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Missa inte de roliga
hopptävlingarna i sommar!

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 2003
(visar även fördelningen av avgiften)
Du betalar Varav går till SIF

Senior

370 kr

(270 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)

Hej!
Här kommer sista Djarfur Bladet
innan sommaren. Det är späckat med
aktiviteter så det gäller att anteckna de
du vill delta i. På baksidan hittar du
ett kalendarium som förhoppningsvis
skall göra det hela mer överskådligt.
Ha en riktigt skön sommar alla djarfuriter,
vi syns i vimmlet!
/ Eva
P.S. Glöm inte att skriva till Djarfur
Bladet och berätta om dina hästäventyr i sommar...

Nästa deadline 24 augusti

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:
Omslagsbilden:

Foto: Christian Persson

Albina och Dokka tar vårens första fotbad.

Sid 2

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

• • • ORDFÖRANDEORDET • • •
Vilken tur
vi hade!!!!
Vårat Djarfur open
kunde genomföras i
solsken och idag när
man tittar ut så är
det allt annat än det.
Tack för en jättefin
tävling och ett jättetack till alla som var
med både funktionärer, domare,
tävlande och publik.
Jag var inte själv
med och tävlade
utan den avdelningen skötte Linda både på sin och min häst. Med en sak skall jag bara
säga.. Det är mycket jobbigare att inte sitta på hästen själv, det är inte så
lätt att rida utanför banan för där kvittar det ju vad jag försöker så kan
jag ju inte påverka något och då är jag dubbelt så nervös som när jag
själv är inne på tävlingsbanan.
Nu går vi mot en skön årstid med sol och bad och mycket ridning
förhoppningsvis. Jag skall ha lite av sommarlov i år då mina ”studier”
förhoppningsvis skall vara avslutade i och med min tenta i maj.
Jag hoppas att få se många av Djarfuriterna både på alternativ KM
i augusti och på vårt ordinarie KM i september. Se i tidningen om de
nya grenarna till alternativ KM, det kommer att bli en upplevelse.
Tills vi syns nästa gång Ha en riktig skön sommar.

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

Hopptävling i
Stall Klevsvik 18 juni
Klasser: 40 cm och 60 cm (även barnklass)
Anmälningsavgift 50 kr (betalas på plats)
Grillad korv samt fika kommer att finnas.
Välkomna!
Anmälan till Ulrika senast 15 juni på
telefon 0702-234 062

Tag SIF’s Bronsmärket
i Djarfurs regi!
För att de som önskar ska få chansen att ta bronsmärket kommer märkeskort för bronsmärket att
finnas att köpa (20:-) vid Djarfurs Alternativ-KM och Djarfurs KM.
Delarna som ingår är dressyrprogram, LV och LT samt teoriprov (se
nedan). Dressyren kommer du att kunna rida upp för under AlternativKM 24/8 eller på dressytävlingen hos Suzanne Adamsson 9/9. Övriga
delar under KM samt under Djarfur Open 2004. Teoriprov kommer
anordnas under hösten för de som köpt märkeskort.
Hjärtligt välkomna önskar
Tävlingskommittén och Verksamhetskommittén
Teori: Grundläggande ridlära, allmän hästhållning, gångartsteori,
allemansrätt och riding i trafik och terräng. För de som ej tagit järnmärket tillkommer teorin för järnmärket.
Praktik: Uppnå lägst 4,2 poäng i lätt fyrgång och lätt tölt.
Gångartsprovet kan göras på ovalbana eller ridbana (minimimått 20x40).
Genomföra bifogat dressyrprogram på ett tillfredsställande sätt (rätt
gångart vid angivna bokstäver, rätt ridna vägar, använda rätt hjälper,
ha en godtagbar sits och hållning).
Sid 4

• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •

Välkomna till sommarens
populära kvällstävlingar!
23 juni start 19.00
Klasser: Lätt fyrgång ungdom (upp t.o.m 14 år),
Lätt fyrgång, Fyrgång V1, Femgång och Tvågång

18 augusti start 19.00
Klasser: Lätt tölt ungdom (upp t.o.m 14 år),
Lätt tölt, Tölt T1 och Tölt T2
Plats: Anderssons Gård • Domare: Nathalie Andersson
Anmälningsavgift 100 kr (betalas på plats)
Anmälan görs till Nathalie på tel. 0300-159 86 (går att
anmäla på telefonsvararen) senast två dagar innan.
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• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •
Välkomna till Djarfurs KM 2003
20 september i
Stall Bräcke, Gällinge
Öppen för
andra klubbar:
Godkänd
SIF-tävling:

Sista anm.dag:
Efteranmälan i
mån av plats:
Anmälningsavgift:

Nej
Ja, om tillräckligt
antal domare
finnes, annars
körs tävlingen
som icke-godkänd
SIF-tävling.
28 augusti
Nej

100 kr,
grenavgift 25 kr.
Betalning:
Pg 96 62 29-7,
(Djarfur)
Tävlingsgrenar:
V1, T1, T2, F1,
Lätt Tölt,
Lätt Fyrgång
Anmälan skickas till: Cecilia Bark,
Annas väg 1,
430 40 SÄRÖ
Övriga
Veterinäravgift
upplysningar:
tillkommer på
plats.
Vandringspris i samtliga grenar.
Frågor
Cecilia Bark
tel. 031-93 64 43
eller tävlingsledare
Ulrika Persson
tel. 0300-213 92
el. 0702-23 40 62
ulrika.030021392@
telia.com

Sid 6

• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •
Välkommen till Djarfurs Alternativ-KM 2003
Söndagen den 24 augusti
Tävlingsplats:
Öppen för andra klubbar:
Sista anmälningsdag:
Anmälningsavgift:
Postgiro:

Stall Bräcke, Gällinge
Nej
6 augusti. Efteranmälan i mån av plats:
(50:- i extra avgift)
00 kr, grenavgift 25:966229-7 (Djarfur Islandshästklubb)

