DJARFURBLADET
KLUBBTIDNING FÖR MEDLEMMAR I DJARFUR ISLANDSHÄSTKLUBB

NR2/02

• • • KLUBBINFO • • •
Annons helsida

300 kr

Annons halvsida

200 kr

Annons 1/4 sida

150 kr

Radannons på Anslagstavlan är gratis
för medlemmar i Djarfur!
Radannons på Anslagstavlan 50 kr
ickemedlem

Medlemsavgifter 2002
(visar även fördelningen av avgiften)
Du betalar Varav går till SIF

Babylycka i dubbel
bemärkelse...
..kan man säga har infunnit sig i mitt liv.
Den 31 mars föddes vår son Gustav
och på dagen två veckor senare födde
Arveig ett hingstföl som fått namnet
Atlas. Så nu har livet verkligen tagit en
ny vändning! Underverken kan ni
beskåda här ovan...
Eftersom nästa tidning inte kommer
förrän i september kan det vara läge att
redan nu anteckna de aktiviteter du vill
delta i (eller klipp ut de aktuella sidorna
och sätt upp på kylskåpet!). I kalendariet längst bak kan du få en snabb överblick över vad som är på gång. Vi syns i
vimmlet, må väl!
/ Eva

Nästa deadline 1 september

Senior

350 kr

(250 kr)

Junior
(13-18 år)

200 kr

(150 kr)

Familje100 kr
(50 kr)
medlem
(kan du endast bli om det finns en
fullbetalande senior i familjen)
Minijunior
(0-12 år)

50 kr

(30 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

Adressändring (skicka flyttkort) till:
Annika Nordberg, Skår 110, 446 92
Skepplanda. Annika meddelar sedan SIF.

Redaktionsadress:

Tinas vackra isabeller, Hamar & Sinfónia.

Eva Lind
Barnamossevägen 27
434 96 Kungsbacka
Tel. 0300-380 44, 0707-47 99 50
e-post: eva.lind.hem@telia.com
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Tryckt hos Docusys, Mölndal 031-706 15 00

Omslagsbilden:

Foto: Eva Brodin

• • • ORDFÖRANDEORDET • • •

Nu har vi genomfört två stora aktiviteter,
KM 2001 samt Djarfur Open 2002!
Tävlingsledning samt alla funktionärer skall ha ett sort fång rosor för
ett jättefint arbete och genomförande. Tack alla!!!!!. Jag hoppas att det
till årets KM kommer ändå fler anmälningar till funktionärer.
Vi passade även på att avtacka våra styrelsemedlemmar som
avgick vid årsmötet i samband med helgens tävlingar. Ett stort tack för
ert arbete i styrelsen.
Både Eva L och Laila är nu mammalediga Båda fick gossar…
Grattis. Även grattis till Louice och Eva L som blivit ”mattar” till två
stycken hingstföl.
Nu stormar våren på och vi är på god väg till sommaren. Jag hoppas att ni alla kan vara ute så mycket som möjligt tillsammans med
våra fyrfotade vänner.
Ha en skön sommar, tölta väl och glöm inte kvällstävlingarna.
Eder ordförande

Min e-postadress: eva.borjesson@goteborg.mail.telia.com
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• • • DJARFURNYTT • • •

Bonussystem
för funktionärer
Om du är funktionär 2 timmar får du 1 poäng
Om du är funktionär halvdag får du 2 poäng samt fika/korv m.bröd
Om du är funktionär heldag får du 5 poäng, fika samt varm mat.
Poängen kan du sedan byta ut mot varor i Djarfur Shopen eller
använda som betalning vid deltagande i olika Djarfurarrangemang
(t ex kurser, tävlingar).
5 poäng = 100 kr.
Frågor? Ring Ulrika Persson 0300-213 92, 0706-78 40 99.
ulrika.030021392@telia.com

• • • NÄSTANNYTTiDJARFURSHOPEN • • •

Djarfur logobrodyr
Fina Djarfur-logos i guldbrodyr till exempelvis
kavajen, jackan eller
schabraket. Finns med
vit, blå, vinröd och svart
bakgrund.
Mått 7 cm x 7 cm.
Pris 60 kr/st.
Finns att köpa på ”större”
Djarfurevenemang.
Du kan oxå kontakta
Eva Lind på mail
eva.lind.hem@telia.com
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Djarfur-webben
är nu uppdaterad!

Alla bidrag är välkomna!
Under sommaren kommer det att bli en tävling
med röstning om "Sötaste fölet i Djarfur 2002".
Välkomna att skicka in bilder!
Djarfurs webmaster:
Ulrica Sporrsäter, Skogsgärde, 314 97 Torup.
Telefon 0346-610 14.
E-post ulrica.bjorn@alfa.telenordia.se

Adressen är: http://go.to/djarfur
Djarfur Bladet Nr 2/02 • Sid
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Medlemsmötet den 2 april
Den 2 april hade verksamhetskommittén
bjudit in gamla och nya medlemmar till
en medlemskväll hos Anna Åström på
stall Bräcke. 17 stycken dök upp (kul!),
dessvärre bara 2 nya medlemmar, men vad gjorde
det när idéerna flödade och kakorna var goda!?
Verksamhetskommittén fick många roliga och spännande förslag på aktiviteter både i sommar och höst.
Till sommaren blir det kväll- och hopptävlingar,
som är utmärkta tillfällen att bara komma för att
träffa folk i klubben, även om man inte vill tävla.
Eventuellt fixar vi även en sommarritt i något
lämpligt stall.
Till hösten planerar vi några favoriter i repris.
Som t ex tappskokurs, BE-körkort, longeringskurs och
centrerad ridning, men även lite nytt t ex en läderkurs
- gör ditt eget träns, orienteringskurs i avel, hästens
färger, målning av porslingsmuggar, filmkvällar och
kanske någon fest? Som sagt idéerna flödade och
det finns utan tvekan ett stort intresse av aktiviteter
utöver ridningen.
Vad som blir av och inte får vi se, det är lite upp
till var och en som är medlem.
Vi syns i sommar!
Verksamhetskommittén
genom Tina H
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Klipp ut och sätt på lämplig plats

• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •

Välkomna till sommarens kvällstävlingar
Onsdag 29 maj - Gångartsklasser
Lätt fyrgång upp till 14år • Lätt fyrgång • Fyrgång • Tvågång •
Femgång. Tävlingen rids i finalform.

Onsdag 3 juli - Töltklasser
Lätt tölt upp till 14 år• Lätt tölt • Tölt T1 • Tölt T2 • Öltölt
Tävlingen rids i finalform

Onsdag 14 augusti - Maskeradtävling
Lätt fyrgång • Fyrgång
Obs tävlingen rids i uttagningsform, obligatoriskt med maskeradkostym och möjlighet att ha egen musik.
Vanlig gångartsbedömning samt pris till bästa kostym.
Tävlingsplats - Anderssons gård, Fjärås. Vägbes. tel 0300-245 45
Anmälan Sker till Nathalie Andersson senast 2 dagar före respektive
tävling på telefonsvarare nummer 0300-159 86.
Anmälningsavgift 100 kr betalas på plats. Öltölt 50 kr.
Frågor - Nathalie Andersson, tel 0737-05 35 95
Observera att hästägarförsäkran och vaccinationsintyg skall visas
upp innan du lastar av hästen.

Hästägarförsäkran
Undertecknad ryttare på hästen________________________Sif regnr:______________
Kön:_________ Färg & tecken:____________________ Född:____________
Ägare:____________________________________________________________________________
Försäkrar härmed på heder och samvete, att under de tre senaste veckorna, räknat från denna dag, har hästen - icke
visat tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, - icke varit uppstallad i stall, där smittsam sjukdom mig veterligen
förekommit, - ej heller på annat sätt varit i kontaqkt med annan häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft någon
sjukdom och - är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande samt i övrigt mig veterligen fullt frisk.

Ort:__________________ Datum:______________________________

Underskrift:_______________________________________________________
(Ryttare, Hästhållare eller om dessa är omyndiga målsman)

Favorit i repris! Välkomna till

Djarfurs Alternativ KM
Söndagen den 25 augusti 2002
Tävlingsplats:

Stall Bräcke, Gällinge

Öppen för
andra klubbar:

Nej

Sista
anmälningsdag:

8 augusti.

Efteranmälan
i mån av plats:

50:- i extra avgift

Anmälningsavgift: 100 kr, grenavgift 25:Postgiro:

966229-7

Tävlingsgrenar:

Öltölt, Flagglopp,
Hoppning 60 cm,
Hoppning 40 cm,
barnklass,
Dressyr G2 (se sid. 19),
V50 (Lätt fyrgång för
dig som fyllt 50 år),
T18 (Lätt tölt för
hästar som fyllt 18 år).

Vandringspriser i samtliga grenar!
Anmälan skickas till:

Cecilia Bark
Annas väg 1
430 40 Särö
använd den vanliga anmälningsblanketten och skriv klasser på övriga
klasser och upplysningar.
Frågor:
Ulrika Persson 0300-213 92 eller mob. 070678 40 99 eller Cecilia Bark 031-93 64 43
Sid 8

Flagglopp och öltölt - två roliga
grenar att tävla i på Alt. KM!

