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Redaktörn’ har ordet....

Annonspriser, adresser m m
Helsida

300 kr

Halvsida

200 kr

1/4 sida

150 kr

Radannons, annonsering gratis för
medlemmar i Djarfur!
Radannons
ickemedlem

25 kr

Medlemsavgifter 2000

(visar även fördelningen av avgiften)

Foto: Martin Stark

Du betalar Varav går till SIF

Hej alla glada!
Vill bara passa på att önska alla en trevlig
sommar. Se till att koppla av ordentligt och
njut av ledigheten. Det skall iallafall jag göra,
för i augusti börjar mitt och Martins husbygge, och då är det slut på lugnet..sägs det...
Rid i frid! Vi syns väl på kvälls- & hopptävlingarna i sommar hoppas jag, de brukar
vara mycket trevliga. Missa dem inte!

Senior

350 kr

(250 kr)

Junior
(13-18 år)

200 kr

(150 kr)

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

(50 kr)

Minijunior
(0-12 år)

(30 kr)

50 kr

Stödmedlem
100 kr
(medlemskap i SIF ingår ej)

-

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

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

031-94 84 56

Annika Nordberg (Kassör)

0303-33 76 62

Nathalie Andersson (Vice ordf.)

0300-159 86

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

Redaktionsadress:
Omslagsbilden:
Stjarna med sitt stoföl efter Nasi.

Eva Lind, Uddevallagatan 35 B, 416 70 Göteborg
Tel 031-21 70 67 • e-post: eva217067@telia.com

Foto: Susanne Myhre

Tryckt hos Docusys, Mölndal 031-87 04 50
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Ord från Eder ordförande

T

änk vad tiden bara springer iväg
eller skall man säga töltar???
Hade som målsättning för detta
nr av Djarfur Bladet att jag inte skulle vara
ute i sista minuten med min lilla spalt,
men tänk det sprack, nu sitter jag ändå så
här i den sena timman precis innan deadline för tidningen går ut.
Men det kanske bara skall vara så, annars
kanske man inte kan få till det. Jag tyckte
ju att jag hade så gott om tid med semester
från ordinarie arbetet och så…
Det har blivit mycket arbete med att
försöka få klart det sista på vårt stall samt
maskinhallsbyggnad, och sedan få ihop det
med att få tid över till ridningen, det går
inte alltid så bra ihop. Då är det tur att
Lindas kompis Ida också tycker det är
stenkul med islandshästar och framförallt
med min lille gulleplutt Faxi så jag slipper
känna dåligt samvete för det. Det är bara
att bita i det sura äpplet och fortsätta och
arbeta och tänka att jag kan ju rida i
morgon istället.
Jag får heller inte ge min islandskompis
för mycket beröm och uppmärksamhet för
då blir min lilla kissemiss genast väldigt
svartsjuk, lika mycket som hon tycker det
är tråkigt då jag sitter vid datorn för länge
- så det blir väl dags att sluta nu, annars
blir det så konstiga tecken då hon placerar
sig över tangentbordet.
Till slut bara en undran, fundering, ett
upprop eller vad man skall kalla det.
Det gäller Vestur och Islandshästens dag i
slottskogen den 12 augusti. Hur många
kan och vill ställa upp att anordna något

bra? Hör av er till mig, gärna via mail, hur
ni tycker vi skall göra, om ni kan vara med
att representera klubben eller något annat
matnyttigt. Jag var på klubbens vägnar på
ett möte ute på Kviberg, dit var alla 11
klubbarna kallade att sända någon representant, vi var 3 st. Så mitt humör var inte
på topp så att säga när jag kom hem igen.
Enligt min mening så måste detta arrangemang ske i samrörelse mellan alla de 11
klubbarna i alla fall mer än 3 (sammandrag, noteringar av mötet finns på annan
plats i tidningen).
Nog med gnäll, men vad som vi nu alldeles har framför oss är vårt egna Alternativ KM som går av stapeln den 18 juni.
Det skall bli roligt att träffa nya och gamla
medlemmar under lite mer uppslupna förhållanden.
Vi syns och hörs.

Min e-postadress: eva.borjesson@goteborg.mail.telia.com
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på gång i djarfur
Hopptävling i stall Klevsvik 18 juli
Klasser: 40 cm och 60 cm.
Anm. avg 50 kr (bet. på plats).
Anmäl dig på telefon till Ulla senast 16 juli
tel. 031-88 43 27

Hopptävling i stall Dalhem 17 augusti
Klasser: 40 cm och 60 cm.
Anm. avg 50 kr (bet. på plats).
Anmäl dig på telefon till Suzanne senast 15 augusti
tel. 0300-639 72, 0705-851 831
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Kurs för John Ricketts, Favorit i repris!
natural horsemanship, 14-15 oktober
Grundläggande kunskaper för allt umgänge och kommunikation med hästar.
John Ricketts är engelsman, numera boende i Sverige och han jobbar med
natural horsemanship. Han var hos oss på Rossared sommaren -95 (?). Citat
Titti Nenzelius som gick kursen då: "Detta var den kurs som fått mig att
utvecklas allra mest i min ridning och vi satt inte en sekund på hästryggen
på hela helgen." Den 14-15 oktober kommer han till oss i Kungsbacka, exakt
plats är ännu inte bestämd. John Ricketts tar ett fast pris för hela helgen och
han har inget emot att vi är upp till 30-40 pers. det betyder att ju fler vi är dessto billigare blir det för var och en. Redan nu är drygt tio personer anmälda.
John Ricketts jobbar dessutom praktiskt med 3-5 av våra hästar under kursen.
Anmäl dig till Titti Nenzelius på tel. 0300-175 67. Tala då också om ifall du har
en häst med något speciellt problem som du vill att vi ska ta upp på kursen.
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på gång i djarfur

Kvällstävlingar sommaren 2000
på Anderssons Gård
Tisdagen 4 juli Töltgrenar 18:00
Klasser: T1, T2, Lätt tölt vuxna och Lätt tölt upp till 16 år
Anm. avg 60 kr (bet. på plats).
Anmäl dig på telefon till Nathalie senast 3 juli
tel. 0300-159 86 (går bra att anmäla sig på telesvararen)

Tisdagen 15 augusti Gångartsgrenar 18:00
Klasser: V1, F1, Tvågång, Lätt fyrgång vuxen och
Lätt fyrgång upp till 16 år
Anm. avg 60 kr (bet. på plats).
Anmäl dig på telefon till Nathalie senast 14 augusti
tel. 0300-159 86 (går bra att anmäla sig på telesvararen)

V

ÄLKOMNA

PÅ

Kräftskiva i stall Dugatorp
L

ÖRDAGEN

19 AUGUSTI

Plats: Stall Dugatorp
Tid: 19 augusti kl 19.00
Anmälan: senast 13 augusti till A-K och
Thorsteinn 0300-65 22 23.
Kostnad: 30 kr (kaffe och kaka ingår).
Ta med egna kräftor (el. dylikt) samt dryck.
Djarfur Bladet #3/2000 • Sid
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på gång i djarfur