Tävlingsgrenar (nya klasser är understrukna):
Öltölt ........................................ Du töltar ett varv på ovalbana på tid med
en fylld ölsejdel, ölspill=tidstillägg
Flagglopp ................................ Ett varv på ovalbanan, två upptagningar
av flagga och två isättningar
Hoppning ................................. 60 cm (ungdom och vuxen) och
40 cm (barnklass),
Dressyr ..................................... G2 (program se sid. 9),
V50 ............................................ Lätt fyrgång för dig som fyllt 50 år
V60 ............................................ Lätt fyrgång för dig som fyllt 60 år
T18 ............................................ Lätt tölt för hästar som fyllt 18 år
Tvågång .................................. Har tidigare funnits med på KM
LVH .......................................... Lätt fyrgång med handhäst,
(rid LV-program med minst en handhäst)
Fyr-/fem-gångsstafett .......... Här rider man max. 2 gångarter/ekipage, i
anmälan anges om man vill rida fyrgång
(ökad tölt) eller femgång (flygande pass)
samt vilka ekipage man delar sträckorna med
Vandringspriser i samtliga grenar!
(Vi efterlyser vandringspriser till V60 och LVH, om du vill skänka - ring Ulrika!)
Anmälan skickas till:

Frågor:

Cecilia Bark, Annas väg 1, 430 40 Särö
använd den vanliga anmälningsblanketten och
skriv klasser på övriga klasser och upplysningar.
Ulrika Persson 0300-213 92 eller mobil
0702-23 40 62
eller Cecilia Bark 031-93 64 43
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• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •

Dressyrtävling!
i Stall Dalhem
9 september
Program G2 (se sidan 9).
Första start 18.30.
Anmälan görs till Suzanne på
tel. 0300-639 72, 0733-74 80 90
senast den 2 september.
Anmälningsavgift 50 kr
(betalas på plats)
Fika kommer att finnas!
OBS! För dig som vill ta bronsmärket är detta ett
ypperligt tillfälle att få gjort dressyrdelen! Läs mer på sidan 4.

@

Vill du ha info om vad som händer
i föreningen före alla andra?

Anmäl din e-postadress till vår
e-postlista. Maila till djarfur@skogsgarde.com

Funktionärer sökes till Alt. KM och KM!
Kontakta Josefine Sjöstrand på tel.
0300-624 97 eller 0733-793 625 alt. via mail
josefinesjostrand@hotmail.com

Sid 8

Dressyrprogram G.2.
A

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 arbetstölt / 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.

Dagens knippe
morötter
Vill jag ge Johanna, Sofia
och Christian i cafét under
Djarfur Open. Ni är toppen!
Kristina

Vill du skicka ett knippe
morötter till någon?
Maila till Djarfur Bladet:
eva.lind.hem@telia.com
Djarfur Bladet Nr 2/03 • Sid
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Foto: Eva Brodin

A-finalen i T1 gjordes upp mellan fem herrar.
Nisse tog hem segern på fina Fylkir.

Djarfur
Open
10-11 maj
stall Bräcke

En lyckad historia i solsken
Sid 10

Så har då mitt andra Djarfur Open som
tävlingsledare gått av stapeln, även i år
hade våra böner till ”han där uppe”
fungerat ganska bra och lördagen innebar
sol, lite kalla vindar och en liten skur på
em medan söndagen bjöd på sol och
faktiskt en del värme (även om shorts såg
liiiite kallt ut).
I år flöt förberedelserna otroligt mycket lättare eftersom jag slapp vara funktionärsansvarig och enda orosmolnet innan
tävlingarna var (som vanligt) veterinären.
Eftersom vi ännu inte fått någon dispens
för denna typ av tävlingar (snälla SIF
jobba på detta…) var vi fredag 2 veckor
innan tävlingen beredda att ställa in alltihop eftersom vi inte fått tag i någon veterinär. Trots samtal till över 50 veterinärer
(från Alingsås till Falkenberg) under över
5 veckors tid hade vi ännu inte fått tag i
någon som kunde ställa upp… I sista

minuten fick vi tag i vet. Madeleine
Dahlstrand Dahlén som likt en ängel räddade hela tävlingen Tack!!
Lördagen började tidigt (för vissa av
oss) men p.g.a. att den började lite senare
för somliga blev vi cirka en kvart försenade från start, detta hade vi dock arbetat in
redan före lunch m.h.a. duktiga funktionärer, domare och speaker samt några
strykningar. Denna del av tävlingen såg
jag som vanligt inte mycket av eftersom
det hela tiden var något som krävde att
man var på språng (allt från frågor om
godkända bett till att leta efter min walkie
talkie som hela tiden rymde ifrån mig:o).
Men sen märktes skillnaden från tidigare
år, jag kunde helt plötsligt flyta runt och
vara social, prata med folk (detta är ju som
ni alla vet en konst jag behärskar..) och
kolla på tävlingen. KUL!
Fick se många duktiga ekipage och

Foto: Eva Brodin

Emma och Logi knep helgens högsta poäng.
8.0 för traven av en domare! Grattis!
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Foto: Christian Persson

Fint ordnat för hästarna är
det i stall Bräcke.

Sid 12

kittlare och vår eminente speaker Roland
fick stundom ta sig en promenad på utsidan för att lugna nerverna när dottern
Emma red. När T3–finalen var riden visade sig det att vi hade två på samma poäng,
då både Alexandra och Emma valde att
inte rida om så avgjordes saken genom att
domarna avgjorde vilken som skulle vara

Eva-Karin Bengtsson och
Sokki var brilijanta i T2

Foto: Eva Brodin

tjusiga uppvisningar. Det roliga är att vi
alla kan samsas på samma tävling, såväl
ekipagen som satsar på att nå A-klasspoäng inför VSM och SM till de ekipage
som för första gången tävlar och har som
mål att hålla sig på banan hela tiden. Ni är
alla värda lika mycket beröm!
Tyckte också att tävlingarna genomsyrades av en gemytlig stämning och åskådarna applåderade lika entusiastiskt för
alla ekipagen.
Dagens sponsor var Boett som skänkt
ett ”leopardfleecetäcke” som vi lottade
ut bland alla startande och de lyckliga
vinnarna blev Malin Jansson och Godi,
grattis!
Så var det då dags för söndag som
var finaldag, i år var det Djarfur Open
premiär för B-finaler i lättklass. Detta gjorde att många fick chansen att rida final
vilket var uppskattat.
Ungdomsfinalerna blev riktiga nerv-