Klipp ut och sätt på lämplig plats
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Klipp ut och sätt på lämplig plats

• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •

Hopptävling i stall Klevsvik

26 juni kl 19.00
Klasser: 40 cm och 60 cm samt barnklass
Anmälningsavgift 50 kr (betalas på plats)
Grillad korv samt fika kommer att finnas. Välkomna!
Anmälan senast 23 juni till Ulrika på tel. 0300-213 92

Hopptävling i stall Dalhem

27 augusti kl 19.00
Klasser: 40 cm och 60 cm
Anmälningsavgift 50 kr (betalas på plats)
Välkomna!
Anmälan senast 24 augusti till Suzanne på tel. 0300-639 72
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Välkomna till

Djarfurs KM 2002
Datum

21 september

Tävlingsplats

Stall Bräcke, Gällinge

Öppen för
andra klubbar

Nej

Godkänd SIF-tävling Nej (om 3 domare - Ja)
Sista anmälningsdag 2 september
Efteranmälan
i mån av plats

Ja

Anmälningsavgift

100 kr, grenavgift 25 kr

Postgiro

96 62 29-7

Tävlingsgrenar

FIPO: T1, T2, V1, F1,
Lätt tölt, Lätt fyrgång samt Tvågång

Anmälan skickas till

Cecila Bark, Annas Väg 1, 430 40 Särö

Frågor

Ring Cecilia Bark 031-936443 eller
Ulrika Persson 0300-213 92

Funktionärer sökes till KM!
Kontakta: Ulrika Persson 0300-213 92
e-mail: ulrika.030021392@telia.com
Du har väl inte missat det nya bonussystemet?
Sid 10

Klipp ut och sätt på lämplig plats
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• • • UNGDOMSSEKTIONEN • • •
Hej Alla ungdomar!!!
Nu när tävlingssäsongen har tagit fart
och Djarfur har haft sina 2 årliga
tävlingar, Djarfur KM och Djarfur Open
så har ungdomarna fått ha hand om
lotteriet. Ungdomarna har ett eget
konto där lotteripengarna som vi tjänat
ihop sätts in. Nu tänkte jag bara höra
vad NI vill att vi ska hitta på för pengarna!? Mitt förslag är att ha en kurs på
1 eller 2 dagar beroende på hur långt
pengarna räcker och hur mycket man vill
lägga ut själv. Jag vill ha in massor av
förslag till vad vi hitta på och hoppas
att det finns lite mycket intresse hos er
som hos mig!
Så skynda er att skriva eller ringa!!!
Hälsningar Josefin Nordberg
(Ungdonsansvarig)
Skår 110, 446 92 Skepplanda
Tel: 0303-33 76 62. Mail:
josefin_odinn@hotmail.com

Lotteriet KM
(Ej uthämtade vinster, kontakta Josefin)
Blåvita lotter
3:e pris (t-shirt) nr.60, 4:e pris (borste/
hovkrats) nr.5, 7:e pris (pälsglans) nr.79
Blå lotter
2:a pris (2 st campingstolar) nr.37

Lotteriet Djarfur Open
Lördag - Serie D (Orange)
2:a pris (bilvårdsspann) nr.56, 5:e pris
(strumpor) nr.52, 7:e pris (fodermått) nr.50,
10:e pris (tändare+penna) nr.20
Söndag - Serie B (Vit)
6:e pris (keps) nr.95

Uttagningsläger
inför NULT!!!
Detta är ett uttagningsläger till
Nationella Ungdomslagtävlingen
(upp till 23 år). Lägret kommer att
vara den 14-16 juli nere hos Anna
Åström på Stall Bräcke.
Lagledarna kommer att vara Max
Olausson, Ása Gunnarsdottir och
Johannes Larsson. För maten står
Susan Landin och Katja Alheden.
Ni behöver inte ha tävlat förut
utan detta är ett läger med allt
från nybörjare till rutinerade
tävlingsryttare. Det är inga vanliga
tävlingsgrenar utan fyrgång
special, fyrgång, lätt tölt, femgång, trail, terräng, dressyr, show,
flagglopp och passlöp. Jag tycker
absolut att ni ska åka på det här
lägret för det är en jättechans
att träffa ungdomar från hela
Väst Sverige, jag har själv varit
med två år i rad och haft jättekul!!
Anmälan skickas till
Katja Alheden, mail:
katja_alheden@hotmail.com
Telefon: 031-27 93 77
Frågor:
Josefin Nordberg
Tel: 0303-33 76 62

Djarfur Bladet Nr 2/02 • Sid
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• • • SIFINFO • • •

Registrering, ägarbyte
och hästpass
Krav för utfärdande av registreringsbevis/hästpass i SIF
Grundläggande krav
Grundläggande krav är att hästen är
dokumenterat renrasig, d v s stammen
skall kunna härledas till Island.
Hästarna skall även ges isländska
namn samt gårdsnamn enligt
namntraditionen t ex Embla från
Nygård.
Registrering i Grundstambok
Kraven för registrering i svenskt
islandshästregister av svenskfödda
islandshästar är att modern är registrerad och fadern är godkänd som avelshingst och betäckningslicens är löst
för betäckningstillfället.
Handlingar som skall skickas in till
avelskansliet är: Korrekt ifylld och
undertecknad betäckningsrapport,
signalementsbeskrivning, samt ägarens namn, adress, tfn dagtid och för
medlemmar medlemsnummer i SIF.
Är hästen chipmärkt skall även chipmärkningsrapport inkl streckkoder
bifogas.
Kraven för registrering i svenskt
islandshästregister av importerade
islandshästar och moderlivsimporter
är att renrasighet kan styrkas genom
uppfödarlandets orginalcertifikat eller
motsvarande handling där stammen
kan härledas till Island.
Handlingar som skall skickas in till
kansliet för importerade hästar är:
Orginalcertifikat, signalementsbeskrivning, ägarens namn, adress, tfn dagtid
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och för medlemmar medlemsnummer
i SIF. Är hästen chipmärkt skall även
chipmärkningsrapport bifogas.
Handlingar som skall skickas in till
kansliet för moderlivsimporter är:
Betäckningsbevis från exportlandets
organisation, korrekt ifylld ”Födelseattest” (rekvireras från kanliet eller
hämtas från Dokument på vår hemsida), signalementsbeskrivning utförd av
godkänd ID-kontrollant, samt ägarens
namn, adress, tfn dagtid och för medlemmar medlemsnummer i SIF.
Registrering i bilaga
För övriga gäller att renrasighet skall
bevisas genom utredning, vanligen
DNA/blodprov av modern, fadern och
avkomman. Registrering sker då i bilaga till stambok. För mer info kontakta
avelskansliet.
Hästpass
Vid registrering av föl, importhästar
och ägarbyte kommer enligt Jordbruksverkets föreskrifter hästpass att
utfärdas. Därför måste fr o m 1 april
2002 vid varje ansökan medfölja en
signalementsbeskrivning utförd av
godkänd id-kontrollant. Lista på godkända id-kontrollanter finns på
Svenska hästavelsförbundets hemsida
www.svehast.se . Välj ur kategori 1.
Utdrag ur Jordbruksverkets föreskrifter/uppdatering Dnr 36 5965/01
”Eftersom de flesta organisationer
och föreningar inte utfärdat pass till så
många hästar ännu föreslår verket
övergångsbestämmelser så att alla
hästar födda år 2001 och före dess
skall ha pass i samband med ägarbyte,
utförsel, export eller slakt. Hästar födda

• • • SIFINFO • • •
2002 skall ha ett pass inom ett år”.
Information om vilka skyldigheter du
har som hästägare gällande hästpass
finns på Jordbruksverkets hemsida
www.sjv.se .
Hästpass för häst som redan är
registrerad i SIF
Med varje ansökan skall medfölja en
signalementsbeskrivning utförd av
godkänd id-kontrollant. Lista på
godkända id-kontrollanter finns på
Svenska hästavelsförbundets hemsida
www.svehast.se, välj ur kategori 1.
Kopia på registreringsbevis + idkontroll skickas in till avelskansliet.
Obs! Har hästen chipmärkts skall även
chipmärkningsrapport, streckkoder
samt registreringsbeviset (original)
bifogas. P g a nuvarande arbetsbelastning på avelskansliet kommer dessa
ansökning inte att priorieteras om inte
hästen skall utomlands.
Ägarbyte av svenskregistrerad
häst Islandshäst med svenskt
registreringsbevis
Vid ägarbyte kommer hästpass att
utfärdas om sådant ej finns.
Handlingar som skall skickas in till
kansliet är: Svenskt registreringsbevis,
signalementsbeskrivning, kopia av
köpekontraktet och nye ägarens namn,
adress och medlemsnummer för medlemmar i SIF. Är hästen chipmärkt skall
även chipmärkningsrapport bifogas.

Handlingar som skall skickas in till
kansliet är: Kopia fram och baksida av
registreringsbeviset, köpekontraktet och
nye ägarens ev medlemsnummer i SIF.
Dödsfall
Vid hästens dödsfall bör man rapportera detta till avelskansliet så att vi kan
föra ett så korrekt register som möjligt.
Försändelserna skickas till:
(Registreringsbevisen är en värdehandling, skicka med ESS-brev REK)
SIFs avelskansli
Degebergavägen 142
297 95 EVERÖD
Om du begär mottagningsbevis på
Posten så får du ett kvitto på att handlingen kommit fram och vi löst ut den.
Avgifter
Följande avgifter tas ut för att täcka
SIFs kostnader. Handlingarna löses ut
mot Postförskott.
Hästpass / registreringsbevis
700:Hästpass
(då svenskt regbevis finns)
200:Ägarbyte inkl Hästpass
200:Ägarbyte
0:Begärd ej utlöst postförskott
Grundavgift + 100 :- vid varje nytt
utskick
Registrering i bilaga
Kontakta avelskansliet för mer info

