DJARFURBLADET
KLUBBTIDNING FÖR MEDLEMMAR I DJARFUR ISLANDSHÄSTKLUBB

NR3/02

• • • KLUBBINFO • • •
Annons helsida

300 kr

Annons halvsida

200 kr

Annons 1/4 sida

150 kr

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

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

Atlas från Klevsvik

Hej!
Här kommer ett nytt nummer av Djarfur
Bladet. Det har varit en händelserik
sommar med många småtävlingar som
varit mer eller mindre välbesökta.
Hursomhelst så är stämningen alltid lika
god och det är ett utmärkt tillfälle att
träffas under avslappnade former (även
för den som inte tävlar!). Så missade du
årets kvälls- och hopptävlingar samt
Alternativ KM, så gör inte om samma
misstag nästa år!
Vestur anordnar en hel del aktiviteter i höst såsom domarsekreterarkurs
mm (läs mer sid 9). Passa på att utnyttja
dessa arrangemeng - alla djarfuriter är
också medlemmar i Vestur! Vi syns!
/ Eva

Nästa deadline 17 november

Senior

350 kr

(250 kr)

Junior
(13-18 år)

200 kr

(150 kr)

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

50 kr

(30 kr)

Stödmedlem
100 kr
(medlemskap i SIF ingår ej)

-

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

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

031-94 84 56

Annika Nordberg (Kassör)

0303-33 76 62

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

Redaktionsadress:

Malin och Draumur. Läs mer på sid. 30.

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

Omslagsbilden:

Foto (och text): Thomas Carlén

• • • ORDFÖRANDEORDET • • •
Nu har nästan hela
sommaren gått.
Man kan ju inte säga
annat än den har
varit varm!!! Det är
ju gott att det är
varmt men det är ju
också lite svårt att
hålla igång ridningen ordentligt, det får
bli kvällsritter, men
det är ju inte så
dumt det heller.
Även i år har vårat
hästar varit med på
semester på Öland.
Det är ju som jag
sagt tidigare helt enkelt underbart att ha med dom och rida över det
Öländska landskapet.
Det har ju varit lite aktiviteter under sommaren och nu sist genomfördes vårt alternativ KM. Det är synd att inte fler medlemmar ställer
upp i detta om inte annat som publik. Det är jättekul! Tack tävlingsledningen för en mycket trevlig dag.
Men nu har ni alla en ny chans Vårt Klubbmästerskap den
21 september. Till er som inte anmält er kom som publik, funktionär,
mingla, fika i vårt underbara fik, Ja kom och träffa andra Djarfuriter.
Avslutningsvis - den 14 september är det ett extra årsmöte i SIF
med anledning av Strömsholmsbanan och Sävebanan. Vi har
representanter som kommer att åka upp till detta möte. Ytterligare info
kommer i nästa nummer angående detta.
Ha det bra och rid väl. Vi syns

Min e-postadress: eva.borjesson@goteborg.mail.telia.com
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• • • MEDLEMSiNFO • • •
En del medlemmar föll av okänd anledning bort ur medlemsregistret i förra numret. Ber om ursäkt för det....
D
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Komplettering i Djarfurs
medlemsregister september 2002
S = Senior • J = Junior • M = MiniJunior • F = Familjemedlem • ST = Stödmedlem • FS = Familjestöd

Medl.nr Namn
Andersson Thomas

Postnr Postadress
434 98 Kungsbacka

Telefon
0300 564930 Fs

108384
111727

434 42 Kungsbacka
434 91 Kungsbacka
333 92 Broaryd

0300-39210

104986
104987
100247
107315

Adress
Knapegården
Heavägen 13
Appelgren Anders
Medikamentgatan 32
Appelgren Gunilla
Benjaminsonsväg 12
Asteberg-Jacobsson Eldhestra 40
Agneta
Bark Cecilia
Annas väg 1
Bark Fredrik
Annas väg 1
Bengtsson Lars
Boberg Dalhem
Bengtsson Tina
Pl. 3917
Bengtsson Ulrika
Vallgatan 15 A