Välkomna till

djarfurs
km 2000
23 september

Anderssons Gård, Fjärås
Grenar: FIPO - T1, T2, V1, F1.
Lätt tölt, Lätt fyrgång samt Tvågång
(gångarterna skall stå med i anmälan)
Sista anm.dag: 6 september.
Efteranmälan i mån av plats (50:- extra avgift).
Anm.avg: 100:-, grenavgift: 50:-. Pg: 96 62 29-7
Anmälan till: Cecilia Bark, Annas Väg 1, 430 40 Särö.
Övrigtl: Vandringspriser i T1,T2, V1, F1, Bästa lättklassekipage och Tvågång.
FrŒgor:

Cecilia Bark 031-93 64 43
Thomas CarlŽn 0300-54 40 93, 070-585 73 32

Funktionärer sökes till KM!
Kontakta Anethe Karlsson
tel. 031-91 25 80, 0706-31 57 18
e-mail: anethe.k@telia.com

Inträde:
Torsdag
20:Fredag
40:Lördag
60:Söndag
80:Lördag- Söndag
120:Torsdag-Söndag 150:Barn < 12 år
Gratis
Parkering:
20:- per bil och dag.
Fester:

• 25-års festen på Häringe
Slott är tyvärr inställd
pga för få sålda biljetter.
• Party Island 200:- per person.
Betalas på pg 486 960-8 (SM 2000).
Glöm inte att ange namn, adress
och antal biljetter.

Boende: (Boka i god tid!!!)
• Hotellrum Häringe Slott
telefon 08 - 504 204 40.
• Camping på Häringe kommer att
ordnas för tält och husvagn. Kostnad 300:-/tält
eller husvagn. Gäller fr o m 28 juni klockan 15.00
till 2 juli. (Samma pris oavsett hur länge du stannar).
Bokas hos Carina Hartwig telefon 08-500 401 64.
• Hemfosa Gård telefon 08-500 481 81
• Fors Gård 08-500 400 16
• Östnora Camping, Haninge telefon
08-500 400 16 (lågsäsong 500 295 58)
Vägbeskrivning:
Från Södertälje E4/E20
mot Stockholm, ta av
mot Haninge väg 259.
Vid Haninge väg 73 mot
Nynäshamn.

DJARFURS STYRELSE
4. Namn: Marie Johansson
Ålder: 34 år
Styrelsepost: Suppleant
Bor: Tostared
Tel. 0320-623 65
2

3

4

5. Namn: Suzanne Adamson
Ålder: 35 år
Styrelsepost: Ledamot
Bor: Onsala
Tel. 0300-639 72

1
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6. Namn: Eva Börjesson
Ålder: 45 år
Styrelsepost: Ordförande
Bor: Hällesåker
Tel. 031-94 84 56
E-post: eva.borjesson@
goteborg.mail.telia.com

1. Namn: Annika Nordberg
Ålder: 50 år
Styrelsepost: Kassör
Bor: Skepplanda
Tel. 0303-33 76 62
E-post: annika_n_2000@hotmail.com

7. Namn: Åsa Skarin
Ålder: 18 år
Styrelsepost: Ungdomsledamot
Bor: Hästebacka, 12 km öster om Lindome
Tel. 031-94 54 49
E-post: asa_skarin@hotmail.com

2. Namn: Louice Sporrsäter
Ålder: 24 år
Styrelsepost: Ledamot
Bor: Kungsbacka
Tel. 0709-666 400
E-post: louice@swipnet.se

8. Namn: Eva Lind
Ålder: 27 år
Styrelsepost: Ledamot, redaktör
Bor: Göteborg
Tel. 031-21 70 67
E-post: eva217067@telia.com

3. Namn: Sofie Falkman
Ålder: 29 år
Styrelsepost: Ledamot
Bor: Höglanda, Kungsbacka
Tel. 0300-214 33
E-post: sofie_falkman@hotmail.com

Saknas på bild:
Birgitta Käll, sekreterare, tel. 0340-65 11 73
Nathalie Andersson, ledamot,
tel. 0300-159 86
Laila Björn, suppleant, tel. 0300-603 63
Josefine Sjöstrand, tel. 0300-624 54
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ungdomssektionen
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fSe hit alla ungdomar!f
Vi har planerat att ha någon form av uppvisning
i Slottskogen i sommar. Detta på grund av att det är
hästens år i år. Du som vill komma med förslag eller
bara anmäla ditt intresse kan höra av dig till Åsa Skarin,
031-94 54 49 eller Josefine Sjöstrand, 0300- 624 54.

gzngzngzngzngzn

Nu är det dags för
oss ungdomar att
lära känna varandra lite bättre...
Det gör vi genom en kombinerad bad-, grill- och tältutflykt över en natt.
När? 22 juli
Var? i Västra Ingsjön (mellan Lindome och Hällingsjö)
Hur? Samling hos Åsa Skarin kl 18:00.
Senast anmälan 15 juli. Ring Åsa Skarin 031-94 54 49.

gzngzngzngzngzn
Djarfur Bladet #3/2000 • Sid

9

Intresserad av att rida
regelbundet för
Marcus Ljungqvist?
Jämna veckor, med start v.34 kommer Marcus
till Stall Dalhem i Onsala. Begränsat antal, först
till kvarn... Rekommenderas även för ungdomar!
Är du intresserad av vara med, ring Suzanne
på tel: 0300-639 72, 0705-851 831

Stallplats ledig i Stall Dalhem.
Ring för mer info!

Marcus och hingsten Blær kom
förra året bl a 1:a i V1 på VSM.
Bild: Eva Brodin

RIDKURS
ATLI GUDMUNDSON
18-19 samt 20-21 augusti
Pris 1100:Övrigt:

Gästspiltor finns att hyra. Vi rider i manege. Fika, lunch,
middag kommer att finnas för en låg kostnad (självkostnadspris).

TURRIDNING
RIDSKOLA
KURSER
LÄGER
TRÄNINGAR

0303-82552
www.lyckansislandshastar.com
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Vi är Auktoriserade
av Svenska
Islandshästföreningen

vestur

Angående Vesturs

ISLANDSHÄSTENS DAG
Lördagen den 12 augusti 2000
kl. 10.00- 16.00 i Slottskogen, Göteborg
sti 2000.
dshästens dag i Slottskogen 12 augu
Noteringar från möte angående islan
a göra på
komma med ideer vad vi skulle kunn
Mötet sammankallat av Vestur för att
erg, Gauti
Ullb
a
Ann
3 olika klubbar, Vaengur
denna dag. Det kom 3 deltagare från
.
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själv- Eva Börj
– Conny Karlsson och från Djarfur jag
e
bar( dåligt). Vi tre spånade vad vi skull
lklub
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11
utav
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Detta var
.
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på att fler klubbar vill vara
kunna göra på denna dag och hoppas

