !
eller besšk oss
pŒ internet:

www.stenholmen.se

¥
¥
¥
¥

Bennis Harmony
StŸbben
Nordica
Skagfjord island

Hos oss hittar Du ocksŒ:
Nordica trŠns, StŸbben trŠns, Harmony trŠns,
tyglar, stort sortiment av bett och boots,
stŒngbett, stigbyglar, Vegebom hŠstsalva,
Boetts tŠcken EquikrŠm, gel-pad mm

Vi erbjuder 12
mŒnaders
rŠntefri
avbetalning
via handelsbanken finans

Bild: Maria Möllerberg

Bild: Susanne Johansson

avels-sidan

Styggur från Hede med mamma Dilja frá Ragnhei∂arstö∂um
Dimma frá Arbakka och lilla
och hingsten Flipi frá Vatnsleysu
Hetja från Hede (1 timma gammal)

Hej !
Här kommer en liten rapport från avelsmötet.
Först vill jag berätta lite om avelsmötet
som ändrats lite i sin form , från att vara det
tidigare avelsseminariet har det nu blivit ett
avelsmöte med tid avsatt till disskussioner om
aktuella frågor. Avelsmötet är alltid första
helgen i december och under två dagar.
Innehållet är föreläsningar, disskussioner och
som stående punkt presenterar Thorvaldur
Arnarsson den nya "Blupen" som är rykande
färsk och uppdaterad med den information
som tillkommit under året. Avelsmötet är ett
tillfälle för alla som är avelsintresserade att
träffas och få utbyta erfarenheter plus att det
hålls föreläsningar som är intressanta och
information ges om vad som händer på avelsområdet såväl i Sverige som i övriga länder.
Det är ett av de få tillfällen under året som
avelsintresserade träffas och det är ett utmärkt
tillfälle för alla att under trevliga former
mötas. Det är ett fullspäckat program men sin
vana trogen så tillbringas första kvällen med
en god middag och avelsutskottet som anordnar mötet har lyckats med att hitta bra ställen.
I år var det i Jönköping.

När jag nu sätter mig och skall skriva
färdigt den här rapporten från avelsmötet har
redan Islandshästen kommit och där finns en
artikel som informerar alldeles utmärkt om
mötet. De nyheter som jag vill informera lite
extra om är det nya färgindex som håller på att
utvecklas och IDmärkning av alla föl. Det
kommer att bli en obligatorisk märkning och
registrering av alla föl medan de fortfarande är
vid moderns sida och även en säkrare färgbestämning, hur det praktiskt skall genomföras arbetar en arbetsgrupp nu vidare med.
Nästa punkt som jag vill beträtta lite mer om
är den arbetsgrupp som är tillsatt för att
arbeta med organisationen kring bildandet av
en ny avelsförening, Arbetsgruppen som
består av mötesdeltagare från Västsverige har
redan haft sitt första möte; Det verkar finnas
ett intresse för en avelsförening och har ni
synpunkter, ideer eller erfarenheter från andra
avelsföreningar så får ni gärna höra av er till
mig. Mer info kring arbetsgruppens arbete
kommer!
Med vänliga hälsningar
Susanne Johansson. tel. 0301-429 53
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Luciafirande
i stall Klevsvik

O

på
Ingvar och hans byggande av
stallet skall man sätta ut en
annons i Djarfur Bladet om
Öppet Hus. Och om jag inte missminner mig
så har vi flickor använt detta knep ett flertal
gånger(....). Stackars Ingvar...och med tanke
på att bygghjälpen Chrstian har dragit söderut
med rosa bussarna genom Afrika så har kraven
nästan varit obarmhärtiga. Men snickrat
har han och fint har det blivit och vi är som
vanligt fulla av beundran!
Alltså, den 3:e advent, söndagen den 12
december träffades vi i stallet runt 10-tiden
för att ge oss hän ett ganska dammigt städM MAN VILL FÅ EXTRA FART

projekt. Ingvar höll på med de sista snickerierna och dammet yrde. Men skam den
som ger sig. Med sopkvastar och munskydd
borstade och vattnade vi de golvytor som var
fria. Ulrika med partners drog till skogs för att
hämta granris till juldekorationerna. Till och
med en julgran ställdes upp i stallgången (är
det jul så är det...). Vi hann faktiskt även med
en kopp kaffe i stugan innan de första gästerna dök upp. Under de timmar som vårt
Öppna hus varade hann nog ett fyrtiotal
personer beskåda ombyggnade och vårt vackra julpynt. I stallet bjöds på glögg, lussekatter
och pepparkakor. Höjdpunkten var givetvis
luciatåget till häst som barnen (och ungdo-