430 40
430 40
311 92
437 92
434 41

Särö
Särö
Falkenberg
Lindome
Kungsbacka

031-936443
031-936443
0346-51334

Senaste nytt hittar du på Djarfur-webben!
http://go.to/djarfur
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• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •

Trail-träning
Tisdagen 24 september
kl 19 hos Gneisti
Islandshästar i Hanhals
Westerninspirerad tävlingsform med moment såsom att
öppna grind från hästryggen,
gå över pressenning etc.
Inga förkunskaper behövs,
alla hästar platsar! Pris 100 kr.
Anmälan görs senast
23/9 på tel
0300-159 86
(Nathalie).

Trail-tävling
Tisdagen 1 oktober
kl 19 hos Gneisti
Islandshästar i Hanhals
Anmälan görs senast 29/9
på tel 0300-159 86 (Nathalie).
Anm. avgift 100 kr (betalas
på plats).

Favorit i repris!
Måla din egen mugg,
tallrik etc.

Porslinsmålning
Någon gång under
november månad anordnar vi
en porslinsmålningskväll
(ev. två om intresset är stort).
För mer info och/eller
intresseanmälan
maila till Elisabeth på:
elisabeth.alvenby@gp.se

OBS! Det går bra att lämna
anm. på telefonsvararen.

Djarfur Bladet Nr 3/02 • Sid
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• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •

Välkomna till
HUBERTUS 2002
Söndagen den 3:e november i Skogsgärde
Traditionsenlig ritt för alla medlemmar i Djarfur
Islandshästklubb. Söndagen den 3 november avfärd kl. 12.00
från stallplan. Vi är ute i ca 4 timmar med lång lunch-paus,
då vi grillar korv och rider öltölt. På vägen hem jagar vi
räven som gömt sig någonstans i närheten av Skogsgärde.
Vandringspris till den som hittar den.
Startavgift 200:(ingår välkomstdrink, lunch, öltölt, rävjakt)
Hyra av häst (begränsat antal) 400:Anmälan och bokning av häst görs till
Ulrica & Björn på telefon 0346-610 14
eller e-mail ulrica@skogsgarde.com.
Sista anmälningsdag 20 oktober.
P.S. Om det finns intresse
så kan vi ordna en liten fest
i Skogsgärde och
bada i vårat vedeldad bad
efter ritten. D.S.
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• • • VESTURINFO • • •

Aktiviteter i Vestur
hösten 2002
Följande aktiviteter är planerade under höstterminen 2002. De priser som anges är ca
priser och kan komma att ändras beroende på antalet deltagare odyl. Det kommer dock
inte att bli fråga om några stora ändringar. Platser för alla kurser är ännu ej bestämt. Om
inget annat anges så göres anmälan till mig: Ylva Mattsson, tfn 070 992 57 55 alt mail
ylva_mattsson@hotmail.com Allteftersom planeringen fortskrider kommer information att
läggas ut på Vesturs hemsida www.vestur.just.nu.

12-13 oktober

Orienteringskurs i Avel
En kurs för alla som vill veta vad en avelsdomare
tittar på! För mer info se SIF:s utbildningskatalog
Kursledare Sophia Johnsson
Pris ca 450 kr

9-10 november

Sportdomarkurs steg 1 (domarsekreterarkurs)
En kurs för alla som vill veta mer om hur tävlingar
arrangeras och hur domare arbetar. För mer info se
SIF:s utbildningskatalog
Kursledare Ylva Mattsson
Plats: Lerum
Pris ca 350 kr