Vestur PRESSTOP
P
Dag de ställer in Isl !
andsh
n 12 au
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Vi har som förslag.
g–
riljer • Körning – Tolkning • Hoppnin
Färgparad • Gångartsuppvisning • Kad
klädgare
delta
en
skog
Slott
ce • Parad genom
Dressyr • Handhästridning • Galoppra
der.
bklä
klub
sina
i
a
n av deltagarn
da som vikingar i förtrupp och reste
av islandshästen, vad den kan användas
Vad vi vill ha fram är att visa bredden
n
att det är en kraftfull häst och inte någo
till olika former, nivåer mm. Få fram
ag för
avdr
efter
terna
intäk
skall
så
hela”
det
”leksakshäst”. Enligt ”han som förestår
gande klubbarna.
omkostnader delas lika mellan de delta

varje klubb att ha.
Försäljning av klubbprylar är fritt för
annonsering och marknadsföring.
för
Kostnaden beräknas till max 10.000
ing för
nog vara uppskattat med pröva på ridn
Om det finns möjlighet så skulle det
ske
skall
ling
kopp
Åter
ma pengar.
vuxna och barnridnining mot en sum
erg i utsällningshallen.
Kvib
på
ute
2000
juni
15
den
torsdagen
Vid pennan /Datorn
Eva Börjesson, Djarfur

Vill du vara med att
arrangera eller delta (som funktionär eller med häst),
kontakta Eva B på tel. 031-94 84 56 eller e-post:
eva.borjesson@goteborg.mail.telia.com

vestur tävling

VM - V ESTUR
M ÄSTERSKAPEN
Datum

26-27 augusti

Tävlingsplats

Vesturs bana, Borås Ridklubb

Öppen för andra klubbar

Endast för medlemmar i
lokalklubbar anslutna till
Vestur

Godkänd SIF-tävling

Ja

Sista anmälningsdag

31 juli

Efteranm i mån av plats

Ja, dubbel avg.

Anmälningsavgift

200 kr + grenavgift 75 kr

Ev. annan avgift

Veterinäravgift

Postgironummer

Vesturs postgironr 1220531-6

Tävlingsgrenar

T1, V1, F1, FS1, V3, T3,
F3,T2, P1 Pass 250 m,
PP1 Stilpass, Speedpass 100 m

Anmälan skickas till

Per Tollemark,
Högsboholmsvägen 90,
448 31 Floda.

Övriga upplysningar

Boxar kan hyras, endast för
hela tävlingen,
meetingpris: 550 kr/box.
Önskemål om box anges på anmälningsblanketten.
Var vänlig och ange önskemål om varv på anmälningsblanketten. OBS! Kvalgränser gäller till till denna tävling, se
Vesturs hemsida Kvalgränser (http://vestur.just.nu)
Frågor

Per Tollemark,
0302-35305, 0708-785743

Under tävlingen kommer totalsegrare (Vesturmästare) att koras i både vuxen och ungdomsklass.
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vestur
U T B I L D N I N G S U T S K OT T E T

Baskurs i hästkännedom
Gauti Islandshästklubb inbjuder till Baskurs i hästkännedom med vet. Anna Rudbäck som kursledare.
Kursen kommer hållas i Lerum
21–22 oktober. Pris ca. 750 kr, inkl. kaffe.
Lunch och ev. logi tillkommer.
Bindande anmälan senast 22 september till:
Madeleine Tollemark Lindeberg,
Högsboholmsvägen 90
448 33 Floda
Tel: 0302-35305

Gauti/Vestur hälsar alla intresserade välkomna.
S P O RT U T S KOT T E T

Domarsekreterarutbildning
Gauti Islandshästklubb inbjuder till domarsekreterarkurs med
Åse Ericsson som kursledare. Kursen kommer att hållas i Lerum
4–5 november. Pris ca. 750 kr, inkl. kaffe och lunch. Ev. logi tillkommer.
Bindande anmälan senast 6 oktober till:
Madeleine Tollemark Lindeberg,
Högsboholmsvägen 90
448 33 Floda
Tel: 0302-35305

Gauti/Vestur hälsar alla intresserade välkomna.
Djarfur Bladet #3/2000 • Sid
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vestur

VESTURS STYRELSE 2000
Ordf.

Lena Jónsson-Engström
0303-223660, 070-5757392
stall.lysegarden@minpost.nu

Vice ordf.

Ylva Mattsson

Kassör

PO Wollhag
0520-667308, 0706-554858
po.wollhag@telia.com

Sekr.

Malin Söderström

Sportchef

Per Tollemark
0302-35305, 0708-785743
per.tollemark@xdin.com

Utbildning Malin Elmgren
Ungdom

Kina Larsson-Ström
0525-23322

IT frågor

Jarmo Renner
0321-51175, 0702-703336
renner@telia.com

PR info

Jan Berntsson
0512-93293, 0708-787727
janne.berntsson@swipnet.se

Suppleanter Agneta Melander-Regnér
Nathalie Andersson
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Revisorer

Mikael Sturén
0302-24230,
mikaels@tripnet.se
Anna-Lena Andersson

Suppleanter Thomas Carlén
0300-544093, 0705-857332
t.carlen@swipnet.se
Christer Hammarström
christer.c.hammarstrom@
telia.se
ValLage Svahn
beredning 0301-40504,
ml.svahn@swipnet.se
Conny Karlsson
Tuija Riuttanen
0512-93293, 0707-663588
janne.berntsson@swipnet.se

Missa inte
Vængur KM 19 augusti
på Anderssons Gård
i Fjärås
Godkänd SIF tävling. Öppen för andra klubbar.
Tävlingsgrenar: T1, V1, F1, T3, V3, LT, LV
Sista anmälningsdag: 7 augusti.
Efteranmälan: ja i mån av plats
Anmälan skickas till:
Nicole Hendelberg, Lingonv. 34, 435 44 Mölnlycke
Anmälningsavgift: 100 kr + 50 kr i grenavgift
Postgironr: 52 14 17-6
Välkomna!

Enhetliga klubbkavajer!!!
Nu finns det möjlighet att Djarfuranpassa
sin kavaj (se bild). Anpassningen innebär att
det sys på två kantband i vinrött och guld
runt kragen (görs hos Bloms i Kungsbacka,
125 kr) samt broderad logo i guldbrodyr
(görs hos HJ’s i Rävlanda, 100 kr,
0301-440 42, kan lämnas in i Partille).
Frågor?
Ring Laila 0300-603 63.
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Intresserad av att rida helgkurs för

Unn Kroghen
senare i sommar?
Ring Ingela och anmäl ditt
intresse, tel 0300-243 22. Plats blir
någonstans i Kungsbacka-trakten
(Anderssons gård?).

ADVOKATBYRÅN
Madeleine Hüttner
AVTALSRÄTT-KÖPRÄTT
Speciell inriktning på hästjuridik

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

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

RÄTTSSKYDD och RÄTTSHJÄLP
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Hingststation 2000

Kurser våren 2000

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

juni
Dagskurser fšr
juli
L‡rus Stefansson
augusti
september
aug-sep
Magnus Skœlasson

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

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

Saluhästar
Háfeti (v)

5-gångare, tävlingshäst.

Hjólmur (v) 4-gångare, rid-tävl-häst.