Stall Klevsviks luciatrupp anno 1999. Ohyggligt vackert!
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marna) i Louices lektionsgrupper stod för.
Inte ett öga var torrt när luciatruppen i
snårblåst gled in i paddocken. Och trots motvind genomfördes hela programmet inte bara
en gång utan två! Ni var jätteduktiga allihopa!
Sen var allt slut lika snabbt som det börjat
och hästarna tittade storögt på alla dekorationer som nu prydde deras hem. En och annan
smakbit blev det oxå på granris, knäckebröd
och en och annan girlang i guld. Och trot
eller ej, de såg faktisk ut att uppskatta lite julstämning de med.
Tomte på plats
Eva Lind

Malin och Tyrfingur var med i luciatåget.

Skogsgärde
Islandshästar
id Islandshäst i de vackra skogarna i Hallands inland. Vi har turridning från 2 1/2-timme med fika till 3-dagar med övernattning. Vårat
nya stall är nu färdigt och vi har ridskola hela våren för både barn och
vuxna. Om du har egen häst och vill ha omväxling från dina vanliga ridvägar är du mycket välkommen att följa med på turridning hos oss med
din egna islandshäst.

R

Ring för mer info och bokningar!
Ulrica Sporrsäter & Björn Svensson, tel 0346-610 14

Vår hemsida är uppdaterad, besök den på
http://come.to/skogsgarde
Djarfur Bladet #1/2000 • Sid
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ÅRSPROGRAM 2000
JANUARI
31/1
Ridskolan startar
FEBRUARI
31/1-6/2
Ridkurs för Johan Fridgeirsson
2250:- inkl. lunch
7/2-13/2
Ridkurs för Johan Fridgeirsson
2250:- inkl. lunch

JULI
4/7-5/7
6/7-7/7
10/7-11/7
12/7-13/7

Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:Hajk till Anderssons gård
1.800:- inkl.helpension
Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:Hajk till Anderssons gård
1.800:- inkl.helpension
Ridvecka hos Johan Fridgeirsson
på Island. Begär separat program.

14/2-15/2

Dagridläger 9.00-15.00, 900:-

16/2

4 timmars ritt. 10.00-14.00
Ungdomar från 12 år. 590:- inkl. fika

22/7-29/7

17/2-18/2

Dagridläger. Barn och ungdomar
9.00-15.00, 900:-

AUGUSTI
2/8-3/8
Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:15/8-16/8 Hajk till Anderssons gård. Ungdomar
från 12 år, 1.500:- inkl.helpension
26/8
Heldag "Gubbkurs". Nybörjare.
9:00-15.00, 890:- inkl lunch
27/8
Heldag "Gummkurs". Nybörjare.
9:00-15.00, 890:- inkl lunch.

MARS
25/3
APRIL
2/4
8/4

Lär känna Islandshästen 10.00-14.00
590:- inkl. fika
Heldag "Gubbkurs" Nybörjare
9:00-15.00, 890:- inkl lunch
Heldag "Gummkurs" Nybörjare
9:00-15.00, 890:- inkl lunch

17/4-18/4

Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:-

19/4-20/4

Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:4 timmars ritt, 10.00-14.00, 590:- inkl. fika
Heldag töltkurs. Vana ryttare
9:00-15.00, 890:- inkl lunch

21/4
29/4
MAJ
5/5
6/5, 13/5
6/5
20/5-21/5
JUNI
1/6
14/6-15/6
16/6-18/6

Avslutning ridskola
Att äga häst. Del 1 och 2
11.00-15.00, 690:- inkl. fika
3 timmars ritt, skogstur i lugnt tempo,
16.00-19.00, 420:- inkl. fika

SEPTEMBER
16/9
Raudhetta-dagen
18/9
Ridskolan startar
OKTOBER
1/10-8/10 Ridvecka hos Johann Fridgeirsson på
Island "Den årliga hästinsamlingen
från fjället". Begär separat program.
7/10-8/10

Hajk till Anderssons gård
1.800:- inkl.helpension
14/10-21/10 Att äga häst. Del 1 och 2, 11:00-15.00.
640:- inkl. fika
15/10

Heldag "Gummkurs". Fortsättning.
9:00-15.00, 890:- inkl. fika

28/10

Heldag "Gubbkurs". Fortsättning.
9:00-15.00, 890:- inkl. fika

Hajk till Anderssons gård
1.800:- inkl.helpension

30/10-31/10 Dagridläger. Barn och ungd.
9:00-15.00, 900:-

4 timmar? Hitta nya ridvägar med
Margret, 9.00-??, 590:- inkl. fika

NOVEMBER
1/11
4 timmars ritt. Ungdomar från 12 år
10.00-14.00, 590:- inkl. fika
2/11-3/11 Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:18/11
Heldag töltkurs. Vana ryttare
9:00-15.00, 890:- inkl. fika

Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:3 dagars helgritt till Solåsen
3.600:- inkl.helpension

19/6-20/6

Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:-

21/6-22/6

Dagridläger. Barn och ungdomar
9:00-15.00, 900:-

23/6-24/6

Midsommarritt, 1.500:- inkl.helpension

DECEMBER
10/12
Raudhetta julfest
15/12
Avslutning ridskola
27/12-28/12 Dagridläger. Barn och ungdomar

Välkommen att boka! Margret Löfgren 031-94 87 94 (stallet) 0708-82 11 04 (mobil) 031-99 04 12 (hem)

Ett besök på Ale Akrobatklinik
eller En av de värsta dagarna i mitt liv
J AG SKULLE VILJA berätta om en av
de värsta dagarna i mitt liv (de andra
var att flyga hit i en container från
Island och att bada i mossen med
älgen efter mig), detta som varnande exempel för mina hästpolare i
övriga stall i Djarfurland.
Nåja det är väl bäst jag börjar från början:
Har en tid haft lite ont i höger bakhas men
eftersom man är en tuff kille så är det ju inget
man visar genom att halta – nä sånt är för mesar
och inte för en tuff flockledare som jag. Istället
avlastade jag med höger framben och jag var så
duktig på detta att mina människor märkte
ingenting. För ett litet tag sen så började jag även
få känning av vänster bakhas och när jag dessutom hörde min matte börja planera vårsäsongen med extra mycket träningar, tävlingar och
andra jobbigheter så insåg jag att det kanske var
dags att börja visa lite hälta. För att roa mig
haltade jag lite på olika ben olika dagar bara
för att göra människorna förvirrade (ganska kul
faktiskt…..). Hade tänkt att min matte (som
först trodde att jag fått en lårkaka vid bråk i
hagen) skulle låta mig vila ett bra tag och sedan
ringa efter en veterinär som skulle ordinera vila i
ytterligare några veckor, (har hört att dom brukar
göra det), men tji fick jag!
Första steget var att hon plockade dit en människa som masserade mig. Helena var jätteduktig
men hon klagade lite på att jag inte koncentrerade mig på henne. Tacka sjutton för det, förstod
att hon inte varit flockledare och provat på att
hålla ordning på sin flock i hagen genom stallväggen, signalera att mat var på väg när man
hörde traktorn o.s.v. samtidigt som någon trycker på hela kroppen. Fast det var ganska skönt…
Nåja efter ett par behandlingar och ingen
förbättring på hältan så hörde jag matte säga att
det var dags för veterinären. Coolt tänkte jag och
planerade för lata dagar i hagen när jag hörde