Islandshäst med hästpass
Ägarbyte registreras genom att du
skriver in den nye ägarens namn och
adress på baksidan av det svenska
registreringsbeviset.
Djarfur Bladet Nr 2/02 • Sid
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lighet att följa svenska eliten både
inom sport och avel. Runt tävlingarna
finns en marknadsgata med häst- och
hantverksprodukter. Serveringen är
öppen från tidig morgon till sen kväll.
Alla kvällar erbjuds servering i lantlig
miljö i vår pub. På lördag kväll arrangeras SM-fest.
Inträde
Torsdag
40 kr
Fredag
40 kr
Lördag
75 kr
Söndag
100 kr
Lördag-Söndag
150 kr
Torsdag-söndag (SM-pris) 200 kr
SM-priset inkluderar även program.
Parkering 20 kr per bil och dag.
Svenska Mästerskapen för islandshästar 2002 arrangeras 27-30 juni av
Freyfaxi Islandshästklubb på Tunabanan utanför Uppsala i samarbete
med Svenska Islandshästföreningen.
Vi hälsar förra årets besökare
välkomna tillbaka till Tuna och
och hoppas på många nya besökare!
Tävlingsplatsen ligger alltså på Tuna,
12 km utanför Uppsala utmed väg
272. Väg 272, Tidernas Väg, sträcker
sig mellan Uppsala och Ånge och
erbjuder ett pärlband av sevärdheter
för den som inte bara vill titta på
hästar.
Tunabanan är en av de nyare banorna
i landet. På Tuna har tidigare hållits
SM för islandshästar (2001 och 1996)
samt flera andra större tävlingar.
Tävlingarna håller på i fyra dagar.
Under tävlingsdagarna erbjuds möj-
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Festbiljetter
Torsdag och fredag ordnas underhållning med servering. SM-festen går av
stapeln lördag kväll 29 juni och kostar
?? kr. Antalet deltagare på SM-festen
är begränsat till 300 personer.
Anmälan och betalning till SM-festen
ska ske senast den ?? juni. Biljetter
bokas och betalas till pg 818470-7
Freyfaxi. Ange "SM-fest" på talongen.
Biljetter hämtas i informationstältet på
SM-området.
För mer info om anmälningar,
vägbeskrivning mm besök:

http://www.freyfaxi.com

Djarfurs KM’01
en solskenshistoria eller tredje gången gillt…..
Då KM i höstas fick ställas in pga. domaroch funktionärsbrist så hamnade det plötsligt på min lott som ny tävlingsledare för
2002 att ro iland detta evenemang.
Men det var ju ”bara en endagarstävling” så det var ju lugnt.. Tänk så lite
man vet.. Datum var av styrelsen satt till 23
mars och plats Anderssons gård, allt
verkade OK tills Lisbeth ringde mig efter
att ha sett annonsen i Djarfurbladet. Banan
var inte bokad och deras gård var upptagen av annat den dagen, oops!
Efter ett möte med de övriga i kom-

mittén (som faktiskt numera är riktigt stor)
så beslöt vi oss för att det var lättare att
byta ställe än att byta datum så vi bestämde oss för att testa Stall Bräckes bana.
Cirka 6 veckor innan planerat datum
kom nästa bakslag, man hade ringorm i
Stall Bräcke och efter lite diskussioner
beslöt vi oss för att skjuta på tävlingen
direkt istället för att chansa på att det skulle vara över och kanske bli tvungna att
skjuta på allt några dagar innan tävlingen
när alla var anmälda, domare bokade etc.
Proppen konsulterades och den 21 april
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15

Christine Smith var en av tre domare på KM, Ulla var en av många domarsekreterare.

sattes som nytt datum. Nu gällde det om
det skulle bli tredje gången gillt!
Efter sisådär en triljon telefonsamtal för
att fixa allt från funktionärer till veterinär
samt att stämma av med övriga kommittémedlemmar så att deras bitar var fixade så
var vi äntligen framme vid dagen D.
Linjen till ”han däruppe” hade för en
gångs skull funkat (kan det bero på att jag
inte red?!) och vi fick en underbar dag med
strålande sol. För mig startade morgonen
på plats med totalt kaos vid sisådär 6.30.
Vår Caféansvarig insjuknade i influensan
kvällen innan vilket gjorde att cafét stod
utan någon som fixade till allt på morgonen,
nåja jag skulle ju ändå vara där så tidigt
och bara ”flyta runt” så det kunde ju jag
fixa…. ha, ha ,ha!
Det hade nog kanske funkat om inte
veterinären varit försenad (fick desperat
jaga hans tel.nr.), både sekretariatsansvarig och ljudansvarig hade försovit sig och
dök upp strax innan första start, funktio-
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närsansvarig kört vilse m.m., m.m. Den
enda fördelen med detta kaos var att jag
inte ens märkte att en av domarna var
jättesen!
Nåja i efterhand har jag fått höra att alla
tyckte det flöt så bra så troligen var vi bara
några få som upplevde kaoset (jag och de
som saknade sitt morgonkaffe…)
Endast 15 minuter sena kom vi i alla
fall igång med första start och faktiskt var
vi klara till lunch precis enligt schemat
trots att det lades in ej planerade toapauser
för domarna (ska det verkligen vara nödvändigt!). Det mesta av detta får vi dock
tacka våran effektiva speaker för som höll
uppe tempot genom att plocka in nästa
ekipage på banan samtidigt som poänggivning för det tidigare pågick. Vid lunchen
fick vi ”helårsfunktionärer” (eller var det
heldags(?)) smaka på en delikat soppa
som min ”lille” bror lagat (inte visste jag
att han kunde laga så god mat)!
Att vara tävlingsledare innebär bl.a. att

kunna svara på en hel hög med kluriga
frågor om allt från hur nummerlapparna
fungerade (det klarade jag…) till om t.ex.
specifika bett är tillåtna. Då underlättar
det helt klart att ha ett levande FIPO som
speaker som snabbt kan svara när jag
såg ut som ett stort ? och desperat började
bläddra i pappersvarianten av FIPO.
Med 57 ekipage och över 90 starter så
var ju tidsschemat något pressat men med
det fina vädret, massor av glada och trevliga människor, fantastiska funktionärer
och en allmän positiv stämning så flöt allt
otroligt bra och på em. kunde jag t.o.m.
göra det där som en tävlingsledare ska
göra, nämligen bara flyta runt och vara
social vilket är något jag verkligen kan!
Tack vare ett par strukna finaler (inte visste väl jag att B-finaler i lättklass var borttaget sen länge) så var vi ju t.o.m. klara för
dagen tidigare än beräknat och när en av
våra domare var tvungen att åka till tåget
så kunde vi ur den stora publiken ragga
upp en domare så att även de sista två
finalerna fick ha tre domare! Det var jättekul att så många stannade och tittade till
det allra sista finalekipaget red ut. Det var
jättekul (efteråt) och otroligt lärorikt att
vara tävlingsledare men i ärligheten namn
så hinner man inte se sådär himla mycket

Tina Widén - en av många duktiga
funktionärer som jobbade på KM.

av själva tävlingen så för att få reda på hur
det gick måste jag hänvisa till resultatlistan!
Nu är det bara att sätta sig ner och ta ett
djupt andetag vilket väl är allt man hinner
med eftersom nästa tävling är redan om
mindre än tre veckor…
Eder utmattade tävlingsledare
Ulrika Persson

Stort grattis...
till Anna Åström och
Strokkur från Rönnliden,
som vann V1 A-klass på
VSM i Borås.
Lycka till på SM
önskar vi i Djarfur
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Djarfurs KM 2001 • Lätt Tölt LT
1 Claes Pettersson
Prúdur
4,83
2 Louice Löfgren
Hjlvór
5,03
3 Ida Eckerström
Bilbo
4,83
4 Elsa Sjögren
Eitill
4,43
5 A-K Sverrisson
Móí
4,30
6 Staffan Strandberg Orri
4,27
7 Tomas Fredholm Krummi 4,20
8 Nathalie Andersson Vikingur 3,93
9 Elisabeth Alvenby Jarpstjarni 3,70
10 Karin Åkerström
Yllir
3,60
10 Anne-Marie Eliasson Lipurtá 3,60
13 Rita Rosberg
Vindur
3,43
14 Ulrika Thunberg
Gustur
3,27
15 Susanne Myhre
Toppa
3,17
16 Eva Brodin
Milla
3,17
17 Vivi-Ann Sjöstrand Blesi
3,10
18 Kajsa Strömberg
Vidir
3,03
19 Fanny Vas
Múli
2,93
20 Fredrik Bark
Thrádur 2,10
21 Margot Westbeck Vaena
Lätt Fyrgång LV
1 Claes Pettersson
Prúdur
4,83
2 Reneé Adolphsson Fleyta
5,03
3 A-K Sverrisson
Móí
5,00
4 Vivi-Ann Sjöstrand Blesi
4,67
5 Ulrika Thunberg
Gustur
4,67
6 Stina Nyström
Tölta
4,67
7 Karin Åkerström
Yllir
5,03
8 Elsa Sjögren
Eitill
4,63
9 Staffan Strandberg Orri
4,60
10 Jenny Davidsson
Litla Blesa 4,47
11 Monica Martin
Hekla
4,37
12 Tomas Fredholm Krummi 4,33
13 Alexia Jacobsson
Blesi
4,20
14 Fanny Vas
Múli
4,10
15 Johanna Karlsson Stormur 3,97
16 Kajsa Strömberg
Vidir
3,87
17 Ida Eckerström
Bilbo
3,73
18 Linnea Vas
Kongur 3,70
19 Anne-Marie Eliasson Lipurtá 3,40
20 Elisabeth Alvenby Jarpstjarni 3,33
21 Christina Söderberg Lysingur 3,30
22 Karin Andersson Tyrfingur 2,90
23 Nathalie Andersson Vikingur 24 Fredrik Bark
Thrádur Fyrgång V1
1 Pettersson, Malin Thrasi
2 Graffman, Malin
Ylur
2 Liedberg, Charlotta Vidir
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5,37
5,30
5,27

5,59
5,42
4,92
4,50
4,34

5,17
5,12
5,04
4,96
4,67
4,50
3,96

5,73
5,50
5,50

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Andersson, Nathalie Jolnir
Söderberg, Malin Isak
Hansen, Tina
Hamar
Bengtsson, Eva-Karin Sokki
Magnusson, Olafur Landi
Jansson, Malin
Godi
Börjesson, Linda
Pési
Terneby, Ulla
Fótur
Tunared, M-L
Fengur
Börjesson, Eva
Faxi
Sporrsäter, Louice Athena
Jansson, Malin
Stigandi
Svensson, Lina
Gammur
Magnusson, Olafur Hagen