Tillridning och träning

Ómur (v)

4-gångare

L‡rus och Bobo tar emot hŠstar
fšr tillridning och trŠning.

Darri (v)

5-gångare

Ovalbanan

Dessutom:
Turridning, Ridskola, Privatlektioner, Inackordering och
Skoning

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

m fl

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

Djarfur Open
en solskenshistoria
Det vi minns mest av årets upplaga av Djarfur Open måste väl
vara vädret. Strålande sol inledde valborgsmässoafton och första maj
blev inte direkt sämre… Möjligen tyckte våra vänner hästarna att
det blev lite väl svettigt ibland. Och själv kunde jag konstatera att
ridstövlar kanske inte är världens lämpligaste fotbeklädnad när
temperaturen närmar sig 28 grader.
Söndagen ägnades åt uttagningar, som alla
höll hög klass. Speciellt roligt var det att se
att så många vågat anmäla sig till femgången – 10 deltagare måste vara rekord på en
Djarfurtävling. Bäst i femgångsuttagningen
lyckades Ása Gunnarsdottir och Bragur,
som samlade ihop 5,5 poäng på en snygg
och säker uppvisning. Inte fullt så snygg
och säker var min egen och Faxis ritt, som
gav oss 3,5 poäng och en sistaplats. Men
någon måste ju komma sist också…

Både fyrgång V1 och tölt T1 dominerades
av ekipage med stor tävlingsrutin och fina
meriter. I fyrgångsuttagningen fick
Catarina Dreijer på Sokrates bäst poängutdelning med 6,20, medan T1 efter uttagningen leddes av Nathalie Andersson och
Jólnir på 5,43.
T2 blev som vanligt en liten klass med
endast tre startande och därmed endast
uttagning och ingen final. Bäst av de tre

Tävlingsledningen gjorde ett utmärkt jobb.
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Bilder: Elisabeth Alvenby

lyckades Nathalie Andersson och Fláki,
som fick 4,57 poäng och en ny blågul
rosett till samlingen.
Uttagningarna i både T3 och V3 slutade
med Louise Löfgren och Mountain Horse
Tindra på första plats, i V3 delad med
Malin Petterson och Trasi och i T3 med
Malin / Trasi på andra plats.
Som vanligt var de lätta klasserna stora och
konkurrensen relativt hård, eftersom det
endast skulle ridas A-finaler. LT leddes
efter uttagning av Karin Åkerström på
Skotta, och i LV var det Eva Brodin och
Flugar som toppade listan efter första
dagen.
Uttagningsdagen flöt fint utan några jätteförseningar – tävlingsledningen verkar ha
god koll trots många startande. Anderssons
Gård ger också en mycket sympatisk
inramning till Djarfurs tävlingar. De enda
synpunkterna man kan ha gäller väl parkeringen – många transportekipage (däribland jag själv!) klarade inte att starta
själva från gräsplanen, utan var tvungna att
begära draghjälp. Men killarna i den fyrhjulsdrivna var hjälpsamma och verkade
tycka det var rätt kul att dra loss oss fastkörda stackare, så ingen behövde väl direkt
lida. Men nästa år skall vi beställa vackert
väder även veckan före Djarfur Open så att
marken är hård och fin tills vi skall parkera
på den…
På måndagen hade jag och många med mig
lärt sig att man skall köra fort över gräset

Somliga tyckte solen var lite väl stark.

Christine och Assa vann T1.

Ulrika T och Gustur var nöjda med
sin tävlingsdebut.
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Bilder: Elisabeth Alvenby

för att inte fastna. Vad hästarna tyckte om
det låter jag vara osagt, men jag kan ju föreställa mig.
Finaldagen bjöd, som jag redan antytt, på
strålande väder och minst lika strålande ritter. Mest imponerad var jag nog av Åsa
Eriksson och skimmeln Gandur. De vann
V1 och kom tvåa i T1 efter Christine Smith
på snabbtöltande Assa.

Eva har länge funderat på det där med boots...

I femgången stod sig resultatet från uttagningsdagen, dvs med Ása Gunnarsdottir
och Bragur överst på pallen. Även i ungdomsklasserna var resultaten sig lika
från uttagningarna. Louise Löfgren och
Mountain Horse Tindra fick två blågula
rosetter, med Malin Petterson på Trasi som
tvåa i både T3 och V3.
De lätta klasserna vanns också av samma
ekipage som vunnit uttagningarna, dvs Eva
Brodin / Flugar (LV) respektive Karin
Åkerström / Skotta (LT).

Nathalie hade med sig inte mindre än
3 hästar till Djarfur Open.

Cecilia och Tigull är ett strävsamt par i
Djarfur sammanhang.
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Även finaldagen var en lyckad tävlingsdag
med fina ritter, vackert väder och trevlig
samvaro. Dessutom har jag hört att det inte
blir några tävlingar utan en massa hårt,
ideellt arbete. Tack alltså till alla er som
gjorde Djarfur Open möjligt – domare,
domarsekreterare, speaker, cafépersonal och
alla andra funktionärer. Samt – förstås –
Nils och Lisbeth Andersson som står för
banan, den trevliga inramningen och inte
minst den goda maten!
Sofie Falkman

Bilder: Eva Lind

Marie-Louise och den danska domaren Helle.

Åsa Eriksson hade all anledning att se
glad ut. Hon vann fyrgången.

Lotta och Háfeti vann B-finalen i T1 och
slutade på en 4:e plats i A-finalen.

4:a duktiga tjejer från Vængur på
topp i Lätt tölt,

Djarfur Bladet #3/2000 • Sid

21

Resultat Djarfur Open 30/4 - 1/5 2000
Femgång F1/F3
Plats Namn

Häst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gunnarsdóttir, Asa
Brynjolfsson, Sverrir
Andersson, Nathalie
Larsson, Johannes
Pauli, Malin
Ölén, Eleonor
Stefansson, Lárus
Bengtson, Lars
Lind, Eva
Falkman, Sofie

Ut.

Tölt T1
Final

Plats Namn

Bragur 5,5
Frami
5,33
Fláki
4,67
Freyfaxi 5,17
Raudhetta4,87
Gola
4,53
Ljora
4,13
Baldi
3,87
Árveig
3,83
Faxi
3,5

5,81
5,55
4,88
4,69
4,48

Häst

Final

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fyrgång V1
Plats Namn

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

Ut.

Eriksson, Åsa
Gandur 6,07 6,53
Eriksson, Catharina Ófri
6,17 6,4
Dreijer, Catarina
Sokrates 6,2 6,27
Smith, Christine
Assa
6
6,13
Stefansson, Lárus
Gustur 6,17 6,1
Persson, Liselotte
Háfeti
5,63
Löfgren, Louice
Randver 5,43
Pettersson, Claes
Ty´r
5,2
Lundberg, Petra
Kolvidúr 5,13
Andersson, Nathalie Jólnir
5,13
Snolfsson, Haraldur Perla
5,07
Bark, Cecilia
Tígull
4,93
Nilsson, Carina
Nattfari 4,87
Adolphsson, Reneé Snælda 4,3
Ölén, Eleonor
Kolfinna 3,3
Börjesson, Eva
Faxi
3,17
Ljungholm, Ann-Sofie Skætingur diskad

Fyrgång V3
Plats Namn

1
2
3
4
5
6
7
8

Häst

Löfgren, Louice

Ut.