23-24 november

Föreläsningshelg
En hel helg fylld med fördrag av kompetenta perso
ner som var och en på sitt sätt är experter på hästar
och ridning. Hittills är Göran Åkerstörm – Chef för
hovslagarskolan i Skara – inbokad. Övriga föreläsare
kommer att meddelas allteftersom. Har du förslag på
en bra föreläsare så meddela mig gärna!
Plats: Torrekulla vandrarhem, Mölndal
Pris: 1 dag ca 300 kr, inkl luch,
2 dagar ca 550 kr, inkl lunch
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Galopp på Säve och så lite islandshästar
Sol, massor av människor, och så hästar.
Ädla hästar. Snabba hästar. Det är den
13:e juli och Göteborgs nya galoppbana
på Säve har just invigts av princessan
Desirée. Första löpet är ett arablöp.
Hästarna är inte så stora som de engelska
fullbloden, inte riktigt lika snabba, men
vackra! Inför löpet leds de runt på ett
grusspår innanför ett staket. En del
hästar följer lugnt sin ledare, medan
andra dansar oroligt framåt. Så kommer
jockyerna in, får hjälp upp på hästarna
och sätter så småningom fötterna i stigbyglarna. När allt är klart förflyttar sig
ekipagen till banan, och hästarna förs
in i startboxarna. Så går starten. Banan
bildar en stor slinga, så om man som
publik vill följa loppet ordentligt får
man se till att ha kikare med sig. När
hästarna når upploppet behövs dock
ingen kikare. Här skiljer ett enkelt trästaket publik och hästar åt, och här inser
alla som står och tittar på att här går det
fort! När hästarna passerar mållinjen
dundrar det i marken och varje språng ser osann-olikt långt ut. En upplevelse!
Övriga löp denna dag var det engelska fullblod som var i elden. Nu var det förstås
inte bara galopplöp som drog en nästan 3000-hövdad publik till Säve denna lördag.
Avsikten är att även andra hästsportgrenar, som inte haft några ordentliga anläggningar
i regionen, skall få banor som passar dem. Därför var här uppvisningar i t.ex. körning,
Western-ridning, gymkhana, ponnygalopp och förstås, ridning av islandshästar. Tolv
av Västkustens bästa ekipage fanns på plats och visade islandshästens fem gångarter.
Vackra hästar och skicklig ridning i skön förening. Enda felet: Det gick fort över! Men
det gjorde för all del alla uppvisningarna, eftersom de allihop var pausinslag mellan
löpen. Och faktum är att det var roligt att uppleva galopplöp, även för en islandshästryttare. Åk gärna ut till Säve och se själv!
Ulla Terneby
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Tidsplan för uppbyggandet av
"Göteborg Horse Park".
2002
Juli

v. 28

Aug.

v. 32

v. 32

v. 34
v. 35

Sep.

v. 36
v. 37
v. 40

Okt.

v. 44

Nov.

v. 47
v. 48

2003
Mars

April
Maj

Juni

Bildandet av driftsbolag Göteborg Horse
Event AB
Tillståndsmöte med
Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret, mötet
initierat av Göran
Johansson.
Möte med Göteborgs
kommun för att lösa
frågor kring en
namnsponsor.
Arkeologisk förundersökning klar
Slutliga upphandlingsunderlaget klart.
Upphandling startar.
Marklov klart
Upphandling avslutad
Byggstart av banor
(grus, sand och gräs).
Absolut senaste start
för Islandshästbanorna.
Byggnation av grusbanor och sandbanor
klart
Testning av banor.
Lokalklubbstävling
Start av uppbyggnad
av funktionärsorganisation.

Utvärdering av banor
som varit klara under
hösten, kompleteringsjobb om nödvändigt.
v. 14
Start av byggnation av
maratonbanan körning.
v. 20-22 Sådd av gräs. Start av
byggnation av terrängbana fälttävlan.
v. 24
Prel. Västsvenska
Mästerskapen
v. 25
Körtävling

• PÅGÅNGiDJARFUR •

Fjödur - nybliven
klubbmästarinna
i hoppning!

Hopptävling
hos Gneisti
Islandshästar i
Hanhals
Tisdagen 15 oktober
kl. 19.00. Följande klasser:
40 cm, 60 cm och 80 cm.
Anmälningsavgift: 50 kr

v. 13

Anmälan görs på telefon
0300-159 86 (Nathalie) senast
13 oktober (det går bra
att anmäla sig på telefonsvararen).