Tölt T1
1 Malin Söderberg
Isak
2 Charlotta Liedberg Vidir
3 Tina Hansen
Hamar
4 Nathalie Andersson Jolnir
5 Malin Jansson
Godi
6 Malin Pettersson
Thrasi
7 Petra Lundberg
Kolvidur
8 Malin Graffman
Ylur
8 M-L Tunared
Fengur
10 Eva Börjesson
Faxi
11 Ulla Terneby
Fótur
12 Linda Börjesson
Pési
13 Annika Karlsson
Straumur
14 Lina Svensson
Gammur
15 Olafur Magnusson Hagen

5,23
6,00
5,20
5,13
5,10
5,07
5,03
4,87
4,73
4,30
4,03
3,37

5,33

5,70
5,10
5,17
5,10
5,10
5,10
4,60
4,43
4,43
4,40
4,13
4,10
3,80

5,83
5,45
5,39
5,33
5,28
5,17

Tölt T2
1 Eva-Karin Bengtsson Sokki
2 Nathalie Andersson Fláki
3 Thomas Carlén
Ófeigur

5,57
4,80
4,07

Femgång F1
1 Nathalie Andersson Fláki
2 Louise Löfgren
Fidla
3 Ruth Nyström
Kjói
4 Olafur Magnusson Milla
5 Eva Brodin
Milla
5 Petra Lundberg
Kolvidur

4,97
4,87
4,30
4,07
2,87
2,87

Tvågång TG
1 Reneé Adolphsson
2 Jan-Peder Karlsson
3 Johanna Karlsson
3 Karin Andersson
5 Anna Ivarsson
6 Rita Rosberg

4,83
4,60
3,77
3,77
3,70
3,47

Fleyta
Baldur
Stormur
Tyrfingur
Nett
Vindur

Dressyrprogram G.2.
A

Ett jättefång med
tack till alla funktionärer som ställde
upp under både KM
och Djarfur Open.
För er som hävdar att ni matat
katten med tack men att den
svalt ihjäl så vill jag bara
påminna er om att ni har
bonuspoäng att utnyttja efter
er insats!
Ett extra tack till: Anna och Arne
samt Nils och Lisbeth för fina
anläggningar och bra service,
våra domare som gjorde ett
utmärkt jobb trots långa
späckade dagar, till Kristina,
Frida & Bettan som drog runt
cafét, till Christian som lagade
den goda lunchen, till Peter för
allt datajobb, till Josefine i
sekretariatet, till våra kunniga
speakrar Thomas, Barbro,
Cecilia och Roland, till familjerna Nordberg och Börjesson för
ett heltäckande engagemang
och till sist till min familj som
stått ut med mig under denna
period!

Inridning på medellinjen i
arbetstölt/trav,
X
halt, 3 sek. stillastående, hälsning
X
Framridning i arbets tölt/trav,
C
höger varv
A-X-A-X På volten 1 1/2 varv
X
Byt volt
X-C-X-C På volten 1 1/2 varv
C-A
Följ fyrkantsspåret 1/2 varv i
arbetstölt/ trav
A-F
Mellanskritt
F-X
Skänkelvikning för höger skänkel
X-M
Skänkelvikning för vänster skänkel
M-C
Mellanskritt
C
Framdelsvändning för höger skänkel
C-F
Arbetstölt/trav längs fyrkantsspåret
F-A
Mellanskritt
A
Framdelsvändning för vänster
skänkel
A-F-B-X-E Mellanskritt
E-H-C
Arbetstölt / trav
C-X-C
Höger arbetsgalopp på volten 1 varv
C-A
Följ fyrkantsspåret i höger
arbetsgalopp 1/2 varv
A-K
Arbetstölt/trav
K-X-M
Vänd snett igenom i arbetstölt/trav
M-C
Arbetstölt/trav
C-X-C
Vänster arbetsgalopp på volten 1 varv
C-A
Följ fyrkantsspåret i vänster
arbetsgalopp 1/2 varv
A-F
Arbetstölt/trav
F-X-H
Vänd snett igenom i arbets tölt / trav
H-C-A
Arbetstölt/trav längs fyrkantsspåret
A
Vänd rätt upp
G
Halt, 3 sek. stillastående, hälsning
Utridning i fri skritt på lång tygel
Programmet kan ridas i tölt eller trav, den
valda gångarten måste bibehållas genom hela
programmet.

Ulrika
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Tappskokurs i
stall Klevsvik
för hovslagare Thore Erdelius
Första lördagen i mars var vi på tappskokurs i stall Klevsvik. Vi var 5 tjejer och 4
killar som ville veta vad vi kan göra om
vår häst får skoproblem under uteritten.
Hovslagaren Thore gav oss en lärorik dag
med både teori och praktik, och han hade
svar på alla våra kluriga frågor. Så nu kan
vi skilja på framsko och baksko och på
högersko och vänstersko.
Till att börja med fick vi pröva på att
plana en sko som blivit böjd eller vriden i
samband med att hästen tappat den. Med
slägga angrep vi skon på ett portabelt
städ; det vägde hela 48 kilo och det var
därför inte så lämpligt att ha med sig på
uteritten. I naturen får man ta hjälp av
någon plan sten e dyl för att så gott som
möjligt göra en vriden sko temporärt
användbar.
Sedan fick Karins Tyrfingur agera försöksobjekt, och han var verkligen snäll
och tålig. Nu var det dags att lära sig ta av
en sko som lossnat. Vi öppnade nitar med
nitklingan och fick träna in den rätta
knycken med bräcktången; sedan var det
lätt att ta bort sömmen utan att ytterligare
skada hoven. Och vips var Tyrfingur barfota.
Efter planing var det dags att sätta på
skon igen. Vi tog bort ev smuts med ras-
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pen innan vi spikade fast skon med nya
sömmar i de gamla sömhålen, och vi lärde
oss hur viktigt det är att sömmen vänds åt
rätt håll för att gå rätt väg i hoven. Vi
böjde sömmen och knipsade av den
snabbt för att inte riskera några skador.
Efter nitrandsraspning nitade vi sömmen
med nittången för att slutligen slå ett sista
hammarslag på nitar och tåkappa för att
inte något vasst skulle sticka ut.
Nu hade inte Tyrfingur nio hovar, så vi
fick vara två om varje sko, men det gav oss
en fin möjlighet att känna på de olika
handgreppen så att vi inte står helt handfallna, om vi skulle råka in i en tappskosituation.
Och hela tiden stod Tyrfingur stilla
utan att knorra det minsta. Han fick vila
en halvtimma medan vi alla tvåbeningar
trängde ihop oss i det lilla fikahuset, där
Louice bjöd på färdiga smörgåsar och
muffins till kaffe och te, och vi fick ett
naturligt tillfälle att prata mera om tappskor och hovar mm.
Vi försökte sammanfatta vilka verktyg
vi behöver ha tillgång till i stallet och vilka
verktyg vi behöver ha med oss på uteritten. Det senare visade sig svårt, för egentligen skulle man behöva alla verktygen inklusive ett städ, men för att begränsa

Thore var kursledare.

packningen bör viktigast vara en bräcktång och ev en nitklinga, kanske några nya
sömmar. Och en hammare . . . Och . . .
Som jag uppfattade det hela så måste
det viktigaste vara, att man kan ta av en
sko som vridit sig och/eller lossnat till
hälften; sedan får man sannolikt skritta
barfota hem till stallet och få hjälp med
resten. Det är också bra om man kan nita
fast en sko som lossnat delvis, om den i
övrigt är oskadad, så att ridturen kan fortsätta.
En viktig sak är också, att man inte på

Torbjörn Sterner - nöjd med att fått loss
en sko på Tyrfingur.

egen hand skall försöka verka hovarna på
sina hästar. Verkning är fackmannajobb,
som skall utföras av den som kan det,
annars kan man skada hoven allvarligt.
Tack Thore för en mycket givande
kurs, och Tack Louice för arrangemanget i
stall Klevsvik.
Staffan Strandberg
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11.900 kr
13.900 kr

Kurs i
centrerad ridning
för Toini Pettersson
Kursen hölls hos Barbro och Otto Bäckström i Olofsbo. Kursledare var Toini
Pettersson, utbildad instruktör i centrerad
ridning (Sally Swift’s utbildningsprogram)
Vi var 10 kursdeltagare, de flesta kända
ansikten, plus ytterligare två som endast
kunde deltaga i teoridelarna pga platsbrist.
Vi samlades en lördagsmorgon kl 9. Vi
fick presentera oss för varandra, Toini
informerade om innehållet i de båda kursdagarna och därefter inledde vi med ett
två timmar långt teoripass.
Efter detta var det någon som ställde
frågan ”vad får vi ut av denna kursen” och
svaret blev:

• Ni blir medvetna om er kropp.
• Ni lär er ge hästen tydliga och
lättförståliga signaler.
• Ni hittar den lodräta balansen i
kroppen med hjälp av kunskap och inre
känsla för hur kroppen fungerar.
• Ni blir medvetna om er kropps
eventuella obalanser och vad man i så
fall kan göra åt det.
• Hittar harmoni och känsla i ridningen.
Som ni förstår var kursen inte alls inriktad
på hästen och dess gång utan mer på
ryttaren, sitsen, handen och balansen. Det
var för min del bra eftersom jag inte hade
med min egen häst. Jag fick låna hästar av
Djarfur Bladet Nr 2/02 • Sid
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Praktiska övningar i ridhuset.