Mountain 5,8
Horse Tindra
Pettersson, Malin
Trasi
5,8
Ottosson, Stina
Brynjar 5,5
Qvennerstedt, Emma Elding
4,93
Börjesson, Linda
Pési
5,2
Romland, Emely
Kappi
5,4
Helmersson, Catrine Hafur
4,73
Meijer, Christoffer Már
4,6
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Final

6,36
6,33
5,76
5,45
5,33

Häst

Ut.

Final

Smith, Christine
Assa
5,27 6,61
Eriksson, Åsa
Gandur 5,37 6,56
Eriksson, Catharina Ófri
5,4 6,5
Persson, Liselotte
Hafeti
4,9 6,28
Stefansson, Lárus
Gustur 5,37 6,22
Andersson, Nathalie Jolnir
5,43 6,17
Andersson, Nils
Sprettur 5,27 5,22
Snjolfsson, Haraldur Perla
4,8 5,22
Pettersson, Claes
Ty´r
4,67 5,22
Falkman, Sofie
Faxi
4,63 4,94
Sverrisson, Thorsteinn Stormur 4,2 4,33
Bengtson, Lars
Baldi
4,83
Pauli, Malin
Raudhetta4,17
Bark, Cecilia
Tígull
4,1
Löfgren, Louice
Randver 4,03
Ljungholm, Ann-Sofie Skætingur 3,83
Adolphsson, Reneé Snælda 3,77
Börjesson, Eva
Faxi
3,63
Nilsson, Carina
Nattfari 3,57

Tölt T2
Plats Namn

1
2
3

Häst

Andersson, Nathalie Fláki
Stefansson, Lárus
Jóra
Larsson, Johannes
Freyfaxi

Ut.

Final

4,57
4,23
3,87

Tölt T3
Plats Namn

Häst

1

Löfgren, Louice

2
3
4
5
6

Pettersson, Malin
Rosengren, Louise
Börjesson, Linda
Romland, Emely
Meijer, Christoffer

Mountain 6,07 6,63
Horse Tindra
Trasi
5,93 6,33
Elgur
5
5,57
Pési
4,57 4,97
Kappi
5,33
Már
4,37

Ut.

Final

Lätt tölt LT
Plats Namn

Häst

Ut.

Final

1
2
2
4

Skotta
Vidir
Ylur
Elding

5,3
5
5
5,03

5,33
5,25
5,25
4,83

Åkerström, Karin
Liedberg, Charlotta
Graffman, Malin
Qvennerstedt, Emma

forts.

Lätt fyrgång LV

Plats Namn

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

Häst

Ut.

Final

Brodin, Eva
Flugar
4,6 4,75
Hansen, Tina
Hamar 4,53
Lundberg, Petra
Kolvidúr 4,5
Andersson, Nathalie Vikingur 4,5
Riuttanen, Tuija
Sæta
4,03
Berne, Hanna
Stadtreynd 4
Sjögren, Elsa
Eitill
3,83
Holmberg Storm LottaRubin
3,8
Ullberg-Hegardt
Garbriella
Máni
3,43
Ljungholm, Jan
Thvaela 2,73
Svensson, Lina
Bragur 2,17
Stockelberg, Christian Gammur 2
Berntsson, Jan
Ulpa
0

Plats Namn

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

Häst

Ut.

Final

Brodin, Eva
Flugar
5,33 5,63
Åkerström, Karin
Skotta
5,23 5,33
Liedberg, Charlotta Vidir
4,97 5,33
Andersson, Nathalie Vikingur 5,2 5,17
Holmberg Storm Lotta Rubin
4,9 4,71
Berntsson, Jan
Ulpa
5,5
Helltén, Pernilla
Blossi
4,9
Thunberg, Ulrika
Gustur 4,83
Dreijer, Catarina
Dreyra 4,73
Hansen, Tina
Hamar 4,7
Svensson, Lina
Gammur 4,43
Berne, Hanna
Stadtreynd 4,3
Riuttanen, Tuija
Sæta
4
Adolphsson, Louise Heimir 4
Sjögren, Elsa
Eitill
3,57
Ullberg-Hegardt,
Gabriella
Máni
3,5

JÄTTESTORT TACK!
Vi hoppas att ni håller med om att Djarfurtävlingen avlöpte bra. Tack vare det fina vädret,
men framför allt tack vare alla frivilliga (kan kanske
diskuteras...) som ställde upp och hjälpte till.
Någon sa till mig: kan man titta på tävlingen själv
så har man lyckats med organisationen.
I stort sett så gick det.
Men alla är barn i början och nästa gång vet vi lite
mer vad som gäller, och med alla snälla medarbetare som vi hoppas vill ställa upp även då (hör gärna
av er till Anethe) så kommer det gå som på räls.
Än en gång ett stort tack till alla som hjälpte till!
TÄVLINGSKOMMITEN
Djarfur Bladet #3/2000 • Sid
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Personliga namnskyltar
Skylten kan fås i liggande eller
stående format (A4 stl). Färgtryck
med ett antal färger att välja
mellan liksom typsnitt. Skylten
leveras inplastad. Pris 100 kr/st.
Ring eller maila så skickar jag
beställningsunderlag.
Eva Lind • Tel. 031-21 70 67, 0709-703 207 • E-post eva.lind@elixir.se

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

R

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

Vår hemsida är uppdaterad, besök den på
http://come.to/skogsgarde
Djarfur Bladet #3/2000 • Sid
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PÅ TUR I NORR

Bilder tagna från Jonsgårdens hemsida

T Ä N K D I G F Ö L J A N D E : 174 cm
i mankhöjd, skonummer 46
(eller motsvarande i "hästmått"),
närmaste nu levande släkting förmodligen älgen. Jag talar om Freja, Norrbottens största Nordsvensk. Den har jag
INTE ridit på. Men, vi tar det väl från
början. I mitt arbete har jag då och då
anledning att sätta mig på ett flygplan och
flyga sisådär 125 mil norrut, till Luleå. Och
exakt hur kul är det att spendera tid där?
Storgatan fram och tillbaka ett par gånger,
McDonald's, "drakafton" på Stadshotellet
på Onsdagar... Nej tack. Vad göra? Jag tog
kontakt med turistbyrån i Luleå, och
frågade om det finns någon turridning i
närheten, helst med Islandshästar (man har
ju vissa krav här i livet). Nu var det ju inte
Sid 26 • Djarfur Bladet #3/2000

så att det vimlade av möjligheter, det finns
ju inte samma kundunderlag där som här.
Men jag fick tips om ett ställe mellan Luleå
och Piteå, Jonsgården heter det. Jag ringde
dit, och det visade sig att de har westerntränade Nordsvenskar och Araber. Nåja, det
lät ju ganska intressant.
En måndageftermiddag satte jag mig i bilen
och fräste iväg söderut på E4:an. Jag hade
fått en ganska tveksam vägbeskrivning, men
vaddå då, man har väl telefon?! Jag hittade
NÄSTAN ända fram, glömde bara sista
högersvängen. Men det ordnade sig, fram
kom jag till slut. Att jag hade kommit rätt
var det ingen tvekan om. Miljön var klart
westerninspirerad med OK corral, saloon,
cowboyhattsförsedd personal etc. Jag och

fyra killar från IBM, som
aldrig förr suttit på en
häst, blev omhändertagen av
turledaren Niklas. Jag blev
tilldelad Vikstjärn, en
jättenordsvensk på kanske
160 cm i mankhöjd (mot
Tyrfingurs 133...). Inte den
största häst jag suttit på i
mitt liv, men på väldigt
länge!