av Skjóni frá Akurgerdi

ryktena börja surra. Ale djurklinik hade tid,
transporten bokades, skulle man behöva ut och
åka – varför dög ingen ”vanlig veterinär” som gör
hemma-hos-besök? Men så förklarade matte att
för en så fin häst som jag så dög bara det bästa
och på Ale Djurklinik skulle de ägna en hel dag
bara åt mig. Det lät ju lyxigt så när det var dags
att åka klev jag glatt upp i transporten och väntade ivrigt på att få komma fram – så här efteråt
säger jag bara en sak – LURAD!!
Det började dock bra med att jag blev inplacerad i en egen box (dom hade dock glömt att
lägga en torvbädd i den men, men) i väntan på
att det hela skulle börja. Sen kom det en tjej fram
och talade om att hon hette Lotta Månsby och
var veterinär och att jag var en fin kille; kunde jag
nu springa lite på asfaltgången och visa upp mig?
Självklart ställde jag upp på det och visade glatt
min allra vackraste grisepass men det dög inte så
då provade jag att charma henne med en stilla
tölt med lite galoppinslag. Allt detta medan min
matte sprang bredvid och skrek trava. Nejdå, nog
vet jag att trav är min sämsta gångart - inte
tänkte jag visa upp den frivilligt inte. Då fick jag
upprepa proceduren på grusplanen med samma
vackra resultat och till sist i en paddock med
longerlina då jag till sist gav upp och visade lite
trav. Hälta på vänster bak och stelt framben sa
Lotta och fortsatte; nu går vi tillbaka och provar
med böjprov. Det var då jag insåg att jag måste
kommit fel, jag var på en akrobatklinik – min
matte tänkte nog omskola mig….
Lotta tog tag i ett ben och böjde ihop det i
höjd med svansroten och i fler leder än jag visste
att jag hade. När jag försökte ”välta” över mot
andra sidan satte dom Christian som en stopp
där (nu förstod jag bättre pratet om att han var
med som stöd). I evigheter höll hon sen fast
benet så och sen släpptes det plötsligt ner och jag
skulle trava fram och tillbaka. Jag kan slå vad om
att ingen gjort så på henne någon gång. Nåja
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viljan hade jag ju kvar så tji trav fick dom!
Efter lite konfererande med matte så konstaterades att jag travade ju vid ridning så helt
plötsligt fick jag upp matte på ryggen (barbacka)
och fick sen balansera med henne på ryggen
under böjproven (snacka om akrobatik ur den
högre skolan) för att sedan tvingas fram i trav!
Det var bara att inse att de inte skulle ge sig,
resten av dagen travade jag snällt när matte
sprang bredvid.
Efter första omgången test som visade hälta på
3 ben ville hon först kolla frambenet så jag fick
komma in i en liten sal som luktade konstigt där
hon klämde och tryckte på mig ur alla möjliga
vinklar och presenterade oss för sina assistenter,
Martina och Jenny tror jag det var. Helt plötsligt
kommer en av dem fram med en konstig blå sak
som surrade, urläbbigt alltså men hittills hade
jag inte sett några så små snöleoparder så jag
avvaktade! Den ville de ha att klättra fram och
tillbaka på mina ben. Nåja första gången lät jag
den hållas för även om ljudet var läbbigt så
kändes det ju inget; sen blev det plötsligt tyst och
människorna plockade fram havrehinken – inser
dom inte att det är samma sak som att säga ”nu
kommer det något som du inte kommer att
gilla” – sen kom sticket, rakt i knät – AJ!
Nåja den blå saken var nu kategoriserad som
en mycket elak släkting till våra myggor fast
1000 gånger större och elakare (matte kallade
den rakapparat). Nu fick jag i alla fall komma ur
rummet och in i min box för lite vila men precis
när jag hunnit slumra in så släpade de ut mig
igen för en ny omgång böj- och springomgång.
Det var inte i knät det onda satt (ha! det visste
jag väl). Nu in i det lilla rummet för ett nytt
möte med Stygg-myggan som tyvärr inte blev
avskräckt av mina skrämselförsök såsom visa
tänderna, skela, sidsteppa och frusta. Tvärtom
fick den hjälp av mina människor som höll fast
mitt huvud och höll upp mitt friska ben (förrädare…) så att den kunde attackera på nytt,
denna gång på alla tre benen – trippel AJ!!! Ny
omgång med boxvila och sen ut igen (det där
med att de skulle ägna hela dagen åt bara mig
kändes helt plötsligt inte lika kul). Lotta konsta-
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terade att hältan fanns på 3 ben men avtog så
mycket efter sprutorna att jag skulle röntgas.
Huuh det lät farligt, det insåg mina människor
också för efter ännu ett besök av Stygg-myggan
blev jag plötsligt alldeles väck, totalt drogad,
snacka om att känna sig cool. När jag dessutom
fick bomull i öronen kändes allt helt OK. Lugnt
stod jag och såg på när de släpade fram ett nytt
monster (definitivt en snöleopard) och tog 10
röntgenbilder på mina ben utan att röra mig ur
fläcken!
Det var nu dags för min ”dom”:
Spatt i båda bakhasorna på glidleden mellan
nedre och mellersta ”hasdelen”, höger sida nästan
utläkt och vänster påbörjad. Dock inget på övre
glidleden (vilket tydligen var bra eftersom matte
såg lite mindre ledsen ut då). Dessutom hade jag
kotledsinflammation på höger fram men helt
utan påverkningar på skelettet. Boxvila i tre veckor och sen återbesök … döm själva vad ni tycker
låter värst - jag vet vad jag tycker minst om!
Däremot att gå i hagen med de andra (så fort
kotledsinflammationen läkt ut) i minst 3 månader lät ju helt OK. Fullpumpad med cortison
har jag dessutom inte ont längre så jag ser fram
emot en lugn vår – jag ska tänka på er alla när ni
släpas runt på tävlingsbanorna. Nu måste jag
lämna över ordet till min matte som vill säga
några ord också!
Ha det önskar Skjóni, alias
häststackaren.
Jag skulle bara vilja lämna mina varmaste rekommendationer för Ale Djurklinik i Nödinge. Du når dem
på telefon 0303-96675 och det är relativt lätt att få
tid. Du och din häst vistas i en lugn och avslappnad
miljö och blir mycket väl omhändertagna, mycket tid
och omsorg läggs på såväl häst som människa. Stort
tack till Lotta, Jenny och Martina för trevligt och
proffsigt bemötande, ni gjorde ett tråkigt besked
något lättare och än hoppas vi på tillfrisknande!
Ytterligare ett plus var att de kunde fixa direktbetalning från försäkringsbolaget så att man själv
bara behövde betala självrisken.
Ulrika
Webtips om spatt
http://hem.passagen.se/weweweiw/spatt.htm