Barbro och Otto.
Så var det dags för första ridpasset.
Vi red i 3 grupper. Själv red jag i sista
gruppen vilket var bra för då hann man
fundera lite längre över vad Toini hade
sagt och tipsat om på teorin, vilket inte
var lite!
Efteråt kändes det verkligen att man
fått jobba ordentligt för så ont i rumpan
och benen som jag hade då har jag aldrig
haft. Efter en jättegod lunch som Barbro
serverade var det dags för ridpass nummer två. Det var uteslutande en övning i
att hitta den lodräta sitsen och att kontrollera hästen utan tyglar.
På lördagskvällen hade vi ytterligare
ett lärorikt teoripass och Toini visade en
Sally Swift-film medan vi åt pizza. Efter
filmen var jag tvungen att sova kände jag.
Detta var jag visst ensam om för jag
somnade till ett ivrigt pratande från TVrummet.
Söndag morgon, vaknade kl 8, åt frukost, rensade öronen inför ännu ett teoripass. Efter två timmar fick Toini hejda sig
för att vi skulle hinna med ett 45-minuters
ridpass före lunch.
När jag kom ut i stallet upptäckte jag
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till min förvåning att den snälla söta fuxvalacken jag ridit dagen innan trodde han
var hingst så jag fick låna en annan häst av
Barbro nämligen den gamle trotjänaren
Blossi. Söndagens två ridpass var inriktade på balansträning, kroppens obalanser
och känslan i ridningen. Vi hann även
med en tävling som gick ut på att rida
långsammast från ena till andra sidan i
manegen utan att ta i tygeln. Vem som
vann vet jag inte riktigt men ”förlorade”
gjorde i alla fall Nisse på sin villige
Sprettur, vilket han inte var så förvånad
över själv!
Avslutningsvis sammanfattade Toini
de båda dagarna och vi själva fick berätta
vad vi tyckte om kursen. Alla var jätteentusiastiska och många anmälde sig
direkt till nästa kurs som Toini skulle ha
14 dagar senare. Jag tyckte det var en
”kanonkurs” så blir det tillfälle är det
något jag definitivt skall göra om och
rekommenderar andra att prova.
Till sist vill jag tacka Barbro och Otto,
världens snällaste, för trevligt boende,
god mat och lånet av två jättebra hästar
även om hjärtat slår lite extra för trotjänaren Blossi.
Isabelle

Ett stort tack till alla sponsorer som
sponsrat ungdomarna med vinster till
lotterierna under Djarfur Open & KM!!!
Calectro, Björkelyckans Amb,
Svensk Ridsport, Granngården,
Ale Ridsport,
Stall Dugatorp, Rosas Islandshästar,
Skogsgärde Islandshästar,
Mönlycke Bowling, Norens Bil &
Transport och HML.

Skogsgärde
Islandshästar
Rid Islandshäst i de vackra skogarna i
Hallands inland.
Ring för mer info och bokningar!
Björn & Ulrica Sporrsäter
tel 0346-61014, 070-879530

Besök vår hemsida www.skogsgarde.com
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Stall i Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i D

GÖTEBORG

Mölndal
Kållered
1
Lindome

2
3 Hällesåker

4
Kungsbacka
6

5 Fjärås

7

8

10

14

9

E6

Ullared

Varberg

12

Falkenberg

13
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Halmstad

11

Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i Djarfur
1. Raudhetta Islandshästar (Lindome)
Turridning, lektioner, kurser m.m
Tel. 031-94 87 94
margret@raudhetta.se
2. Bäckalidens Islandshästar
& Ridsport (Hällesåker)
Ridutrustning till islandshäst
Tel. 031-94 84 56 (Eva Börjesson)
3. Stall Nersgården (Hällesåker)
Privatstall, inackordering, kurser
4. Stall Klevsvik (Höglanda)
Privatstall, inackordering
Tel. 0300-213 92 (Ulrika Persson)
Inridning & tillridning
Tel. 0300-218 35 (Louice Sporrsäter)
5. Anderssons Gård (Fjärås)
Ovalbana, hyra häst, bed&breakfast,
aromaterapi m.m
Tel. 0300-245 45 (Lisbeth Andersson)
www.anderssonsgard.se

11. Skogsgärde Islandshästar (Fegen)
Turridning, ridskola, kurser m.m
Tel. 0346-610 14
(Ulrica & Björn Sporrsäter)
www.come.to/skogsgarde
12. Tölt i Väst (Äppellunde Gård)
Turridning, ridskola, uppfödning mm
Tel. 0346-92422. Fax 0346-92422.
(Barbro & Otto Beckström)
13. Rosenlunds gård (Haverdal)
Avel, saluhästar, ridutrustning,
hästtransporter m.m
Tel. 035-522 80
(Agneta Lundin och Thomas Gulve)
14. Svalbacka Islandshästar (Tostared)
Turridning
Tel. 0320-611 04 (Tünde och Thomas)
http://hem.passagen.se/svalbacka

6. Gneisti Islandshästar (Hanhals)
Ridskola, turridning,
inackordering, tillridning
Tel. 0300-159 86 (Nathalie Andersson)
7. Stall Dalhem (Onsala)
Privatstall, inackordering, kurser
Tel. 0300-639 72 (Suzanne Adamson)
8. Stall Dugatorp (Gällinge)
Turridning, inackordering, kurser
Tel. 0340-165 22 23
(Thorsteinn & Anna-Karin Sverrisson)
9. Stall Bräcke (Gällinge)
Inackordering, privatlektioner, träningshästar, ovalbana mm
Tel. 0300-54 20 23 (Anna Åström)
Turridning, ridskola
Tel. 0340-65 24 60 (Rosa Berntsson)
10. Hea Islandshästar (Sätila)
Unghästbete och avel. Tel. 0301-429 53
ypm443j@tninet.se
(Susanne Johansson & Fredrik Risberg)

Vill du vara med på kartan, ändra, lägga till eller tas bort?
Maila till: eva.lind.hem@telia.com
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Tirre funderar vidare...
heltäckande lager kommer det någon
nitisk människa och borstar och/eller spoNi människor är bra dumma, det är det lar bort leran igen. Nästa dag får man göra
jag alltid har sagt. Vi hästar försöker för- om hela arbetet! Och nu kommer jag till
gäves tala er till rätta och visa vad som är det mest offattbart dumma i sammanrätt och fel, men ni lyssnar aldrig på oss! hanget. Inte nog med att de tar bort
Jo för all del, underverk sker ju, men i alla- insektsleran vi har smort in oss med.
fall. Ett par exempel: Länge har jag försökt Sedan skall vissa dessutom nödvändigtvis
tala om för mina männsikor att det skall ha på sin häst en löjlig pyamas som täcker
häststackaren från topp
ge katten i att lägga mattill tå! För att skydda
en där jag bajsar. Skulle
dem mot insekter, antar
de själva vilja äta midjag. Jag kan slå vad om
dagen på toaletten?
Ett grundligt
att de där pyamasarna
Knappast. Ändå har de
kostar en massa pengar
envisats med att lägga
lerbad med extra
dessutom. Lera är grahöet i min bajshörna,
tis, vad jag vet...
och att ha krubban pregnuggning runt
Ett tredje exempel på
cis där jag brukar stå när
människans
dumhet
jag släpper en hög. Med
öronen skyddar mot kommer här: En
kort
påföljd att de naturligtpromenad på någon
vis har fått tömma min
de mest envisa
trekvart eller så kräver
krubba på bajsbullar
inte någon som helst
mer än en gång. Som tur
blodsugarna.
utrustning förutom häst,
är finns det en människa
sadel, träns och ryttare.
i vårt stall som faktiskt
Och det är ju ungefär
förstår sig på hästar vad som ingår i arbetsnämligen Ingvar. En
dag kom han med en sån där farlig surr- avtalet, tycker jag. Hur kommer det sig då
mojäng och surrade bort min gamla krub- att när vi tvingas ut på längre, icke avtalsba och surrade upp en ny på en helt annan enliga rundor, så måste vi släpa på minst
plats i boxen där jag aldrig bajsar! Så nu är dubbelt så mycket utrusning! Förutom
den vanliga utstyrseln skall man kånka på
alla nöjda och glada, även jag.
Ett annat exempel på människans diverse tunga sadelväskor fyllda med mat
dumhet är denna infernaliska renlighets- till människor (sällan till hästar, vi förvännit. För att skydda oss mot insekter brukar tas klara oss på vad naturen ger), och i
vi hästar rulla oss i lera, det känner väl alla värsta fall även sin egen grimma och
till. Ett grundligt lerbad med extra gnugg- grimskaft! Man både ser ut som och känning runt öronen skyddar mot de mest ner sig som en överlastad julgran. Och
envisa blodsugarna. Om leran får sitta detta händer då - märk väl - endast när
kvar alltså. Men det får den ju naturligtvis man skall ut på en LÅNG promenad!
inte! När man äntligen har lyckats få ett Mycket märkligt. Man tycker ju att ju
Hej alla hästar (och människor)!
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Tirre funderar vidare...
längre man skall gå, desto mindre bär
man...
Nu skall jag gå över till ett mycket roligare ämne. Jag har nämligen blivit pappa
till två stiliga små pojkar. Först nedkom
Árveig, som jag hade en het kärleksaffär
med förra våren om ni minns, med ett stiligt litet hingstföl. Han har samma vackra
färg som jag, minsann! Några veckor
senare fölade även tant Fidla, som jag
också har uppvaktat, med ett minst lika
stiligt hingstföl med samma vackra färg!
Gissa om jag nästan sprack av stolthet! Nu

finns det en del elaka tungor som påstår
att jag inte kan vara pappa till dem, för att
det fattas något på mig som man måste ha
för att kunna bli pappa. Trams, säger jag
då, det vet jag väl bäst själv?!
Ja, nu är det snart sommar igen. Äntligen
får man äta grönt gräs och sova ute på
natten. Äntligen får man njuta av att vara
häst! Åtminstånne stundtals, mellan ridturer och surrande flugor...
Hälsningar från Tyrfingur på det stora hela ganska nöjd med livet

Här är en snygg bild på mig i profil.
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29

Ridning på
islandshäst
I samarbete med
Andersson Gård
Anna-Karin &
Thorsteinn Sverrisson
För information och bokning:
tel: 0340-65 22 23,
0705-82 18 87
stall.dugatorp@telia.com

Stall Dugatorp i Gällinge ligger strax söder
om Kungsbacka. I vårt stall finns 20 hästar,
varav 10 är inackorderade. För våra uteritter
erfodras ridvana, både för ryttarens och
hästens säkerhet. Saknar ni ridvana, löser vi
detta med någon eller några lektioner i paddocken. Turen kan skräddarsys efter Era
önskemål, från 2 timmar till flerdagstur med
övernattning i skogen eller bed&breakfast
på Andersson Gård, Fjärås. Med närheten
till Hallands ridled finns många olika ridvägar
i underbar natur.