Niklas - westernturledare

Att sitta upp i en cowboysadel, nej westernsadel heter det ju, är lite speciellt. Man förstår varför de kliver både på och av. Det är
väldigt mycket kanter man skall över... Och
så var det ju då hyfsat högt. Men både jag
och IBM-killarna kom upp. Så fick vi en
snabblektion i hur man styr en westerntränad häst: Håll båda tyglarna i samma
hand, och sedan funkar det precis som en
joystick - vill du åt höger lägger du handen
åt höger. IBM-killarna fattade precis. Själv
höll jag som vanligt med båda händerna,
det kändes liksom tryggast så. Så älgade vi
då iväg på våra jättehästar. Vikstjärn skrittade med vägvinnande älgkliv rätt ut i den
norrländska naturen. Det är vackert i
Norrland, gröna ängar med ängslador
utspridda i ett jämnt lager, gles skog och
sandiga skogsvägar. Faktiskt en och annan
lerpöl också, det kändes lite hemtrevligt!
Efter en timme med omväxlande skritt, trav
och galopp (om man rider lätt i en westernsadel får man blåmärken på FRAMSIDAN
av låren...) utan några som helst missöden
lämnade vi av IBM:s personal vid stallet,
och så tog jag och Niklas en timme till. Nu
skippade vi den där onödiga gångarten i
mitten, och ömsom skrittade, ömsom

galopperade i maklig takt på
breda, sandiga stigar och grusvägar. Man blir lite lätt avundsjuk på ridvägarna där i norr!
Man skulle kunna tro att en
nordsvensk är lite lagom
"trög", men Vikstjärn låg på
ganska bra. Jag kände mig
ganska liten, han var säkert
dubbelt så lång från nos till
svans som Tyrfingur... Men
allt gick lyckligt och väl.

Tillbaka vid stallet glömde jag naturligtvis
bort det där med att KLIVA av hästen, utan
släppte stigbyglarna och skulle svinga mig
av som jag brukar göra. Det gick inte så bra,
det fanns massor av kanter att trassla in sig
i. Så det blev en tämligen ograciös avstigning, men Vikstjärn är förmodligen van vid
klumpiga ryttare.
Detta var en trevlig upplevelse, trots att det
inte var på Islandshäst. Jag vill gärna rekommendera Jonsgården, om ni någon gång
skulle ha vägarna förbi... De har en hemsida på webben, www.jonsgarden.nu, för
den som är intresserad. Sommartid har de
även verksamhet på Idrefjäll. Men jag
tänker försöka ta mig en tur till vintern, i
knädjup snö och månsken, visst låter det
exotiskt?
Innan jag åkte hem tittade jag snabbt in i
den mycket mysiga saloonen. Vagnshjul i
taket, och kohudar på väggarna, och så
förståss rustika bord och bänkar. Kanske ett
inredningstips för Ingvar till nästa års
vårfest i ladan?
Eder resande reporter Karin
Djarfur Bladet #3/2000 • Sid
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Öppen eller stängd lucka på
transporten? Vad gäller?
Det är Jordbruksverket som utfärdar
bestämmelser för transport av djur och de
säger så här:
Bestämmelserna om huruvida luckan ska
vara stängd eller öppen under transport är
varken reglerade genom direktiv eller förordning och inte heller från Jordbruksverket eller någon annan myndighet i
Sverige. Beroende på vilka omständigheter
som råder vid transporten får den som
ansvarar för transporten avgöra om luckan
skall vara stängd eller öppen. I transportföreskrifterna står det också att transport-

medlet ska vara rymningssäkert. Detta kan
göra det svårt att transportera ett sto med
föl med luckan öppen eftersom fölet inte
får bindas.
Även på Vägverket säger man att den lilla
övre luckan inte behöver vara stängd. Men
man betonar att den måste sitta fast
ordentligt så att den inte kan lossna. Det
får heller inte finnas risk för att den kan
förorsaka fara för övriga trafikanter.
(Ur Trafik och Motor 6/1999)
Lånat ur Eidfaxi-Bladet 2 maj 2000

En efterlysning från Tyrfingur:

Ett vackert mörkbrunt
sto saknas i hagen!
Min stora kärlek Árveig är
försvunnen. Jag har letat överallt,
men inte ett spår. Är du arg på mig?
Var det för det där jag sa om tjejer i
overall? Jag trodde att vi hade något
speciellt, jag har ju hållt dig varm hela
våren! Ett elakt rykte säger att du har någon annan kan det verkligen vara sant? Snälla kom tillbaka - allt
är förlåtet!

Din egen kärleksponke Tyrfingur
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STUTERI

Sommaren 2000

TENHOLMEN

Familjen Ljungqvist
0322 - 714 50
fax 710 69

• inridning • träning •
• uteritter • ridläger •
• hingststation •
• ridskola • hästmassage •
• uppfödning •
• hästar till salu •
• ridutrustning •

Hlynur från Stenholmen
1:a klass hingst, Vacker fux med stjärn
Bra härstamning. Bra blup. 15/5 - 30/6

Är Du intresserad av
närmare
upplysningar?
Beställ våra prospekt:
• Årsprogrammet
med alla priser och tider
• Hingststationen
med 2000 års hingstar
•Utrustning
Butik med kvalitétutrustning för islandshäst

Draummur från Stallgården
1:a klass hingst, bra tävlingsmeriter.
Mjuk tölthäst med toppstam. Bra blup.
från 3 juli och sommaren ut.

•Ridskolan
Tider, priser och grupper
Vi skickar dem gärna till Dig!

välkommen att
ringa oss !
eller besök oss
på internet:

www.stenholmen.se

Blaer från Stenholmen
1:a klass hingst, TävlingsmeriteradBetäcker från 3 juli och sommaren ut.