historia
I boken “Råda - bygd, socken,
kommun” av Erik V Gatenheim
kan man läsa om den lilla söta
islandshästen Isa. Hon fanns på
Råda säteri omkring 1920(!). Isa
rastades varje dag genom att
spännas för maruskan och köra
till posten. Hon beskrivs som en
mycket bestämd dam som alltid
stannade vid varje uppförsbacke
och lät körsvennen gå av och gå
uppför backen. Förvånande att
veta att det fanns islandshästar i
Sverige redan då. Undra om det
var vanligt? Någon som vet?
// Eva

Välkomna till

Anderssons gård
Här kan Du rida på ovalbana, i paddock och i skogen. Saknar
Du häst kan Du hyra av oss. Kombinera gärna ridningen med
att äta och bo på vår gård.
Du kan också passa på att njuta av en avkopplande aromabehandling eller ansiktbehandling.
Ring Lisbeth och Nils på tel. 0300-245 45
www.anderssonsgard.nu

I huvudet på en häst
© Eva Lind

H EJ , DET ÄR JAG SOM ÄR T YRFINGUR !
Jag är sju år och terrorist. Iallafall är det vad
mina kompisar i stallet säger. Vaddå, bara
för att man har ordningssinne och vet vad
som passar sig? Och det är ju det jag försöker att tala om för de andra. Ordningen alltså, att det är JAG som är först och bäst! Nja,
nästan i allafall. Det finns några som kan få
gå före, Skjóni till exempel. Den grabben är
inte lätt att imponera på. Första gången jag
träffade honom gick jag rätt fram till
honom bara, och sa
– HEJ! det är jag som är Tyrfingur!
– Jaha? Och? svarade Skjóni, och fortsatte att beta. Och så'n är han jämt. Man försöker lattja lite, och han bara lutar sig mot
en. Men när vi är ute och bär runt våra
människor blir det minsann annat ljud i
skällan. Då heter det att
– Tyrfingur, kan inte du gå först, du som
är så modig". Men den lätte går jag inte på,
jag vet lika väl som Skjóni att det kan finnas
monster som lurpassar både här och där. Då
är det roligare med brudarna. Här finns gott
om brudar. Där jag bodde innan hade jag
två egna, varav den ena var förskräckligt
långbent. Men här på Klevsvik kryllar det av
dem! Jag har faktiskt svårt att välja. Jag försöker att uppvakta dem i tur och ordning,
för att det skall vara så rättvist som möjligt.
Men jag måste nog erkänna att jag är lite
extra svag för Aska och Blökk. Om de råkar
befinna sig i paddocken samtidigt som jag,
så får jag VÄLDIGT svårt att koncentrera
mig. Och det är inte bra, för då får jag smisk
av min matte.
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Jag har några andra kompisar också som jag
brukar leka med, mina favvosar är Fengur
och Fótur. Med Fótur brukar jag leka "hålla
i grimman"-leken. Oddsen är dock lite
orättvisa eftersom han alltid har grimman
på sig, och jag aldrig har det. Häromsistens
blev han faktiskt lite sur på mig. Bäst som vi
höll på att leka kom det in en människa i
hagen. Då var jag ju tvungen att kolla vem
det var och vad hon ville, så jag stod kvar
tills hon kom fram. Fótur däremot ville inte
alls träffa henne, och ville gå därifrån.
Problemet var bara att jag fortfarande
höll fast honom i grimman, och glömde att
släppa...
Nej, nu kan jag inte stå här och babbla
längre. Jag har lite att hålla reda på här, det
har kommit en nykomling som jag måste
lära veta hut! Hejsålänge.