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, ansiktbehandling, massage eller spa.
Ring Lisbeth och Nils på tel. 0300-245 45
www.anderssonsgard.nu

Domartrion på Djarfur Open.

Djarfur Open
på Anderssons gård
Helgen den 12-13 maj var det dags för
årets upplaga av Djarfur Open. Det var
ömsom skinande sol och ömsom åska och
regn, både vad gäller vädret och dramatiken i allmänhet. Men som vanligt var
det väldigt lyckat, och vissa av ekipagen
gjorde prestationer utöver det vanliga.
Lördagen innehöll uttagningar från
tidig morgon till sjutiden på kvällen.
Tävlingsledare Ulrika Persson fanns överallt samtidigt och lyckades på det sättet sy
ihop ett program som flöt smidigt på alla
fronter. Uttagning efter uttagning genom-
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fördes med största effektivitet, och när
dagen var slut var tidsschemat spräckt
med bara någon halvtimme. Speakandet
sköttes förtjänstfullt av Barbro Borgström
på förmiddagen och Cecilia Bark på eftermiddagen. Alla funktionärer jobbade på
bra i värmen, och från caféet rapporterades det att man aldrig sålt så mycket dricka
någonsin förr i djarfur-historien. Det var
varmt!
En tråkig sak inträffade under uttagningen i V1. En ryttare som inte anmält att
hennes häst hade ringsulor diskvalificera-

des efter hovbeslagskontroll, och följden
av detta blev en mycket tråkig och
osportslig diskussion om vad FIPO egentligen säger om ringsulor. Oavsett om
domarna tolkade reglementet fel eller inte
så är det min personliga åsikt att ska man
klaga på ett domslut, så vinner man oerhört mycket mer respekt om man gör det
på ett sakligt sätt. Det är synd att något så
trevligt som en lokal klubbtävling ska bli
blodigt allvar. Naturligtvis är det nyttigt
att ventilera domslut, och det är något
man alltid ska göra för att sporten ska
kunna utvecklas, men det är ändå viktigt
att man håller på god ton, både mot sin
häst och tävlingsarrangören. Sedan är det
en annan sak att tävlingsreglementet på
flera ställen är luddigt formulerat. Det är
dock inget man kan lösa vid ett enskilt
tävlingstillfälle. Det måste vara viktigt för

Duktig tävlingsledare - Ulrika Persson.

SIF att det inte finns oklarheter av detta
slag i reglementet.
Nog om detta. Finalsöndagen infann
sig med lite svalare och ostadigare väder.

Prisutdelning i Lätt fyrgång.
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“Sista bilden” på Roland :o)

Roland Wahlstedt tog steget in i speakervagnen, och talade sig igenom hela förmiddagens finaler. Han fick förmånen att

se sin kära hustru vinna både V1 och T1
på Taktur. Gull-Britt och Taktur gjorde
två mycket säkra visningar, och de lämnade alla andra långt efter sig i resultatlistan.
I de lätta klasserna red Claes Pettersson
till sig båda förstaprisen på sin Prudur.
Också i ungdomsklasserna vanns både
fyrgång och tölt av en och samma person.
Charlotte Liedberg och Vidir tog hem
både V3 och T3 på mycket fina poäng. T2
togs hem av Eva-Karin Bengtsson på
Sokki, som vann klassen med mer än en
hel poängs marginal. I F3 stod Therese
Larsson på Prinsessa som segrare och F1
vanns inte helt oväntat av Otto Beckström
och Háleggur, som brände iväg i pass så
att sanden yrde.
Josefine Sjöstrand

Resultat Djarfur Open 2002
Lätt Tölt LT
Ryttare
Häst
1 Claes Pettersson
Prúdur
2 Ida Eckerström
Bilbo
3 Jan Ljungholm
Thvaela
4 Gabriella H-Ullberg Máni
5 Karin Linde
Saeta
5 Gunilla Berlin
Jóel
7 Jeanette Larsson
Spyrna
8 Nina Eriksson
Kolbakur
8 Renée Adolphsson Fleyta
10 Lovisa Baldal
Thrattur
11 Helena Vanhanen Púdda
12 Elsa Sjögren
Eitill
13 Ylva Tärby
Fjalar
13 Sivor Eriksson
Krummi
15 Rita Rosberg
Vindur
16 Louice Sporrsäter Athena
16 Monica Björsell
Skrámur
18 Ulla Terneby
Fótur
18 Malin Larsson
Nótt
20 Jan-Peder Karlsson Baldur
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Ut..
4,93
5,03
5,10
4,70
4,70
4,70
5,03
4,63
4,63
4,53
4,43
4,37
4,27
4,27
4,17
4,10
4,10
4,03
4,03
3,93

Final
5,75
5,50
4,92
4,84
4,50
4,50
4,17

20
22
22
24

Cecilia Björklund
Lina Rosengren
Eeva Rumpunen
Maria Björklund

Röskva
Hera
Vaena
Flugar

3,93
3,77
3,77
3,50

Lätt Fyrgång LV
1 Claes Pettersson
Prúdur
5,50
2 Liselotte Persson
Blossi
5,37
3 Tina Bodin
Hera
5,27
4 Reneé Adolphsson Fleyta
5,23
5 Gabriella H-Ullberg Máni
5,27
6 Elsa Sjögren
Eitill
5,23
7 Ida Eckerström
Bilbo
5,20
8 Maria Lissbrant
Reimar
5,10
9 Helena Vanhanen Púdda
5,07
10 Rebecca Lindmark Jonatan 5,03
11 Olivia Schell
Helmingur4,97
12 Maria Björklund
Flugar
4,90
12 Lovisa Baldal
Tháttur 4,90
14 Ulla Terneby
Fótur
4,83
15 Christina Söderberg Lysingur 4,80
16 Jan Ljungholm
Thvaela 4,77

5,92
5,54
5,46
5,21
4,96
4,58

17
18
18
18
21
22
22
24
25
26
27
28
29

Staffan Strandberg
Ylva Tärby
Annika Karlsson
Louice Sporrsäter
Ruth Nyström
Kangeby-Boström
Karin Linde
Lina Rosengren
Jan-Peder Karlsson
Eeva Rumpunen
Gunilla Berlin
Elisabeth Holm
Malin Larsson

Orri
Fjalar
Straumur
Athena
Tölta
Grimur
Saeta
Hera
Vindur
Vaena
Jóel
Drottning
Nótt

4,73
4,70
4,70
4,70
4,67
4,60
4,60
4,47
4,40
4,37
4,33
3,77
3,33

Fyrgång V1
1 Gull-Britt Wahlstedt Taktur
5,93
2 Eva-Karin BengtssonSokki
5,57
3 Per Tollemark
Hrannar 5,03
4 Jan Ljungholm
Skaetingur5,27
5 Barbro Bäckström Amor
5,33
6 Madeleine Hüttner As
5,27
7 A-K Sverrisson
Gulltoppur5,03
8 Susanne Österman Skolli
4,87
9 Nils Andersson
Ljósfari 4,63
Fyrgång V3
1 Charlotta Liedberg Vidir
5,73
2 Malin Graffman
Ylur
5,60
3 Malin Pettersson
Thrasi
5,87
4 Malin Jansson
Godi
5,50
5 Johanna Lindqvist Frekja
5,37
6 Rebecca Hermansson Hrímnir 5,33
7 Karin Åkerström
Yllir
5,20
8 Emelie Axelsson
Sólfari
5,00
8 Anni Fridén
Rodasteinn5,00
10 Emma Wahlstedt Tinna
4,93
11 Malin Jansson
Stigandi 4,50
Tölt T1
1 Gull-Britt Wahlstedt Taktur
5,33
2 Per Tollemark
Hrannar 4,57
3 Petra Lundberg
Kolvidur 4,90
4 Jan Ljungholm
Skaetingur4,80
5 A-K Sverrisson
Gulltoppur4,67
6 Nils Andersson
Ljósfari 4,43
7 Annika Karlsson
Straumur 3,23
Tölt T2
1 Eva-Karin Bengtsson Sokki
2 Maria Paulström
Fláki

6,23
5,63
5,07
4,17
Gull-Britt och Taktur vann både V1 och T1
(på bilden - G-B och Siggi)
3 Staffan Strandberg Orri
4 Rebecca Lindmark Jonatan
6,02
5,93
5,88
5,59
5,33

5,89
5,33
5,28
4,95
4,72

4,33
4,17

Tölt T3
1 Charlotta Liedberg
2 Malin Jansson
3 Malin Pettersson
4 Johanna Lindqvist
5 Karin Åkerstrom
6 Anni Fridén
7 Malin Graffman
8 Emma Wahlstedt

Vidir
5,70
Godi
5,87
Thrasi
5,47
Frekja
4,97
Yllir
5,10
Rodasteinn4,90
Ylur
4,70
Tinna
4,67

Femgång F1
1 Otto Beckström
2 Maria Paulström
3 Cecilia Björklund
4 Monica Björsell
5 Petra Lundberg

Háleggur
Fláki
Röskva
Skrámur
Kolvidur

Femgång F3
1 Therese Larsson
2 Jeanette Larsson
3 Nina Eriksson

Prinsessa 4,97
Spyrna
4,20
Kolbakur 3,70

5,90
5,70
5,63
5,40
5,10

5,20
4,30
4,00
3,80
3,10

5,57
4,50
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ANNONS

• • • DJARFURPORTRÄTTET • • •

Folda

s
Lars-Ander

Namn: Lars-Anders Carlsson
Född: Skallsjö församling, Floda,
22 augusti 1951
Bor: i ett hus på Fabriksgatan i
Kungsbacka, tillsammans med tre
katter, bättre hälften Titti Nenzelius
och sonen Ola
Arbetar med: Pillar med datorer på
Artisten i Göteborg
Jag började rida: första gången "åkte"
jag häst, alltså turridning. Det var på
Rossared under ledning av Gull-Britt.
Jag tror att det var runt 1995. Gull-Britt
var också min första ridlärare.