Foto: Eva Brodin

Kajsa Strömberg och
fina Hetja vann
Lätt fyrgång.

dagarna extra lyckade!
Också ett stort tack
till Arne och Anna för
att vi får vara på er fina
anläggning!
Nu börjar jakten
på en biträdande tävlingsledare för nu vill
även jag och Dokka
vara med och tävla, jag
önskar alla deltagare
och funktionärer hjärtligt välkomna till höstens tävlingar och glöm
inte att anmäla er i tid!!
Tills nästa tävling….
Ha det så bra önskar
Ulrika

Josefine Sjöstrand på
Garri bevisade att
man både kan tävla
och vara funktionär
på samma tävling

Foto: Christian Persson

1:a och 2:a. Alexandra vann med minsta
möjliga marginal (2-1 i domarröster) och
fick motta ett tjusigt segertäcke från
Folksam som var en av våra sponsorer
(även övriga finalister fick fina priser). I
V3 fick Emma revansch och vann över
Alexandra som kom tvåa, denna klass
sponsrades av Mountain Horse med fina
ridväskor, hattar och kepsar.
Folksam sponsrade även T1 som blev
en annorlunda final där 6 herrar gjorde
upp om placeringarna. Det var tre svenskar och tre islänningar och det är en glädje
att meddela att denna kamp slutade med
att Sverige tog hem segern genom Nils
Andersson:o)
Mountain Horse sponsrade även finalisterna i V1 och F1 med fina priser.
Tack till alla involverade, tyckte ni
gjorde ett jättejobb och att vi sen utfodrades med så god mat och fika (tack Sofia,
Johanna, Kristina och Christian) gjorde ju

Djarfur Bladet Nr 2/03 • Sid
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Fanny Vas och Múli
gick till B-final i
Lätt fyrgång.

Malin Jansson vann
leopard-täcket från Boett

Stefan Augustisson och Hrafn vann F1.

Övriga foton: Christian Persson

Foto: Eva Brodin

Tina Bodin på söta Hera.

Många timmar i sekreteriatsvagnen blev det för
Roland, Louice, Peter m fl.

Sid 14

Resultat Djarfur Open 2003
Lätt Tölt LT

VI forts.

Plac.Ryttare

Häst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Helmingur
Stirnir
Reimar
Glóblesi
Mói
Hetja
Fengur
Hrimnir
Saga
Grímur
Flugar
Litla
Dísa
Múli
Byr
Vikingur
Garri

Schell, Olivia
Andreasson, Mikaela
Lissbrant, Maria
Strandberg, Staffan
Adler, Åsa
Strömberg, Kajsa
Tunared, M-L
Granström, Charlotta
Stern, Sol-Britt
KangebyBoström, E
Björklund, Maria
Davidsson, Jenny
Kopp, Frida
Vas, Fanny
Falkman, Sofie
Sterner, Torbjörn
Sjöstrand, Josefin

Ut. Final

5,10
4,93
4,83
4,87
4,83
4,8
4,6
4,53
4,27
4,13
4,00
3,97
3,83
3,67
3,33
3,30
3,13

5,33
5,08
4,75
4,50
4,25

Häst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Hetja
Hrimnir
Tígull
Fengur
Dísa
Vikingur
Hekla
Litla
Múli
Glóblesi
Byr
Fála
Helmingur
Mói
Jötunn
Grímur
Garri

Strömberg, Kajsa
Granström, Charlotta
Bark, Cecilia
Tunared, M-L
Kopp, Frida
Sterner, Torbjörn
Martin, Monica
Davidsson, Jenny
Vas, Fanny
Strandberg, Staffan
Falkman, Sofie
Nilsson, Katrin
Schell, Olivia
Adler, Åsa
Linnér, Staffan
KangebyBoström, E
Sjöstrand, Josefin

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ut. Final

5,63
5,47
5,20
5,13
5,30
5,03
5,00
4,97
4,90
4,57

5,90
5,37
5,00
4,40

Fyrgång Ungdom V3
1
2
3
4
5

Ut. Final

5,27
5,13
5,10
4,90
5,00
4,70
4,63
4,60
4,57
4,30
4,27
4,03
3,87
3,67
3,33
3,13
3,00

Häst

Bengtsson, Eva-KarinSokki
Pettersson, Claes
Prúdur
Lissbrant, Maria
Reimar
Paulström, Maria
Jolnir
Hüttner, Madeleine Ás
Tollemark, Per
Hrannar
Bodin, Tina
Hera
Börjesson, Linda
Faxi
Börjesson, Linda
Pési
Andersson, Anna-LenaFrami
Thorvald Björnsson Náttfari

Plac.Ryttare

Lätt Fyrgång LV
Plac.Ryttare

Plac.Ryttare

5,67
5,29
5,17
5,04
4,75

Häst

Ut. Final

Wahlstedt, Emma
Logi
5,77
Romanov, Alexandra Gormur 5,67
Andreasson, Mikaela Stirnir
5,37
Vas, Linnea
Kongur
4,97
Fridén, Anni
Rodasteinn 4,83
Romland, Emelie
Pùka

6,48
6,00
5,38
5,14
5,05

Tölt T1
Plac.Ryttare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Häst

Andersson, Nils
Fylkir
Magnusson, Olafur Milla
Thorvald Björnsson Náttfari
Pettersson, Claes
Prúdur
Stefan Augustsson Hrafn
Tollemark, Per
Hrannar
Paulström, Maria
Jolnir
Börjesson, Linda
Pési
Hüttner, Madeleine Ás
Andersson, Anna-LenaFrami
Börjesson, Linda
Faxi
Bark, Cecilia
Tígull
Wahlstedt, Gull-Britt Taktur