Vi förmedlar ridresor
till Landsmót 2000 i
Reykjavik
1 vecka eller 2 veckor, vilket ni vill.
I resan ingår helpension under ridturerna före och efter Landsmót plus
enkelt boende de dagar vi besöker
Landsmót. Flygresa ingår ej.
Pris 2 veckor 110.000 Isk
Pris 1 vecka
78.000 Isk
Ring för mer information

ADVOKATBYRÅN
Madeleine Hüttner
AVTALSRÄTT-KÖPRÄTT
Speciell inriktning på hästjuridik

SKADESTÅNDSFRÅGOR I
SAMBAND MED
HÄSTSKADOR
Även arrende- o fastighetsrätt,
brottsmål och trafikmål

Tel 031-13 89 98
Kyrkogatan 22, 411 15 Göteborg
E-post: madeleine-h@swipnet.se

RÄTTSSKYDD och RÄTTSHJÄLP

Helskodda
vinteroveraller!
Vi har kommit över ett restlager av
helskodda vinteroveraller (likadana
som Ástund säljer). Det finns gröna
och blå i varierande antal/storlekar.
Pris 1.600 kr
Först till kvarn gäller!
STALL DUGATORP
Dugatorp 2299
430 33 FJÄRÅS
Thorstein & Anna-Karin
Sverrisson
Tel: 0340-65 22 23
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Eva och älsklingen Faxi

E VA B Ö R J E S S O N
Född: Jag är född den 10 april 1955 i dom
västra stadsdelarna av Göteborg. Uppväxt i
Västra Frölunda.

skalig försäljning av häst- och ryttarartiklar.

Bor: på en liten gård i Ranered,Hällesåker som
ligger ca 1 mil öster om Lindome. Bor där tillsammans med Hans och våra 2 barn (ungdomar: Daniel blir 20 och Linda som blir 17) tre
katter och en tupp ( hade 3 hönor också men
dom snodde något "vilddjur" från oss i höstas)
och Lindas 2 möss(eller om det är små råttor).

Hur känns det att vara ny ordförande i
Djarfur?
Det skall bli mycket spännande och kul
dessutom lite av en utmaning att ta sig an
ordförandeskapet i klubben, men det är ju inte
ordförande som gör klubben utan det är
medlemmarna. Så det gäller att styrelsen får
impulser från medlemmarna vad som skall
arbetas med och vad man själv vill ska hända.

Arbetar:: Heltid på Försäkringskassan i
Kungsbacka, har även en mycket ännu små-

Vad är bäst med denna förening?
Att man alltid känner sig välkommen vart man
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Linda/Pési och Eva/Faxi
än kommer, stall eller tävling, möten mm
En annan stor sak hos klubben är att det finns
en framåtanda och gemenskap.
När började du rida? När jag var 10 började
jag rida på Bö, för att något år senare övergå
till Askims Ridhus, där jag var till jag var 16 år,
fick då välja pga Hans allergi, så det blev ett
litet uppehåll i hästeriet ett tag.
Första gången du stötte på en islandshäst?
För 15 år sedan, när jag blev tillfrågad om jag
inte kunde ta hand om en häst som dottern
tröttnat på. Detta var/är vår "gamle man"
Ófeigur (Offe kallad) som nu är 27 år och
på vägen är det.
Vad tycket du då?
Att det var en underbar liten häst, gullig charmig och mycket full med hyss. Ett stort plus
var ju att Hans tålde Islandshästar ( men så är
dom ju speciella också). Detta innebar att ju att
man kunde börja att fostra barnen i hästanda.
Så blev det början på Lindas ridbana, 2 år

gammal ( Daniel och Hans tog dom 4-hjuls
drivna hästarna istället, och allt annat tekniskt)
Berätta om era hästar:
Nu har hästantalet utökats till 3: Offe, Faxi väldigt snygg isabell som var hingst till för 4 år
sedan, och Pési som kom hem till oss för snart
2 år sedan. Faxi köpte vi som unghäst. Han är
svenskfödd och uppväxt i centrala delarna av
Lindome. Det har varit en spännande och
mycket givande tid att vara med att rida in
honom.
Häst nr 3 - Pési inköptes för ca 2 år sedan
och det är Lindas häst, han är en mycket vacker
brun häst med svart man och svans. Pési köpte
vi från Larus och han är en mycket trevlig och
framåt liten häst och Lindas ögonsten. Hon
upplever en stor förändring då hon i många år
strävat med Offe som inte är eller har varit så
pigg och framåt. På dessa 2 åren som vi haft
Pési hemma så har jag fått rida honom hela 2
ggr på ca 5-10 min....
Det är kul att se att alla tre hästarna trivs så
bra tillsammans, det kan ju gå ganska vilt till
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Eva/Ófeigur, Linda och Daniel.
ibland så att även vår gamle man tror att han är
unghäst och att han också far runt i hagen så
att torvorna ryker.
Ev. Tävlingsmeriter: Det har jag inte så
många. Lite rosetter har det allt blivit men inte
i så höga valörer, jo en blå-gul har jag för första
plats i Öltölt på Tjolöholm med Offe. Med
Faxi har det blivit också några stycken men den
bästa där är en 3.dje plats. Då har Linda lyckats
bättre med Faxi då hon kom på en 2:a plats för
2 år sedan i 4-gång.
Ditt hästmål: Jag skulle vilja rida VSM och ev
även SM, men det får nog bli ett högt stående
mål men man vet ju aldrig, jag kan vara ganska
enveten så att säga (det säger i alla fall familjen). För Lindas del så hoppas vi på att hon och
Pési skall kunna tävla i VSM och SM om inte
iår så nästa. Bara dom fått utvecklats och tränats ihop.
Ett annat hästmål är att få rida över Island
och det är en önskan för både Linda och mig
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medan Hans och Daniel kan tänka sig att köra
4 hjulsdrivet istället.
Ditt Bästa hästminne: Det måste även vara
när Linda och jag kan ge oss ut på en härlig tur
i skogen i en härlig tölt sida vid sida en solig
vårdag (det låter väl helt lyriskt så här i allt
regnande)
Det finns andra många fina hästminnen men
man kan ju inte nämna alla så här.