Välkomna!
Djarfur Bladet Nr 3/02 • Sid
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Prisbordet på Alternativ-KM!

Alternativ KM
25 augusti på Stall Bräcke
Så har då alternativ-KM 2002 gått av stapeln, det blev en varm tillställning med en
ganska liten skara deltagare men framför
allt blev det en riktigt rolig dag med
många skratt.
Bakgrunden till alt.-KM, som gick av
stapeln år 2000 för första gången då i samband med Islandshästens dag, är att man
vill visa Islandshästens bredd samtidigt
som man tävlar under avslappnade och
inte så seriösa former.
Först ut på morgonen var dressyr G2
där vi fick se några jämna och fina uppvisningar och där titelförsvararen från år 2000
Titti Nenzelius på Addi även i år kamma-

Sid 12

de hem segern och fick ta emot det fina
vandringspriset från Stall Bräcke.
Sen följde en nyinstiftad klass, V50 som
är lätt fyrgång för ryttare som fyllt 50 år.
”Mamman” till denna klass Cecilia Bark
och hennes man Fredrik var två av ekipagen som var med och fightades i denna
klass. Då det från början var 9 anmälda
hade vi bestämt oss för att köra både uttagning och final och när det sen blev ett par
strykningar pga. skada så kördes finalen i
alla fall men alla ekipagen fick även rida
finalen! Vinnare av Stall Dugatorps vandringspris blev även här Titti Nenzelius på
Addi tätt följd av Cecilia Bark på Tigull,

trea blev Ingela Rinde på Albina som gjorde en stark upphämtning efter att ha legat
sist efter uttagningen.
Nästa gren var även den nyinstiftad T18 – lätt tölt för hästar över 18 år. Här var
dock startfältet inte så stort, de tre anmälda
blev pga. en hälta enbart två startande.
Suzanne Adamsson på 22 år gamla Tyr
som susade fram över banan och vann Stall
Dalhems vandringspris framför Josefine
Sjöstrand på sin 21 år gamla Móli (som var
på en ovalbana för andra gången i sitt liv)
och som tog det betydligt lugnare runt
banan.
Innan lunch hann vi också med de första två heaten i den största klassen nämligen öltölt. Då segraren från år 2000,
Anna-Karin Sverrisson inte deltog i år var
det nu fritt fram för en ny klubbmästare.
Efter lunchen (som för vissa av oss blev
till ett riktigt styrketräningspass med hinderbyggnad och förberedelser till flaggloppet) var det sen dags för flagglopp. Vi
fick se ett antal ekipage ta sig runt ovalbanan och inte bara passera förbi de läsk-

Linnéa och Kongur rider dressyr G2.

Karin och Tyrfingur vs.
Johanna och Stormur.

Nathalie tog hem segern i en massa grenar!
Djarfur Bladet Nr 3/02 • Sid

13

Startfältet i V50 (fyrgång för ryttare fyllda 50 år).

iga tunnorna utan även gå så nära dem att
ryttaren kunde nå flaggan. Läskigt med
stort L tyckte vissa! Efter en jämn kamp
vanns Skogsgärde Islandshästars tjusiga
vandringspris av Nathalie Andersson på
Fjödur.
Sedan följde hoppning 40 cm för barn
där dagens yngsta ekipage Julia (3 år) på
Buri tog sig runt felfritt och slutade på en
andraplats. Vinnare av Djarfurs vandringspris blev Malin Andersson på Tyrfingur
också hon felfri men med en snabbare tid.
I hoppning 60 cm för seniorer blev det en
hård kamp men en nymodighet i form
av ett dubbelhinder fällde avgörandet.
Nathalie red felfritt på två hästar och fick
därför hoppa om mot sig själv, otroligt
spännande.. när sedan prisutdelningen
börjat och tredjepris skulle delas ut till de
tre ryttare som fått fyra fel så krävde dessa
unisont att få hoppa omhoppning om
tredjepriset!, så prisutdelaren fick knalla ut
igen och sen red de så sanden yrde!
Dagens största och tyngsta vandringspris
från AV-teknik gick till Nathalie på Fjödur.
Öltölten heat 3-5 avklarades galant med
mer eller mindre spill och efter lite räknande blev det klart att den avslutande finalen
gick emellan Jenny Larsson på Buri och
Nathalie Andersson på Fjödur. Finalen
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reds och vanns knappt av Nathalie som
därmed fick dagens tredje vandringspris
som kom från Stall Klevsvik.
Tack alla snälla och glada människor
som ställde upp som funktionärer och ett
tack till alla som kom och var med, både
ryttare och publik. Nästa år kommer vi
igen med ännu fler roliga grenar (bl.a. en
fyrgångsstafett och fler barnklasser). Har
du några önskemål så hör av dig till någon
i tävlingskommittén.
Ulrika