Ut. Final

6,07
5,90
5,07
5,07
5,37
4,60
4,97
4,67
4,63
4,53
4,30
4,00

6,39
5,83
5,72
5,61
5,50
5,22

Tölt T2
Fyrgång V1
Plac.Ryttare

Plac.Ryttare
Häst

1 Andersson, Nils
Fylkir
2 Wahlstedt, Gull-Britt Taktur

Ut. Final

6,30 6,50
6,03 6,23

Häst

1 Bengtsson, Eva-KarinSokki
2 Strandberg, Staffan Orri

Ut. Final

6,10
3,30
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Tölt Ungdom T3
Plac.Ryttare

1
2
3
4
5
6

Romanov, Alexandra
Wahlstedt, Emma
Vas, Linnea
Fridén, Anni
Larsson, Hedvig
Jansson, Malin

Häst

Ut. Final

Gormur 5,47
Logi
5,60
Kongur
4,33
Rodasteinn 4,37
Björk
4,60
Godi
4,83

5,87
5,87
5,10
4,87
4,67

Femgång F1
1
2
3
4

Stefan Augustsson
Magnusson, Olafur
Larsson, Theresa
Sverrisson, A-K

Häst

Hrafn
Milla
Thokki
Stormur

Ut. Final

5,53
4,73
4,63
4,63

Foto: Eva Brodin

Plac.Ryttare

Femgång F3
Plac.Ryttare

1 Larsson, Hedvig
2 Larsson, Jeanette

Häst

Björk
Spyrna

Ut. Final

4,57
3,67

Alexandra Romanov och Gormur, ett av många
duktiga ungdomsekipage på Djarfur Open

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.

Karin & Glói, stilen är anno 1986

Karin på ridläger
eller det var en gång för länge sedan....
D E N 9 J U N I 1 9 8 6 red jag Islandshäst för
första gången. Jag och en kompis, Jenny,
hade beslutat oss för att belöna oss själva
med en trevlig resa efter två terminers
"slit" med engelskastudier vid Göteborgs
Universitet. En planerad Londonresa omvandlades raskt till en vecka i Värmland
när vi råkade läsa i en turistbroschyr innehållandes förslag på aktivitetssemester i
olika delar av landet. Att rida Islandshäst
i den Värmländska vildmarken lät helt
oemotståndligt, tyckte vi.
Vi satte oss på tåget från Göteborgs
centralstation. I Kil bytte vi till rälsbuss. I
Sunne blev vi hämtade av Agneta Ydner,
som anordnade ridlägret.
Vi kom fram till Spelnästorps Gård,
och möttes där av de stora men vänliga
varghundarna Lady och Lufsen. Speciellt

Lufsen var en mycket social hund, som
gärna slickade en kärleksfullt i ansiktet.
Det tyckte vi var helt OK, ända tills vi såg
honom dricka ur gödselbrunnen i stallet...
Då var det slut med den kärleken.
Vi blev inkvarterade i ett nybyggt fräscht logement i ladan. Där låg vi allihopa i
våningssängar, ett tiotal "tjejer" i åldrar
från dryga 20 (jag och Jenny) till några och
sextio - en rolig tant som jag tyvärr inte
minns namnet på. Hon red i allafall i sydväst i stället för ridhjälm!
Så snart vi slängt in våra grejor frågade vi Agneta om det var OK att gå och
titta på hästarna. Det var det - så länge vi
lovade att inte klappa dem. När hästarna
gick i hagen skulle de få vara helt fria.
Vi gick ner till hagen och möttes av
den vackraste syn man kunde tänka sig.
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En flock på ca 15 islandshästar fridfullt
betande på en äng med högt gräs med av
smörblommor i. Nedanför glittrade
Fryknen.
Nästa dag, efter att ha förplägnats
med Agnetas goda kvällsmat och frukost,
var det dags att dela ut hästarna. Förutom
Agneta själv hade hon två medhjälpare,
en tjej som hette Kajsa och dessutom
Bobbo Nordenskiöld, han med programmet "Vildmark".
Jag blev tilldelad en häst som hette
Glói, Jenny en som hette Glófaxi. Glói
visade sig vara en vackert fuxfärgad
valack med ljus man och svans!
Att hämta hästarna i hagen var en procedur för sig. Alla hästarna var mer eller
mindra svårfångade nämligen. För att
fånga in dem gick vi på en rad mot flocken för att störa dem så lite som möjligt. Vi
"smög" oss runt och spred ut oss så att vi
fick dem framför oss i riktning mot grinden. Sedan drev vi hem dem, och plockade
undan för undan ut de hästar som skulle
användas. När alla som skulle fångas var
infångade "släppte" vi resten. Då gällde
det att ha sin häst i ett fast grepp, och
vänd mot stallet och inte mot hagen.
Annars låg man risigt till eftersom ALLA
hästarna försökte rusa iväg, även de som
hade grimma och grimskaft på sig!
Borstade gjorde man bara i sadelläget,
och utöver det kontrollerades hovarna.
Hästarnas utrustning bestod av stadiga
manskapssadlar. Alla hästar hade svanskappa. Vissa, bl a min Glói, hade dessutom förbygel. Fantastiskt praktiskt,
sades det, eftersom det hindrade sadeln
att glida ifall man skulle ha glömt att dra
åt sadelgjorden...
Dessutom hade alla hästar packväskor
av läder framtill. I dem packades kåsor,
mackor, triangiakök och allt annat som
behövdes till lunchen.
Under veckan red vi i fantastisk natur,
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...och de gick och gick...