C ITATET

Islandströjor
från 800 kr

”Hästen är
Guds gåva till
mänskligheten”

För mer info ring
Suzanne 0300-639 72
0705-851 831

A RABISKT O RDSPRÅK

STALL DALHEM, ONSALA

Välkomna till

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

Djarfur porträttet

MARIE
JOHANSSON
Jag föddes i Göteborg 1966. Jag bor mitt ute på landet i
en by som heter Tostared tillsammans med Henrik, Erik 5
år och Frida 4 år. Här bor också våran katt Morris.
Arbetar som rektorsassistent på en skola i Horred men
har just nu tjänsteledigt därifrån för att hjälpa Henrik med
kontorsarbetet på Tostareds Snickerifabrik. Jag är oxå
suppleant i Djarfurs styrelse. Vilket är väldigt roligt.
Det bästa med Djarfur är att man möter människor med
samma intressen. Alla är lika entusiastiska och alla älskar
islandshästen.
Jag började rida som 7-åring på en liten ridskola i Onsala
(minns ej namnet nu). Något år senare började jag på
Alekärr i Kungsbacka, där jag red i några år tills jag fick en
egen ponny. Första gången jag stötte på en islandshäst var
runt 89-90 någongång, i Lerum/Floda trakten. Vi var ett
gäng från jobbet som skulle ut på uteritt. Naturligtvis
tyckte jag att det var helt underbart. Kan man tycka något
annat? Tyvärr har jag ingen egen häst ännu. Man kan väl se
det som mitt hästmål nr 1. Drömmen är att skaffa två
hästar och ett litet stall hemma.
Sugen på att tävla? Jo, det ser väldigt
kul ut och i grunden är jag en tävlingsmänniska, men då måste jag först träna
lite mer. Har ju bara ridit islandshäst
regelbundet i ca 2 år.
Mitt bästa hästminne är när jag fick
min första ponny. Ett litet Gotlandsruss som hette Nicke. Då var jag
överlycklig!
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Text: Ulla Terneby Bilder: Eva Lind

Hemma-hos igen!
Djarfurs vårritt i stall Klevsvik

N

"hemmahos"-tur igen. Förra gången, när
vi varit på Dugatorp, berättade
min matte om hur det varit, men den här
gången tänker jag ta hand om berättandet
själv. Mattar är, som alla hästar vet, lite
fjompiga av sig, så därför tänkte jag att det
är bättre att jag (som i alla fall nästan är
karl) tar över så det blir lite ordning och
reda på det hela.
En sak som var väldigt bra med den här
turen tycker jag var att den utgick från Stall
Klevsvik där jag bor. Det var skönt att slippa åka transport. Det tyckte tydligen många
U HAR JAG VARIT PÅ
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andra också, för det var bara Glokolla och
Silkitoppur som tagit med sig sina mattar
och åkt till oss. Fast själva var vi nio hästar,
så det blev ett rätt lagom gäng i alla fall.
Samling klockan tio var det sagt. Då
tror man ju att man skall ge sig av strax därefter. Men ni vet hur människor är. Tjugo
minuter i elva var äntligen alla klara och
hade klättrat upp på ryggarna på oss. Men
då höll vi på att inte komma iväg i alla fall,
för ingen av människorna ville rida i täten!
Ni kan ju tänka er själva hur det skulle sett
ut om vi hade stått på gårdsplanen allihop i
fyra timmar och sedan avbrutit det hela och

gått in i stallet igen! Som väl var tyckte
Ulrika P, som för dagen satt på ryggen på
Blesi II, att hon kunde rida först och så kom
vi äntligen iväg. Eftersom Silkitoppur berättat för oss att han ibland springer längre och
fortare med sin matte än hon gillar, och vi
gärna ville ha en lugn och fin tur, så började vi med en riktig rysare för honom och
den andra asfaltshästen Glokolla. Vi
satsade
stenhårt
direkt och gick uppför backen vid
Ingvars hus. Den är
brant, den, och man
måste ha koll på var
man sätter fötterna.
Även vi som är vana
blir flåsiga innan vi
kommit ända upp.
Och se, det hjälpte!
Silkitoppur vräkte
sig visserligen i
desperation förbi
Glokolla i backen,

men sedan uppförde
han sig exemplariskt
resten av turen.
Efter en liten stund
tyckte Ulrika att hon
var nog inte riktigt
säker på hur vägen vi
skulle rida gick genom
skogen. Det var så länge sedan hon red den,
eftersom hennes Skjóni ju fått spatt. Och
Blesi II har så nyss flyttat till vårt stall, så
han var inte till mycket hjälp. Så jag och
Ulla fick hjälpa henne att hitta rätt för det
mesta men lite fel ibland. Så egentligen var
det jag och Blesi II som ledde turen tillsammans! Hur vi gick? Jo, genom skogen till
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Asserdal och sedan uppför grusbackarna
nästan fram till Lilla Iglakärr. Därifrån tog
vi stigen till Munnesjös västra ända, och så
en liten bit till i skogen innan vi kom fram
till tölt-vägen som passerar Munnesjös östra
strand. Där hade vi gärna velat rasta, där är
så fint, men människorna som åkte med oss
hade andra planer. De nöjer sig ju inte med
gräs och vatten till lunch, de skall ha kyckling med potatissallad och kaffe med
morots-kaka efteråt, och inte orkar de bära
sin egen matsäck några långa sträckor heller. Nehej, då skall det köras bil med maten.
Och över vägen till Munnesjö finns en löjlig vägbom, som man måste vara häst för att
kunna gå runt. Bilar kalarar det bara inte.
Så därför fortsatte vi till Skurvekärr, där
människornas mat fanns. Några av våra
människor hade varit där och rekognoserat
och tyckt att jodå, det skulle gå bra att rasta
där. Det var bara det att sedan dess hade
andra människor varit där och stängslat, så
det var två hästhagar där det var tänkt att vi
skulle fått lite att beta. Det var bara en korridor ner till vattnet kvar. Men det var inte
mycket att göra åt, vi fick rasta där i alla fall.
Så människorna satt där och smorde kråset,
men vi stackars hästar, som verkligen arbetat, fick inte mycket i oss. Fengur grävde en
stor grop i marken i ren protest. Vi andra
tog det mer med jämnmod, vi klarade oss
ju, men visst hade det varit gott med något
lite av nånting. Som väl var tyckte våra
män-niskor synd om oss, så rasten blev inte
jättelång. Vila oss hann vi i alla fall, och
vatten hade de fått som ville, så vi var vid
gott mod när vi gav oss av igen.
Vad som hände sedan? Inte så mycket.
Vi passerade en motorsåg som gömt sig i ett
tätt granbestånd på hemvägen, och det var
förstås lite läskigt. Annars var det lugnt. Vi
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gick över Hedenborg till hundklubben
hem, och det var som vanligt lite jurpigt på
några ställen. Det är ju inga problem för oss
som är födda på Island och dessutom gamla
och vana, men den svenskfödde pojkspolingen Litur trampade förstås av sig en
sko.

Efter fyra timmar var vi så hemma i stallet
igen. Alla var överens om att vi haft en härlig tur och att det varit roligt att vara med.
Ni som missade det i år, passa på att ta med
er era människor och kom nästa gång!
Någon gång i maj 2001 blir det en ny
Klevsvikstur. Väl mött då!
Med hov på pennan
Fótur frá Leirulæk.

Besök gärna vår butik med tillbehör till både häst och
ryttare i Steninge. Välkommen! Tel. 035-522 80

Å så var det dags igen för.......