Klubbmästare i dressyr Titti och Addi.

Dugatorps O-tur till Stättared

2002

Efter förra årets långtur till Stät
tared, såg vi all fram
mot sommarens utflykt. Vi had
e planerat att rida
något längre - två kilometer och landa hos Linda på
hennes gård. Hon har en män
gd tomma boxar och
plats för det stora tältet.
Men när vår helg äntligen kom
, var det för varmt!
Det hade väl ingen kunnat räk
na ut, när vi drömde om nya
äventyr
på hallandsleden. Drömmarn
a hade vi haft under en blöt och
kall
vår och då tror man ju att det
alltid skall vara som det är.
Skam den som ger sig. Nödplan
.
Ryttare till fots samlades vid
femtiden, då det bara var van
ligt stekhett. Vi delades in i lag och fick
genomgå diverse prövningar.
Den
värsta var att sätta sig in i häs
tens roll. En i laget drog Fönns
vagn
genom en trixig bana och det
gick väl an, men sedan skulle
man
rygga utan att titta, bara lita på
kuskens muntliga hjälper. Rod
nande
måste jag erkänna att mitt lag
kom så långt från seger som man
kan
komma.
Vid åttattiden hade temperatur
en sjunkit ytterligare. Det var
dags att sadla fjorton hästar, för
nu skulle vi bada. Ritten gick
till
playan vid Skärsjön, där några
förvånade med samarbetsvänli
ga
kvällsbadare blandades med hela
vårt muntra gäng.
Hästar är personligheter. Som
liga vadade rakt ut och njöt av
det
svala vattnet.Andra blev lite bek
ymrade av bristen på sadel. En
var
rädd för sin våta svans. Ett litet
sto gick ut en bit och rullade sig,
till
ryttarens stora förvåning. Att
det fanns så många sätt att bad
a på
kunde man väl inte ana. Vilken
upplevelse för en som aldrig ridi
t
barbacka på sin häst eller gått
längre ut än till knäna.
Eftervården bestod av hö och
nattning för hästar och en rejä
l bit
grillat kött för ryttare.
Om man är snar till förändringa
r kan man alltid fixa till något
trevligt av de överraskningar
som vädret ständigt ställer till
med.
Det gäller att ha roligt tillsamm
ans med fyr- och tvåbenta vän
ner.
Ett glatt sommarminne från Cec

ilia
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• • • RESULTATBÖRSEN • • •
Djarfurs Alternativ KM 2002
Dressyr G2
Ryttare
1 Titti Nenzelius
2 Linnea Vas
3 Eva Börjesson

Häst
Addi
Kongur
Faxi

V50 (Lätt Fyrgång Ryttare 50+)
Ryttare
Häst
1 Titti Nenzelius
Addi
2 Cecilia Bark
Tigull
3 Ingela Rinde
Albina
4 Christina
Lysingur
Söderberg
5 Bodil Jacobsson
Geisli
5 Fredrik Bark
Thrádur
7 Elisabeth
Svadi
Wallenbring
T18 (Lätt tölt Hästar 18+)
Ryttare
Häst
1 Suzanne
Tyr
Adamsson
2 Josefine Sjöstrand Móli