på grusvägar förbi röda lador och i orörd
vildmark. Ibland red vi på stigar och
vägar, ibland mitt i ingenting.
Ibland fick vi stanna och vänta
medans Agneta och Kajsa konsulterade
kartan för att försöka reda ut var vi var.
Varje lunch stannade vi vid en eller annan
sjö eller tjärn. Där vattnade vi först hästarna och såg till så att de hade det bra innan
vi lagade till lunch med olika soppor och
krämer samt våra medhavda smörgåsar.
Det var underbart! Ofta underhöll Bobo
oss med historier om hästar och människor han mött, och om inspelningen av
Ronja Rövardotter där han hade hjälpt till
med hästarna. En lunchpaus blev extra
minnsevärd, eftersom han fick för sig att
han skulle rida ut i sjön med sin häst. Det
slutade med att han damp i vattnet eftersom hans häst bockade vilt! Vi skrattade
så tårarna rann när han vadade upp med
vattnet rinnande i floder ur kläderna.
Tyvärr hade jag inte kameran uppe just då...
För att vi skulle orka rida så mycket
varvades ridningen med promenader. Det
kändes lite fånigt i början att stiga av hästen och traska bredvid. Men efter ett tag
kändes det som en befrielse att få kliva ur
sadeln och röra på sina ömma lemmar för

egen maskin. Ett annat direktiv vi fick var
att om det var blött och stenigt eller tuvigt
skulle vi bara gå rakt fram och inte på
sidan eller på tuvorna/stenarna. Jag syndade å det grövsta mot denna regel eftersom jag tvärt mot alla rekommendationer
inte hade gummi-stövlar utan mina nya
snobbiga läderjodpursskor. Skälet till att
man inte skulle bära sig åt på det viset var
att hästarna satte hovarna precis i våra
forspår. Nåja, efter någon vecka var Glói
riktigt duktig på att balansera på tuvor!
Den längsta turen vi gjorde gick till
Tössebergsklätten. Väl uppe var det en
fantastisk utsikt, och för en gångs skull
fick vi äta lunch sittandes vid ett bord.
Aldrig har väl pytt i panna smakat så gott!
På nedvägen gjorde sig min höjdskräck
påmind. Det var hiskeligt brant, kan jag
tala om, och jag ville INTE rida ner där.
Det slutade med att Bobo tog min häst
som handhäst, och jag satt och blundade
och höll mig krampaktigt i sadeln... och

ner kom vi, med skakande knän. På mig,
inte hästen. Han var hur lugn som helst.
Jag har ofta undrat vad vi red i för
gångart under den där veckan. Jag minns
att vi fick titta på video, och att Agneta
försökta förklara något av töltandets
mysterier för oss. Men jag tyckte inte att
det var så fantastiskt bekvämt som jag
hade väntat mig och hört talas om. Jag
misstänker starkt att det var någon form
av grisepass... Detta trots mina ansträngningar att rida riktigt "isländskt" med fötterna långt fram och ryggen lätt krum
samt hakan utskjuten!
Det var en fantastiskt härlig vecka, då
det inte föll en droppe regn, och allt bara
var toppen hela tiden. Det gav mersmak,
men någon mer Islandshästridning blev
det inte förrän nästan 10 år senare. Men
det är en annan historia...
Karin Andersson

Vilse i skogen! Agneta och
Kajsa läser kartan.
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Torbjörn och Maria var med på tävlingskursen

Tävlingskurs för Nathalie
i vårsolen 15-16 mars
Lördag
Lördag morgon samlades vi alla, glada
och förväntansfulla på Anderssons gård.
En sagolik tur med vädret, nysladdad
bana och paddock (tack Nisse), solen sken
och fåglarna kvittrade, en riktig vårdag.
Vi som skulle lära oss allt om tävlingsridning var Anette Lomarker med Logi,
Maria Paulström med Jolnir, Nina
Jansson med Erla, Åsa Adler med Mói,
Madelaine Sandström med ‡raut, och
Torbjörn Sterner med Vikingur.
Nathalie gick igenom helgens proSid 28

gram och sedan var det dags för första ridlektionerna. Vi delades upp i grupper om
tre efter ekipagens kunskaps- och ambitionsnivå.
Tjälen började släppa rejält så vi väntade med att rida på ovalbanan tills den
torkat upp och höll oss därför i den nysladdade paddocken på förmiddagen.
Nathalie anpassade lektionerna efter
vad respektive ekipage behövde träna på,
de flesta fick jobba mycket på böjda spår
och med lösgörande övningar.
Tobbe rotade i köket och serverade

diverse pajer och en härlig sallad till lunch
- inte alla var nöjda med denna "lätta" mat
utan hade nog gärna sett något lite rejälare för att stå sig under eftermiddagens
tuffa program.
Efter lunchen flyttade vi ut i vårsolen
för tävlingsteori - det är nog första gången
vi sett ett blädderblockställ på gräsmattan.
Nathalie ritade och berättade om allt från
anmälning till hur man gör på tävlingsplatsen, olika tävlingsgrenar, hur man
rider in och ut från banan och allt annat
nyttigt som man behöver veta. Olika typer
av utrustning gicks igenom, vad man
använder boots till, vilka bett som är godkända och i vilka klasser. Madelaine var
naturligtvis besviken över att hennes
Mylerbett som funkar så bra inte är godkänt för tävling!
När alla "leksaker" var genomgångna
tränade vi lätt fyrgångsprogram på ovalbanan - oj så tungt det var - klarar vi detta
kommer tävlingarna i vår att gå som en
dans. Nathalie kommenterade, kom med
tips om hur vi kunde förbättra oss och gav
oss ungefärliga poängbedömningar. Det
var intressant och uppskattat att få en tydlig motivering till olika poänggivningar.
Roligt också att under så prestigefria former träna på ovalbana, få kommentarer
och glada tillrop från de andra deltagarna.
Himla trevligt och givande helt enkelt.
Efter att alla bidragit till försening av programmet, många frågor och många koppar kaffe blev det, var det till sist dags att
åka hemmåt och fundera på allt vi lärt oss.
Söndag
På söndagsmorgonen sågs vi alla igen och
efter en kort genomgång var det dags för
uttagningar. Vi red lätt fyrgångsprogram

en och en på banan. Alla videofilmades
och efter pizzalunch gick Nathalie
igenom varje ekipage, kommenterade
videon och satte poäng precis som på en
riktig tävling. Videogenomgången var jättebra, man såg tydligt vad som påverkade
poängen och vad man behövde förbättra.
Vi var alla väldigt "taggade" inför finalridningen.
Finalerna reds i grupper om tre och de
flesta var glada över att få lite draghjälp
på banan även om Madelaine hade lite
svårt med ‡raut när hon blev "om-körd".
Åsa och Nina kvalificerade sig från B-