.....Partaj på Klevsvik
V ÄDRET VAR HELT OKEJ , humöret likaså.
En omgång i duschen...halvsnygg skjorta...
man vill ju vara representativ. Lockarna på
rätt ställe....inga papiljotter glömda...det
var dags. Trevliga stallkamrater ordnade
samåkning. Specialoljad kycklingt med
kryddor låg nerpackat i käcka Tupperwarekonstruktioner och en liten kranförsedd låda med kran. Med solen snett in från
vänster gjorde vi entré på Klevsviks stallplan. Framför oss sågs en massa Djarfuriter
vimla med små bålbehållare. Nu insåg jag
att föreningen hade växt ytterligare...en sån
massa okända människor. Visst fanns det
gamla fossiler, som t ex pensionerade klubbordföranden Ulrika Persson, ärrade redaktören fröken Lind, kanonfotografen och
pilsnerdrickaren KyrholtsTina, Fengurmamman Marie-Louise och den alltid så
närvarande Ulla m fl. Men visst är det kul
att vi blir fler...synd bara att man har så
mycket gamla minnen att rekonstruera med
fd stallkamrater att tiden till nya kontakter
oftast blir otillräcklig. Jag vill härmed be
om ursäkt för att jag inte hälsade på och
kramade alla er nya. Detta skall inte upprepas......tror jag.
Ingvar ”gasolfantomen” Persson började
få fräs på diverse grillar och folk irrade runt
med neroljade händer och allehanda köttstycken för att hitta sin plats på grillen.
Detta tycker jag är lite komiskt...det gäller
att få alla sina köttstycken på plats
först....när sedan de börjar bli färdiga står
vrålhungriga stackare och stirrar med glansig blick efter en ledig yta...små hål börja
uppträda på grillgallret och täpps snabbt
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igen. Nu kommer knorren.....emedan snabbisarna inmundigar sina första små grillbitar brinner resten upp på den nu ack så
varma grillen, varvid de mer långsamma
och sävligare grillmästarna försöker efterlysa ägarna till de frasiga fd biffarna.
- Nu har jag vänt den här biten sju
ggr...vems är den ????? - Är inte vi människor ganska roliga varelser ???
Någon Majbrasa blev det inte i år.
Föregående års genomdränkta rishög hade i
år ersatts av eldningsförbud pga torka.....
och visst såg Ingvar lite ledsen ut när han
inte fick brassa på med bautagasolen. Istället
fick vi nöja oss med oset från grillarna.
Efter maten blev det en guidad rundvandring i det nu utbyggda och kobefriade
stallet. Undertecknad noterade en trevlig
inredning, ett flertal hästar och en sympatisk guide. Kul att se hur stallen blir finare
och mer anpassade till arbetarskyddsstyrelsens normer.
När skymningen föll började rösterna
från festgruppen bli otydligare och mer
svårtydda...om det berodde på dem eller
mig gick inte utröna. Folk såg iaf glada ut,
och inte heller i detta fall gick det att avgöra om det berodde på mig eller medhavd
vätska. Tårtan var som vanligt prydd av en
liten islänning i marzipan och smakade lika
gott som tidigare år..........sen minns jag
inte mer...vilket antagligen berodde på det
starka kaffet.
Häpp !!! /Frippe Frikadell, festmurvel

Ridskola & privatlektioner • Inackordering
Tillridning • Kurser för kända tränare
Hästar till salu • Försäljning av Boett’s täcken
Ástundåterförsäljare sadlar, träns, boots m m till din islandshäst

Trevlig sommar!
Ridskolan börjar i slutet av augusti,
ring för mer info!

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

nya medlemmar
VÄLKOMNA TILL DJARFUR:
Renée Adolphsson (stöd) Göteborg, Carina Adolfsson (senior)
V:Frölunda, Sofia Bratt (senior) Frillesås, Jenny Davidsson (senior)
Vallda, Johanna Fredriksdottir (senior) Romelanda,
Anne-Marie Henriksson (senior) Getinge, Monique (senior) & Malin
(minijunior) Jansson Halmstad, Malin Johansson (junior) Lindome,
Ida Kårlin (junior) Lindome, Helena Käck (stöd) Mölndal,
Emelie Nilsson (minijunior) Vallda, Elsa Sjögren (stöd) Billdal,
Pernilla Svensson (senior) Sätila

djarfur shopen
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
Materialansvarig:
Ulrika Persson 0300-213 92

5:25:-

300:-

60:50:-

Ursnygg klubbskjorta,
eucalyptus med vinrött tryck!
Modell: Nisse. Foto: Eva Lind
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Anslagstavlan
f ö r

d i n

e g e n

Boxplatser i
mysigt stall...
... samt hagar uthyres
12 km öster om Lindome.
Andra Islandhästkompisar
finns också. Vi har fina
kuperade hagar samt
underbara ridvägar.
Fodring samt in- och
utsläpp kan diskuteras.
Ring!
Åsa, 031-94 54 49

Flugar f. -89, stor 4-gångsvalack med bra gångarter
är till salu.
Ring till Thorsteinn
0340-652223, 0705-821887

Djarfurs hemsideadress
http://go.to/djarfur

s k u l l

ÁSTUND SPECIAL
SÄLJES!
Svart, ca 2 år gammal.
Nypris ca 11.000 kr,
nu 7.000 kr med stigläder, stigbyglar och
gjord!
Ring Eva 031-21 70 67,
0709-703 207 eller maila
eva.lind@elixir.se

VEDDIGE
Fint bete finnes. Boxplats i nyrenoverat
stall finnes till hösten
om så önskas.
Fullservice, fint
klubbrum, dessutom
utegångsstall.
Ring Madeleine
Sandström
0340-62 62 16,
arb. 031-772 57 54

kalendarium 2000
JULI
29/6-2/7

SM på Häringe, Stockholm.

18 juli

Hopptävling i stall Klevsvik.
Anm. till Ulla 031-88 43 27

22 juli

Ungdomsträff med övernattning.
Anm. till Åsa 031-94 54 49

AUGUSTI
9-13 aug. Nordiska Mästerskapen, Seljord, Norge.
12 augusti Islandshästens dag, Slottskogen, Göteborg.
Arr. Vestur. Du hittar mer info på vestur.just.nu
17 augusti Hopptävling i stall Dalhem.
Anm. till Suzanne 0300-639 72, 0705-851 831
19 augusti Vængurs KM på Anderssons gård
19 augusti Kräftskiva i stall Dugatorp.
Anm. till Thorsteinn & Anna-Karin 0340-652223
26-27 aug. Vesturmästerskap, Vesturs bana i Borås.
SEPTEMBER
23 sep.
Djarfurs KM. Anderssons gård. Sista anm.dag 6 sept.
OKTOBER
14-15 okt. Natural Horsemanshipkurs, John Ricketts.
21-22 okt. Baskurs i hästkännedom. Arr. Gauti/Vestur.
Anm. till Madeleine 0302-353 05. Lerum.
NOVEMBER
4-5 nov.
Domarsekreterarutbildning. Arr. Gauti/Vestur.
Anm. till Madeleine 0302-353 05. Lerum.

Deadline nästa nummer 18 augusti