Anledningen till att jag skaffade häst:
För att slippa börja spela golf. Njaeä, det
var väl så att jag upptäckte att tiden som
jag tillbringade i stallet och på hästryggen innebar en stark kontrast till och
stor avkoppling från det jag annars
pysslar med (ettor och nollor). Åsså var
det ju så att jag träffade Folda (det var
faktiskt Titti som "hittade" Folda).
Mitt stall: Klevsvik
Mitt “hästmål”: att trivas. Vill utveckla
komunikationen med hästen så att vi
fungerar bra tillsammans.
Bästa “hästminne”:
När jag träffade Folda.

Egen häst: Folda, född 1992, köpte jag 2
november 2000
Djarfur Bladet Nr 2/02 • Sid
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AKTUELLA AVELSHINGSTAR HOS OSS PÅ STENHOLMEN

BLUP

130

Flipi från Österåker en av Sveriges högst bedömda hingstar. Flipi redan lämnat flera 1.a klass
avkommor. En stark nedärvare med bästa tänkbara stam: e: Hrafn 802 , Elit. u: Von, 1:a kl. ue: Svalur, Elit
•
•

Flipi har väldigt bra exteriör. Totalt: 8,55
Bl.a 9,5 för hals och 9,20 för proportioner
Avelindex 130. Bäst i Sverige !

•

Flipi har mycket bra ridegenskapsbedömning.
Totalt 8,51
Bl.a 9,0 för vilja, lynne och form

Flipi betäcker på Stenholmen från 1 juli till och med 31 augusti.
Språngavgift: 8500 kr + SH/SIF avgift, bete & ultraljud mm enligt betäckningskontrakt.

Blaer från Stenholmen

brunblack 1:a klass fyrgångshingst med stor utstrålning och mycket
rumsliga gångarter. Blear är högställd och välrest med mycket bra bogparti. Blaers avkommor ärver hans
exteriör och stora gångarter. Både fyrgångare och femgångare finns bland avkommorna.
Blaer betäcker hela säsongen på Stenholmen. Språngavgift: 5200 kr + SH/SIF avgift, bete & ultraljud.

Solfari fra Langtved Rödblack mycket lovande unghingst med toppstam. 127 i avelindex.
Solfari betäcker hela säsongen på Stenholmen. Språngavgift: 4000 kr + SH/SIF avgift, bete & ultraljud.

Hingststation på Stenholmen har vi haft i 15 år. Vi garanterar god omvårdnad, har bra
veterinärt samarbete och mycket rutin. Vi skickar Dig gärna vårt “ Stoägarbrev “ med utförlig
information om alla våra hingstar, deras bedömningar, avelsindex, betäckningskontrakt mm. Välkommen.

För mer information besök oss på www.stenholmen.se eller ring 0322-714 50

Vårritt i
stall Klevsvik
Efter en något pirrig morgon kom vi oss äntligen
iväg, jag som heter Jenny
och min nioåriga märr
Litla, Karin och hennes
alerte sjuttonåring
Naskur. Vädret var strålande, hästarna klev villigt på transporten
som Karin med gott självförtroende rattade till stall Klevsvik där äventyret skulle
ta sin början. Fyra transporter hade slutit
upp och tillsammans med ”localsen” i
stallet var vi väl runt 18 ekipage om jag nu
räknat rätt, och det händer inte ofta. Vi
fick en härlig välkomstdrink innanför
västarna, sedan bar det av!
Över stock och sten, genom underbar
natur och förbi en hel del gigantiska hästgårdar med travare, galoppörer, islänningar mm som får en liten norrlänning
att inte tro sina ögon. Finns det så stora
hästgårdar? Och så många! Underlaget

Sid 40

varierade mellan grusvägar, myrar och
stigar, plus en underbart lång galoppbacke genom skir bokskog där till och
med min hysteriskt villiga (ouppfostrade?) märr kroknade mot slutet. Inga
asfaltsvägar störde vår framfart utan
hovarna dansade mot mjuka, barrbeklädda skogsvägar. Härligt!
Naskur och Litla var överlyckliga att
träffa på så många Islandshästkompisar,
jag och Karin var överlyckliga att träffa på
så många Islandshästfrälsta kompisar. En
rolig händelse mitt i den Halländska skogen var att två norrlänningar i exil insåg att
vi kom från samma lilla samhälle på 6000
personer som ligger just utanför Umeå.
Jag har praktiserat i hennes pappas BPmack när jag gick i sjuan, nu, ett antal år
senare red vi runt på två halvgalna
islandshästar i Kungsbacka. Märkligt.
En lunch bestående av kyckling och
potatissallad avnjöts vid Iglatjärn, där

även diverse familjemedlemmar slöt upp.
Vi fick vila ömma skinkmuskler och
dricka KAFFE. Abstinensen var vid denna
tidpunkt rätt hög. Hästarna fick också välförtjänt vila och vatten att dricka, även om
Litla anser att vattendrag sväljer små
hästar hela. Naskur försökte flirta med en
annat mycket vackert sto (läs: än Litla),
som flirtade lite väl våldsamt tillbaks så
matte Karin fick lov att avstyra hela snedsprånget, till Naskurs besvikelse.
Tyvärr tillförde denna trevliga rast ny
energi i mitt lilla sto, jag som sett fram
emot en lugn, avslappnad hemfärd. Till
er alla om ni undrar; hon ÄR inte sånhär
hemma. Inte jämt i alla fall… Vi fick välja
lång eller kort väg hem och fördelningen
blev väl ungefär hälften. Solen strålade

ända till vi svängde in på Klevsviks gårdsplan då åskmolnen bredde ut sig. Nöjda,
trötta och med rödbrända axlar styrde vi
hemåt Vallda, gav hästarna godis, godnattpussar och kramar. Väl innanför dörren hemmavid sjönk jag ner i första bästa
soffa och sände lojt en tanke till alla glada
kamrater som fortsatte dagens samvaro
med grillpartaj. Rädd för att överdosera
sällskapslivet efter två års ensamhet på
vår lilla gård var jag nöjd med en kväll i
ensamhet.
Tack för fint arrangemang, vi laddar
redan till nästa långritt!
hälsningar Jenny och Litla.

Ända från Halmstad kom
Annika och Eva.

Hungriga ryttare och hästar
framme vid Lilla Iglatjärn.
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• • • HEMMAHOS • • •

På besök hos Anna
Åström i Stall Bräcke

I flera år har familjen Åström letat gård,
främst för att Anna skall kunna syssla
med hästar lite mer på heltid. Och när
moster Annika (Nordberg) fick nys om att
Lárus skulle sälja sin hästgård i Gällinge
så var köpet så gott som klart. Där fanns
belyst ovalbana och paddock, longeringsvolt, närmare 12 ha bete plus 5 ha arrende
och ett stall med ett 20-tal boxar. Dessutom givetvis ett boningshus (med separat lägenhet på övervåningen).
Sagt och gjort, i november gick köpet
igenom och den 1 januari 2002 flyttade
Anna in i stall Bräcke. Pappa Arne bor
där några dagar i veckan och på helgerna
kommer syskonen Linnéa och Anders.
Verksamheten
Idag finns det 14-15 inackorderingar i stal-
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let och Anna har 4 egna hästar. De flesta
inackorderingarna står Rosa för. Rosa
köpte Lárus turridningshästar och driver
verksamheten vidare under namnet Rosas
Islandshästar. Hon erbjuder turridningar
och ridskola. Anna har själv aldrig varit
intresserad av den sortens verksamhet och
tycker det är en perfekt lösning. Anna har
istället riktat in sig på i första hand privatlektioner och tillridning men hon fungerar
även som instruktör för några elever i
Rosas ridskola.
Tävling
Ingen har väl undgått att Anna med sin
valack Strokkur varit ett av klubbens mest
framgångsrika ekipage de senaste åren.
Förra året var Strokkur sjuk och fick
vila från allt vad tävling hette. Men iår är

siktet inställt på SM och det ser lovande ut
för vid dags datum har ekipaget vunnit
både i Skåne och Borås.