Nathalie - omtyckt kursledare.
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Några kommentarer efter kursen:
“Hej och tack för denna roliga och
lärorika helg. Just nu har jag ont
nästan överallt i kroppen och undrar hur de närmsta dagarna kommer att kännas. Jag brukar inte
få träningsvärk när jag rider, det
måste ha varit tävlingsinstinkten
som gjorde att man pressade sig
extra mycket.”
Åsa Adler

Anette sadlar Logi

final till A-final så vi var fyra som red Afinal efter att Nina avstått sin plats eftersom Ertla hade varit så duktig.
Spänningen var olidlig när Nathalie
gick igenom finalridningsvideon och delade ut poäng efter finalen. Det var en del
rejäla omkastningar jämfört med uttagningarna. Och överraskningen var total
när vi fick rosetter! Maria vann A-finalen
följd av Tobbe, Åsa och Madeleine på
fina femåriga ‡raut. Anette och Nina var
också nöjda med sin B-final och rosetter.
Trötta och inspirerade åkte vi hem och
funderade på allt vi lärt oss under helgen
och alla nya goa kompisar vi träffat!
Maria och Torbjörn
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“Här kommer glada hälsningar
från Madelaine och Nina. Det var en
jättetrevlig och lärorik kurs! Hälsa
Nathalie det. Videofilmning och
medföljande genomgång. Jättebra.
Uttagning till finalerna med medföljande rosettutdelning var rörande och uppskattades av oss. Det
var bra att få se vad som skilde Afinalerna och B-finalerna åt. Vad
som prioriterades för att få komma
med i final. Intressant, intressant.
Teorigenomgången intressant eftersom man fick klart för sig att man
kan överklaga och begära dispens.”
Nina och Madelaine
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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
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)

11. Skogsgärde Islandshästar (Fegen)
Turridning, ridskola, kurser m.m
Tel. 0346-610 14
(Ulrica & Björn Sporrsäter)
www.come.to/skogsgarde
12. Tölt i Väst (Glommen)
Turridning, ridskola, uppfödning mm
Tel. 0346-924 22. Fax 0346-924 22.
(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
15. Ridum Islandshästar, Ersgården
(Greggered)
Inackorderingar, äventyrsridning,
saluhästar, sommarbete mm
Tel. 0705-46 47 25
E-post: info@ridum.com
Hemsida www.ridum.com
16. Åsens Gård (Veddige)
Privatstall och avel
Tel. 0340-62 62 16
(Madelaine Sandström)
17. Lilla Gräppås Gård (Onsala/Vallda)
Privatstall, inackordering, kurser
Tel. 070-394 90 79 (Margareta Pock)

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)
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Katrin & Josefine

Foto: Susanne Myhre

Märkestagning
5 april
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Hej!
Vi är två tjejer som har fått uppgiften
att skriva lite om märkestagningen i
stall Klevsvik. Vi, Josefine och Katrin
bor i Falkenberg och rider på Kocksgård. Det är ett litet privatstall nära
havet. Där står det fyra islandshästar
och ett svenskt halvblod.
Klockan tio började märkestagningen
i stall Klevsvik. Vi skulle ta det vita
och det röda märket. Det vita märket
gick ut på att man skulle leda hästen
ett varv i paddocken, sitta upp och
skritta ett varv och sedan göra jorden
runt på hästryggen. För det röda
märket skulle man kunna borsta och
kratsa hästen, sedan skulle man
trava/tölta ett varv, rida en liten
trailbana och sedan skritta barbacka
ett varv i paddocken. Det båa märket, där skulle man tölta rent 20 m
utan tygelkontakt. För järnmärket:
skritta ett varv åt båda hållen, sedan
likadant i trav, tölt och galopp. Du
skulle också kunna svara på flera
teorifrågor, plus sadla och tränsa
hästen själv.
Vi var 11 deltagare och när vi kom
fram till stallet så var det redan full
rulle. De flesta kom från stallet.
Ulrika gick runt och kollade så att
alla kunde borsta osv. medan Louice
stod vid paddocken och hjälpte oss
med märkena.

Vita märket: Joakim Andersson &
Tyrfingur, Louise Widén & Blesi,
Tobisa Haraldsson & Blesi, Karin
Andersson & Toppa, Katrin Nilsson
& Fála, Josefine Sige & Gimsteinn
Röda märket: Malin Andersson &
Tyrfingur, Sofia Ahlström & Hekla,
Louise Widén & Blesi, Tobias
Haraldsson & Blesi, Karin Andersson
& Toppa, Josefine Sige & Gimsteinn,
Katrin Nilsson & Gimsteinn
Blåa märket: Sofie Falkman & Byr,
Louise Widén & Blesi
Järn märket: Karin Andersson
& Tyrfingur, Malin Andersson &
Tyrfingur, Sofie Falkman & Byr,
Johanna Ahlström & Stormur,
Louise Widén & Blesi
Karin & Toppa

Tobias & Blesi

Tack så mycket! Det var jättekul!
Katrin & Josefine
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Duktiga Djarfurryttare vi minns från
tidigare SM
Anna

Välkomna till Svenska
Mästerskapen 2003
30 juni – 6 juli
Wången, Jämtland

Àasa

Mer info på:
http://www.gneisti.nu/sm.htm

Lotta
Sid 36

• • • DJARFURPORTRÄTTET • • •

Anna-Karin
Sverrisson
jag som hade ridit Islandshäst i flera år
och kommit fram till att de var jättesnälla
trodde ju att det var inga problem att
köpa en nästan oinriden häst som första
häst. Man fick ju så mycket mer häst för
pengarna när de var så unga och pengar
hade jag ju givetvis inga. Jag lärde mig
oerhört mycket! Grusvägar är hårda……