Linda/Ófeigur tvåa i hopptävling.

recensionen

Frida i stallet
Cd-rom-spel från 7 år till ?
Pris: 149:- i Akademibokhandeln
Utkom: 1997
Distributör: IQ Smartline (www.iq.se)
Vi gav Malin, 6 och ett halvt år, ett hästspel i
julklapp, Frida i stallet. Det är ett spel som är
fullsmockat med fakta om hästar och ridning,
och innehåller ett antal tävlingar varav vissa
syftar till att samla hästskor för att komma
igenom den hemliga dörren.
Grafiken är väl inte så där jätteimponerande, men fullt tillräcklig för den här typen av
spel. Spelet innehåller en del filmsekvenser
också, och kvalitén på dem är även den av
mellanklass. Men de är tydliga och instruktiva.
Mycket av faktadelen är ren text som man
slår upp i "böcker" i Klubbstugans bokhylla.
För ett barn som inte kan läsa får den delen
vara tills vidare, men spelen är inga problem
för den som inte är läskunnig.
Det stora minustecknet är att det (naturligtvis) är otroligt lite fakta om islandshästar i
spelet! I rasbeskrivningen finns den med, och
med helt korrekta fakta. Men under rubriken
tävlingar nämns sådana obskyra saker som
westernridning och tornerspel, men inte en
stavelse om ovalbanor och passlöp! Lite svagt
tycker jag.
Miljön i spelet är gården Hästarve på
Gotland, och vår ciceron är 12-åriga Frida och
hennes ponny Bella. Man rör sig i ridhuset,
klubbhuset och stallet. Och så kan man hälsa på
Fridas mamma och få recept på havrekakor...
I stallet finns sadelkammare och foderkam-

mare, där man lär sig om sadelns delar och hur
mycket en häst äter, bl a. I stallet finns fem
hästar man kan välja mellan som "sin" häst.
Man har också en egen stallåda med dagbok
och ritbok, och där man samlar sina åtta hästskor. I klubbstugan finns bokhyllan med faktaböcker, pyssel och tävlingar. Det finns mycket att upptäcka, små klurigheter här och där.
Det här spelet kan också vara till nytta för
vetgiriga föräldrar. Personligen tyckte jag att
spelet där man skall bedömma olika dressyrritter var roligast...
Spelet är producerat av Natur och Kultur i
samarbete med Bureau-X. Frida har även en
egen webbplats där man kan titta på insända
teckningar och chatta med likasinnade (men
det är nog inget för oss vuxna).
Jag ger "Frida i stallet" fyra Djarfur-loggor av
fem möjliga!
Karin
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Ridskola & privatlektioner • Inackordering
Tillridning • Kurser för kända tränare
Hästar till salu • Försäljning av Boett’s täcken
Ástundåterförsäljare sadlar, träns, boots m m till din islandshäst
RIDSKOLAN HAR BÖRJAT...
..men det finns fortfarande platser kvar.
Ring och anmäl dig.