Framtidsplaner
I den närmsta framtiden handlar det,
förutom den pågående tävlingssäsongen,
om att renovera huset och greja lite i stallet. De egna unghästarna som mamma
Ingegärd, bosatt på Orust, förser Anna
med skall också ridas in.
På framtiden ligger även ett annat
projekt som Anna håller på att fila på. Det
handlar om att skaffa 2-3 välutbildade
verksamhetshästar att bedriva privatundervisning på.
Anna vill även kunna ta dit duktiga
instruktörer. 7 boxar av stallets numer 27
stycken, är reserverade för kursdeltagares
hästar.
Ovalbanan som precis använts till
Djarfurs Klubbmästerskap står gärna till
klubbens förfogande fler gånger. Nästa
arrangemang är Alternativ KM i augusti.
Vi syns då!
Eva Lind
<- Anna med en utav
unghästarna som skall ridas in.
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Johan-kurs
i stall Nersgården
Den första helgen i Mars (söndag och
måndag för att vara mer exakt) var jag och
Tyrfingur på kurs för Johan Häggberg.
För min del började det på Lördagkväll
med en liten teoriföreläsning. Vid det här
teoritillfället hade Johan inte tänkt att
prata så mycket, utan tyngdpunkten låg
på filmvisning. Dock har jag antecknat
några hållpunkter som jag gärna delar
med mig av:
• Hästen är ryttarens spegel! Gammalt
talesätt... Frågan är hur man skall tolka
det om man har en "trött" grisepassare? :-)
• Vad förstår hästen? Kommunicera med
hästen på ett sätt som den förstår.
• Rätt form: Det är bakbenen, buken och
musklerna framför manken som bär ryttaren, ej ryggen.
• Grunder: Alla hästar "skall" kunna hjälperna för sidföra, stanna och starta (men
inte nödvändigtvis i den ordningen).
• Använd olika gångarter för att förbättre
varandra.
• Grunderna och ledarskapet måste fungera för att man skall få en stadigprogress.
Annars får man bara tillfälliga "toppar".
• En häst som rids riktigt och jobbar i rätt
form blir vackrare. Om inte, så får den för
lite mat!
• Sträva efter en årlig progress, eller att
hästen i varje fall inte skall bli sämre.
Efter dessa kloka ord på vägen började
videofilmvisningen. (Efter att först en del
tekniska problem hade övervunnits.
Karlar och teknik, ni vet...) Johan började
med att visa en film med en svart häst som
han haft på träning. Han visade först bild-
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er från när hästen just hade anlänt, och
hans kommentarer om denna häst var inte
nådiga. Han sa saker som att "den här
hästen är ful, fet, omusklad, kan inte gå i
form, kan inte tölta, osv.. Det var bara att
hålla med, för hästen i fråga såg inte
särskilt rolig ut. Sedan visade han hur
hästen såg ut några veckor senare, och
slutligen det färdiga resultatet efter några
månaders träning. Det visade sig att
denna häst var Ólga från Skaneyland, ett
sto som Johan hade på träning förra våren
(tror jag). Han visade henne i maj 2001 (?)
på Sörgården där hon fick de högsta ridegenskapspoäng som någonsin tilldelats
ett sto i Sverige, 8.73. Man undrar ju i sitt
stilla sinne vad det hade blivit av denna
häst i händerna på en mindre god ryttare?
Hästen är ryttarens spegel, jo jo!
Vi såg även fler hästar på film, men
detta var det roligaste exemplet.
Nästa dag var det dags att rida! Kursen
hölls i ett ridhus, som det kändes otroligt
lyxigt att rida i för den som är van vid
blåsig paddock. Underlaget var dessutom
kanonbra, så bara att rida där inne var
toppen. Att det var Johan-kurs till på
köpet gjorde ingentign mindre angenämnt. Första passet jobbade vi mycket
med sidförande, och tölt ur sidförande för
att försöka att få Tyrfingur att släppa sin
passbundenhet. Det gick rätt så hyfsat,
och han släppte lite grann.
När vi gick ut ur ridhuset någon halvtimme senare hade det börjat snöa! Stora
blöta flingor... Precis vad man önskar sig
nr man är ute och kör med släp! Men det
klarade sig, för när vi åkte hem framåt
eftermiddagen hade det börjat töa bort.

Vårfest i
stall Klevsvik

Johan Häggberg och Askur.

På eftermiddagen red vi ytterligare ett
pass. Nu tyckte Tyrfingur att det kändes
väldigt jobbigt att behöva fara omkring på
det där viset, så han började vixla något
alldeles våldsamt.
Nästa dag red vi bara ett pass var, men då
ensamma. Lyx! Det jag uppskatter mest
med att rida för Johan Häggberg är att han
korrigerar både ryttaren och hästen. Han
är noga med att man sitter rätt och att man
använder hjälperna på rätt sätt. Man får
mycket med sig hem efter en kurs för
honom.
Ett par veckor efter denna kurs var vi
några stycken i stallet som började rida
lektion för Anna-Karin Sverrisson. Vid det
laget hade vixlingen blivit ännu värre. Jag
tror att Tyrfingur helt enkelt fick en överdos av töltträning. Anna-Karin tyckte att
han skulle få slippa att träna tölt ett tag,
eftersom det var så tydligt att han tyckte
att det var jobbigt och besvärligt. Så vi
struntade i tölt, och körde i stället trav och
galopp, mycket galopp blev det! Och helt
plötsligt tog töltträningen två stora kliv
framåt, och började funka riktigt bra!
Alltså - "använd olika gångarter för att
förbättra varandra".

Efter en lyckad vårritt med
rekordmånga deltagare var stämningen uppsluppen denna sköna
majkväll. Från grillarna spreds
ljuvliga dofter över nejden. Den
nyrenoverade verkstaden visade
sig duga fint som festsal och som
omväxling var det trevligt att
kunna se sin bordsgranne utan
mörkersikte. I vimmlet kunde bl a
skådas festveteraner som makarna Bark liksom Tunareds, givetvis
klanen Persson och en massa
Klevsviksbor liksom diverse
grannar. Från Dugatorp slöt även
paret Sverrisson samt festproffset
Thunberg upp. Någon majbrasa
blev det inte iår men istället föddes det ett föl runt 23.30-tiden
och en person försvann faktiskt
från festplatsen denna gång, men
återfanns välbehållen några timmar senare. Vi ser redan fram
emot nästa fest i Djarfur, när nu
denna månde bliva?
I Frippe Frikadells frånvaro Marre Macaron

Det om detta! //Karin Andersson
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• • • NYAMEDLEMMAR • • •
Välkomna till Djarfur: Karin Svensson, Vallda (S) • Malin Andersson,
Lindome (M) • Paula Olsson, Onsala (S) • Tina Bengtsson, Lindome (S) •
Åsa Adler, Kungsbacka (S) • Rebecca Haraldsson, Kungsbacka (M) •
Susanne Törnqvist, Kållered (St) • Margaretha Svahn, Rävlanda (St) •
Emma Espenholt, Kållered (St) • Olov Haraldsson, Göteborg (St) •
Johanna Lindgren, Säve (St) • Frida Jansson, Åsa (M) • Linda Isaksson,
Ullared (S) • Maria Paulström, Kungsbacka (F) • Fanny Vas, Onsala (M) •
Anna Ivarsson, Fjärås (M) • Ruth Nyström, Fotskäl (St) • Stina Nyström,
Fotskäl (Fs) • Ulrika Wikström, Vallda (S) • Marie Cajman, Onsala (S) •
Camilla Källman Björklund, Göteborg (St)

• • • DJARFURSHOPEN • • •
Broderade Djarfur-logotyper NYHET! 60:Guldbrodyr på vit, blå, vinröd eller svart botten
Djarfur-strumpor
45:Gråa med vinröda detaljer, Stl dam, herr & barn
Isskrapa

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
Försäljningsställen:
Stall Klevsvik, Skogsgärde Islandshästar

Sid 46

5:25:300:60:50:-

Sköna, varma Bola-strumpor
med Djarfur logo.

• • • ANSLAGSTAVLAN • • •
Djarfurmedlemmar annonserar gratis på denna sidan

MEDRYTTARE SöKES.
två till tre dagar i veckan till
piggt, glatt och fantasifullt litet
sto i Vallda. Du bör vara ridvan och helst vuxen.
Ring Jenny och Kristian före
21.00. 0300-372 72

Ridstövlar säljes.

Snygga gummiri
dstövlar
med smalt skaft
och
“skinn-look”för
t ex tävling. Stl. 37, pris
250 kr.
Eva 0300-380 44

Kuperat sommarbete finnes
12km öster om Lindome.
Vi erbjuder daglig tillsyn
och islandshästkompisar,
en 3-årig valack och ett
13- årigt sto.
Låter det bra?
Ring Åsa 031-94 54 49
mob 0703- 96 61 13
Senaste tillsko
ttet i Skogsgär
de.
Dimma har ne
dkommit med
ett
stoföl efter Ba
ldur från Wän
edal.
Född den 23 ap
ril och på korte
t är
hon bara någr
a timmar gam
mal.

HÁFETI är till salu!
Valack, f. ‘89.
Tävlad A-klass i T1, V1, FS1.
SM-guld i FS1 2001!
Känslig och med bra vilja.
Ring Lotta
0340-851 22,
0709-52 83 38

• • • KALENDARIUM2002 • • •
MAJ
29 maj

Kvällstävling (Gångartsklasser) på Anderssons gård.

JUNI
1-2 juni

Fákurs vårtävling. Vesturbanan i Borås.

14-16 juni

Sydsvenska Mästerskapen, Margaretehof.

26 juni

Hopptävling i stall Klevsvik. 40 cm, 60 cm & barnklass.

27-30 juni

Svenska Mästerskapen. Tunabanan i Uppsala.

JULI
2-7 juli

Landsmot på Island.

3 juli

Kvällstävling (Töltklasser) på Anderssons gård.

13-14 juli

Invigning av ”Sävebanan”.

14-16 juli

Uttagningsläger till Nationella Ungdomslagstävlingen,
Stall Bräcke.

21-28 juli

FEIF Youth Cup. Himmelstalund, Norrköping.

AUGUSTI
8-11 augusti NM. Ypäja, Finland.
14 augusti

Kvällstävling (Maskeradtävling) på Anderssons gård.

17 augusti

Vængur Sommartävling, Andersson Gård.

25 augusti

Djarfurs Alternativ KM, stall Bräcke, Gällinge.

27 augusti

Hopptävling i stall Dalhem. 40 cm & 60 cm.

SEPTEMBER
1 september Deadline Djarfur Bladet nr 3.
1 september Stigandi Septemberskoj, Östad.
14-15 sep.

Stigandi Hösttävling, Östad.

20-22 sep.

Gaedingakeppni, Fornaboda Travbana.

21 september Djarfur KM 2002. Stall Bräcke.
Kalendariet uppdateras i varje nummer.

Deadline nästa nummer 1 september