Född: I Lerum 1963
Bor: Jag bor tillsammans med min man
Thorsteinn och alla våra hästar och katter
i Gällinge söder om Kungsbacka där vi
driver Stall Dugatorp.
Arbetar: Förutom att jag bor på en gård
där det alltid finns obegränsat med jobb
så jobbar jag dessutom som IT projektledare på Stroede i Kungsbacka.
Jag började rida: Som de flesta andra
flickor så började jag rida när jag var liten
men då höll jag bara på i ca 5 år. 1986 var
det dags igen, då började jag och min
bror och svägerska och några till att rida i
en nybörjargrupp på Partille ridskola (på
STORA hästar). Det var ju jättekul!
Jag fortsatte på ridskola 1 till 2 gånger i
veckan fram till 1991. Då köpte jag min
första egna Islandshäst, Thor från
Mosegården (dansk). Han var 4 år och
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Första gången jag stötte på en
islandshäst var: Det var en tur på Tölt i
Väst i Floda 1987 (tror jag?). Vi var några
stycken från jobbet som skulle ut och rida
på en sorts hästar som jag knappt visste
något om. De var väldigt små. Jag fick
det stora nöjet att rida Otto Bäckströms
tidigare tävlingshäst Krummi. Efter det
var jag såld och fortsatte att rida på Tölt i
Väst och lite andra ställen, OFTA, tills jag
köpte min egen Thor.
Era hästar? Idag har vi alldeles för
många hästar, det blir lätt så när man har
köpt en gård att ha dom på. Vi har 4-5
turhästar och 4 mer privata hästar (fast
en är bara 2 år). Favoriten för närvarande
är Thorsteinns häst Stormur, han är 11 år
och fullständigt omöjlig men ack så
charmig!
Ev. tävlingsmeriter och mål: Jag och
Thor kom 2:a och 3:a i Västsvenska
cupen för en massa år sedan. Det var
jättekul. Någon gång drömmer jag om att

“Någon gång
drömmer jag om
att kvala in till SM
på en framtida
drömhäst.”
kvala in till SM på en framtida drömhäst.
Sen vet man ju inte om man åker dit men
det vore i alla fall kul att ha kvalat. För
att nå dit gäller det att mina hästar går
lika bra på tävlingsbanorna som de gör
på Skärsjövägen.

med min man med lite ost och vin i
sadelväskorna.
Bästa hästminne?: Oj, det finns många!
Ett lite annorlunda är när vi var på Island
1998 för att titta på Landsmot tillsammans med Lage och Maggan och vår bil
gick sönder. Vi befann oss i närheten av
ett av Ishästars övernattningsställen och
där hade de en massa fina hästar. Så vad
gör man inte när man väntar på reservdelar? Jo, vi blev hästspekulanter och
provade ett par riktigt skojiga tävlingshästar. Det var 4-gångare som vi nästan
trillade av när de travade. Det var jättekul! Sen kom reservdelarna och vi kunde
fortsätta vår resa med lite nya riderfarenheter i bagaget.

Andra ”hästmål”: Att ha lite mer tid
över för små mysiga turer tillsammans
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Tirre funderar vidare...
dålig dag på att många hussar och mattar
Hej alla medborgare i Djarfurland!
Det finns bra dagar. Det finns halvbra uppehåller sig i stallet, och att alla pratar
dagar. Det finna dåliga dagar, och det om någon som heter "Marcus". Och den
finns riktigt dåliga dagar. En bra dag bör- där Marcus är den personen som gör mina
jar med att jag får gå ut i hagen och äta dåliga dagar riktigt dåliga! Den här Marcusfrukost. Sedan händer det ingenting för- personen är nämligen en instruktör som
rän jag får lunch. Sedan händer det ingen- har kommit hit till stallet och satt griller i
ting igen, såvida jag inte hittar på något huvudet på mattarna och hussarna. Det är
hans fel att jag får gå ut i paddocken och
själv. Leker med kompisarna, eller flirtar
jobbar hårt oftare än
med tjejerna till exemnågonsin förut. Men det
pel. Sedan får jag kom“Den där Marcus
allra värsta är när han
ma in i stallet och blir
själv sätter sig på min
serverad havre och höär den personen
rygg och skall ha mig till
silage. Sedan händer det
alla möjliga krumbukter
ingenting. Sista hållsom gör mina
en gång! Det är i de
punkten för dagen är
dåliga dagar riktigt på
stunderna jag börjar förkvällshö och betfor.
stå vilken lyckligt lottat
Sedan sover jag tills det
dåliga!”
häst jag är som har min
blir morgon igen...
matte till matte och
En halvbra dag är
ganska lik en bra dag, förutom att jag får ingen annan... När Marcus rider får man
jobba lite grann. Det kan vara barnlektion, verkligen visa vad man går för, och han
får en att avslöja de mest obehagliga sandå jag traskar runt i paddocken i makligt
tempo med en liten lätt person på ryggen ningar. Sist han red slutade det med att
inte alltför länge. Eller så tar matte med jag töltade allt vad jag orkade fastän han
mig på promenad ut i skogen. Helst på en inte höll upp mitt trötta huvud i tygeln åt
ny väg, det tycker jag är riktigt kul! mig! Och vad tror ni att det har lett till?
Speciellt om jag får bestämma väg själv. Just det, att jag har avslöjat min talang för
Då brukar jag ta den kortaste vägen som matte och därmed kräver hon att jag skall
göra så när hon rider också... Men det gör
leder hem, haha!
En halvdålig dag innebär att matte tar jag INTE. Möjligen kan jag NÄSTAN göra
ut mig i paddocken och ställer en massa det, men någon måtta på stolligheterna får
krav på vad jag gör, när jag skall göra det det allt vara!
En annan sak är också smått oroande.
och framförallt hur jag gör det! Tyvärr
måste jag säga att de halvdåliga dagarna Min lillmatte Malin, som alltid har varit så
har blivit fler på sista tiden. Och det har trevlig att ha på ryggen, har också börjat
förmodligen något att göra med de riktigt ställa krav på mig. Hon har helt enkelt blivit alldeles för duktig på att rida, så jag
dåliga dagarna.
En riktigt dålig dag börjar framåt efter- kan inte smita undan längre! Nu står mitt
middagen efter att vi har kommit in i stal- sista hopp om lugna dagar till lillhusse
let och ätit havre. Man märker att det är en Joakim... Med honom på ryggen är det i