Nathalie Andersson, Hanhals, Kungsbacka
Tel 0300-159 86 eller 0707-760 737

nya medlemmar
VÄLKOMNA TILL DJARFUR:
Anders Appelgren (senior) Kungsbacka, Sandra Djärv (junior) Kinnared,
Jenny Forsberg (senior) Mölndal, Catrine Helmersson (junior) Göteborg,
Lisa Hirmas (senior) Uppsala, Ros-Marie Hundin Berntsson (senior),
Casandra Iljima (senior) Fotskäl, Marie Johansson (senior) Tostared,
Bosse Karlsson (fam-stöd) Billdal, Annika Karlsson (senior) Halmstad,
Stefan Norén (stöd) Mölndal, Malin Pettersson (stöd) Kullavik,
Thore Ragnarsson (stöd) Väröbacka, Madelaine Sandström (senior) Hindås,
Felix Strandvik (minijunior) Kungsbacka,
Channa & Joel (minijuniorer) Birgitta & Lennart Waje (fam-stöd) Vallda,
Hanna Tomassson (junior) Mölndal,

djarfur shopen
Isskrapa, NYHET!

10:-

Mugg, klubbgrön alt.
vinröd med vitt tryck.

50:-

Klubbdekal, (ca 10 x 10 cm)
Dekal, (ca 10 x 40 cm)
ISLANDSHÄSTEN - Vikingahästen
Skjorta,
eucalyptus med vinrött tryck
T-shirt, (Varfur Djarfur...) vit
T-shirt barn, (Varfur Djarfur...) vit
Materialansvarig:
Ulrika Persson 0300-213 92
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5:25:-

300:-

60:50:-

För information angående
klubbjacka/väst
kontakta Thomas Carlén
på tel 0300-440 93

Anslagstavlan
f ö r

d i n

e g e n

s k u l l

ÖNSKAS KÖPA!
Säkerhetsväst till liten 7åring, motsvarande strl 120.
Rid/stalljacka strl 120.
Ridskor strl 29.
Karin Andersson,
tel 031-99 08 29
mail: karin.hemma@
telia.com

Medryttare sökes!!
Jag behšver nŒgon, helst
rutinerad ryttare, som Šr van vid
femgŒngare och kan ta mitt sto
Fšnn pŒ halvfoder. Hon stŒr uppstallad pŒ Dugatorp i GŠllinge,
dryga milen s Kungsbacka. DŠr
finns tillgŒng till belyst paddock
och bra ridvŠgar, samt regelbundna ridkurser. Fšnn fr‡ EfraSeli Šr fšdd -90, vŠlriden och har
en hŠrlig utstrŒlning
Om du Šr intresserad, hšr av dig!
Helen 0300-29249

tböcker
Webtips! Häs
å nätet.
till bra priser p
den.com
www.varghe

Säljes!
Chaps i kalvskinn (bruna).
Mycket lite använda.
Stl. M-minus (finns det
någon sådan storlek?).
Pris 400 kr
Ring Eva 031-21 70 67

nr 1 2000
I Islandshästen
ar med
står det att häst
llt kan
eksem eventue
. Skulle du
vara allergiska
d av att
vara intressera
häst.
allergitesta din
Hör av dig till:
27, hem,
Susan 0300-173
61, arbete.
eller 031-62 46

Kalendarium 2000
MARS
12 mars

Planeringsmöte för Alternativ KM/Islandshästens
dag på Alekärr den 18 juni. Mötet är hos Ulrika
Persson tel. 070-678 40 99.

13 mars
27 mars
10 april

Longeringskurs i 3 delar. Stall Klevsvik kl 19-20.
Anmälan och kursledare Louice 0300-101 94.
Pris 150 kr.

14
21
28
11

Foderkurs i 4 delar. Strömma skola.
Kl 18:30-20:30. Anmälan till Laila 0300-603 63
Kursledare Annika Berg.

mars
mars
mars
april

18 mars

Tölttävling hos LS Islandshästar. Max 30 ekipage.
Anm. till Lárus 0300-54 25 22

26 mars

Allemansrätt/Första hjälpen i Stall Dugatorp
kl. 16-18. Anm. till Thorstein 0340-65 22 23.
Pris 20 kr, fika ingår.

mars/april Tävlingskurs för Nathalie Andersson, Anderssons
Gård. Sista anmälningsdag 17 mars.
APRIL
1 april

30 april
1 maj
MAJ
20 maj
JUNI
18 juni

Hemma-hos-ritt i Stall Dugatorp. Samling 10:00.
Anmälan till Thorstein 0340-65 22 23.
Pris 50 kr, lunch ingår.
Djarfur Open. Sista anm.dag 12 april.

Hemma-hos-ritt och vårfest i Stall Klevsvik.
Mer info följer.
Alternativ KM/Islandshästens dag.
Alekärr. Ulrika P vill ha tag på frivilliga! 070-678 40 99

Deadline nästa nummer 7 april