Sid 40

allafall någorlunda lugnt - ännu så länge.
Nog om det! Nu tänkte jag berätta att det
har varit märkestagning i vårat stall. Som
vanligt hade människorna valt att göra
det svårt för sig, och valt en riktigt blåsig
dag för denna händelse. Två timmar i halv
storm kan göra vem som helst tokig. Och
som den familjehäst jag är fick jag lubba
runt
paddocken
minst hundra gånger med olika personer på ryggen i
olika gångarter i
olika varv och med
och utan sadel. Allt
under det att blåsten slet i plasten
runt ensilagebalarna som står utanför
vår paddock. Det
såg ut som långa
armar med läskiga
fingrar som försökte greppa efter mig
när jag gick förbi.
Jag tyckte jag var
väldigt tapper som
lyckades hålla mig
i skinnet nästan
hela tiden. Resultatet av dagen var
att jag tog två järnmärken, ett och ett halvt
rött märke och ett vitt märke. Tror någon
att jag har fått se röken av något av dessa
märken? Icke sa Nicke. Det är stor- och
lillmatte samt lillhusse som går omkring
och skryter med dem. Fast det var JAG
som gjorde jobbet! Man undrar vad som är
deras bortre moraliska gräns egentligen!
Inte ens en morot fick jag för besväret.
Nu har jag fått en ny granne igen.
Skälet till det är lite sorgligt. Tant Fidla
finns nämligen inte bland oss längre, och
därmed behövde hennes son Fákur komma in till oss i stallet och få lite tröst och

sällskap. Tröst och tröst förresten, han är
nog så duktig på att trösta sig själv skulle
jag vilja påstå! Snodde alla tjejerna direkt
gjorde han! Iallfall så har några av hästarna fått flytta runt lite för att han skulle få
plats. Min nya granne är Fótur, en av mina
bästa lekkompisar! Jag känner mig väldigt
nöjd med det. Dokka, som bodde bredvid
mig innan, kunde
allt vara ganska
jobbig emellanåt
med allt sitt tjejsnack, och ständiga
fnittrande ihop med
Athena. Nu är hela
min rad fylld med
coola killar, kan det
bli bättre?
Slutligen vill jag
berätta att Ingvar,
alla hästars skyddshelgon, har gjort
en fantastiskt bra
konstruktion i min
box. Som ni kanske
minns så har jag
tidigare berättat att
människorna envisas med att placera
krubban precis där
jag har min toalett.
Nu har Ingvar fixat så att min krubba kan
hängas in när det är mat i den, och tas ut
när den är tom! Fantastiskt trevligt och
hygieniskt! Maten smakar faktiskt mycket
bättre i en ren krubba, så det så!
Nej, nu har jag nog babblat tillräckligt
mycket för den här gången!
Tölta i frid önskar TirreVirre
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• • • NYAMEDLEMMAR • • •
Välkomna till Djarfur:
Elisabeth Wallenbring, Mölnlycke (S) • Ulrika Karlsson,
Smålandstenar (S) • Eva-Marie Ivarsson, Fjärås (St) • Lovisa
Svallingsson, Onsala (J) • Linnea Mars, Åsa (J) • Elisabeth Scheffel,
Kungsbacka (S) • UllaStina Bengtsson, Billdal (St) • Matilda
Torstensson, Torup (J) • Josefine Sige, Falkenberg (J) • Iris
Hjalmarsdottir, Sennan (S) • Linda Gebremariam, Trollhättan (St) •
Eva Klingborn, Sollentuna (St) • Lovisa Björklund, Mölndal (St)

• • • DJARFURSHOPEN • • •
Broderade Djarfur-logotyper
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
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5:25:300:60:50:-

Fina logobrodyrer i 4 olika
färger. Snyggt på kavajen,
schabraket, jackan etc.

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

Stallplats ledig!
Vi har en stallplats kvar i
vårt nybyggda stall på
Lilla Gräppås Gård i
Onsala/ Vallda. Belyst
paddock, härliga ridvägar
runt omkring, trevliga
ridkompisar! Intresserad?

Sadel säljes!
Island Sleipnir
Svart, pris 4.500 kr
Ring Elisabeth
0340-65 67 52

Ring Margareta
070-394 90 79

Trevlig
somma
ö
Djarfunskar r
r Blad
et!

Vakri-Fákur är till salu!
Svenskfödd, exemfri, brun
femgångsvalack född ‘98 efter
bedömda föräldrar. Uppväxt i
hingstflock, kastrerad våren
2001. Inriden under 2002.
Trevlig häst till trevligt pris.
Christian & Louice
0300-218 35, 0709-66 64 00

• • • KALENDARIUM2003 • • •
MAJ
23-25 maj

VSM, Sävebanan, Göteborg

25 maj

Vængur barntävling, Anderssons gård, Fjärås

25 maj

Vårritt och grillning på Åsens Gård, Veddige

29 maj

Vårritt och fest, stall Klevsvik, Kungsbacka

JUNI
18 juni

Hopptävling, stall Klevsvik, Kungsbacka

23 juni

Kvällstävling gångarter, Anderssons gård, Fjärås

30 juni-6 juli

SM på Wången, Jämtland

JULI
29 juli - 3 aug.

VM 2003, Herning, Danmark

AUGUSTI
16-17 augusti

Lag-SM för ungdom, Himmelstalund

18 augustii

Kvällstävling tölt, Anderssons gård, Fjärås

24 augusti

Alternativ KM, stall Bräcke, Gällinge

24 augusti

Deadline Djarfur Bladet nr 3

29-31 aug

Landskamp mot Danmark, Sävebanan, Göteborg

SEPTEMBER
9 september

Dressyrtävling, stall Dalhem, Onsala

20 september

Djarfur KM, stall Bräcke, Gällinge

Kalendariet uppdateras i varje nummer.

Deadline nästa nummer 24 augusti