5,3
4,8
4,6

Ut..
5,4
4,8
3,5
4,2

Final
5,5
5,1
4,6
4,5

4,4
3,6
4,0

4,25
4,25
3,4

4,0
1,3

Flagglopp
Ryttare
Häst
1. Nathalie Andersson Fjödur
2. Nathalie Andersson Vikingur
3. Linda Börjesson Pési
4. Johanna Ahlström Stormur
5. Maria Paulström Fláki
6. Karin Andersson Tyrfingur
7. Linnea Vas
Kongur
Hoppning 60 cm
Ryttare
Häst
1. Nathalie Andersson Fjödur
2. Nathalie Andersson Vikingur
3. Linnea Vas
Kongur
4. Suzanne Adamsson Tyr
5. Jenny Larsson
Buri
6. Eva Börjesson
Faxi

Totaltid
46 sek.
54 sek.
59 sek.
65 sek.
71 sek.
75 sek.
85 sek.

0
0
4
4
4
12

0
0
0
0
4

Sek.
14,5
15,3
13,9
15,2
14,4

Hoppning barnklass 40 cm
Ryttare
Häst
1. Malin Andersson Tyrfingur
2. Julia Callander
Buri

0 fel
0 fel

Öltölt
Ryttare
Häst
1. Nathalie Andersson Fjödur
2. Jenny Larsson
Buri
3. Linda Börjesson Pési
4. Maria Paulström Fláki
5. Eva Börjesson
Faxi
6. Torbjörn Sterner Vikingur
7. Karin Andersson Tyrfingur
8. Christina Söderberg Lysingur
9. Ingela Rinde
Albina
10. Johanna Ahlström Stormur

Totaltid
71 sek.
89 sek.
92 sek.
100 sek.
109 sek.
120 sek.
121 sek.
128 sek.
130 sek.
141 sek.

Hopptävling i stall Klevsvik
26 juni
40 cm
Ryttare
1. Ulla Terneby
2. Karin Sjöstrand
3. Malin Andersson
4. Louise Widén
5. Louice Sporrsäter
Lovisa Björklund

Häst
Fótur
Blesi
Tyrfingur
Blesi
Athena
Stormur

0 0 14 sek
0 0 17 sek
7
13
-

60 cm barnklass
Ryttare
Häst
1. Malin Andersson Tyrfingur 0 fel
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60 cm
Ryttare
1. Louice Sporrsäter
3. Karin Sjöstrand
4. Ulla Terneby

Häst
Athena
Blesi
Fótur

3. Vivianne Sjöstrand Blesi
Jenny Larsson
Stjarna
5. Johanna Ahlström Stormur
6. Jenny Melin
Fenja
7. Jenny Larsson
Sunna
8. Josefine Sjöstrand Móli

0 fel
3 fel
9 fel

Kvällstävling “töltgrenar”
3 juli Anderssons gård
Lätt tölt
Ryttare
Häst
1. Louise Rosengren Tigull
2. Sandra Zachresson Tjaldur
Sofie Falkman
Byr
4. Britta Montelius Flugar
5. Linnéa Vas
Kongur
6. Hanna Berne
Faldur
7. Elisabeth
Svadi
Wallenbring
8. Kate Palo
Blossi

5,0
4,5
4,5
4,25
4,0
3,5
3,0
1,8

T1
Ryttare
1. Anna Österdal
2. Hans Eriksson
3. Susanne
Gustafsson
4. Jenny Davidsson

Häst
Rúbin
Drengur
Lukka

5,67
5,0
4,5

Litla

3,33

4,7
4,7
4,2
3,7
3,4
2,6

Hopptävling i stall
Dalhem 27 augusti
40 cm
1. Nathalie Andersson
2. Philip Vas
2. Kerstin Hall
2. Josefine Hall
2. Nathalie
6. Josefine Sjöstrand

Fjödur
Tyr
Katla
Katla
Vikingur
Móli

0
4
4
4
4
8

60 cm
1. Klara ???
2. Nathalie Andersson
3. Linnéa Vas
3. Katrin Nilsson
Fanny Vas
Suzanne Adamsson
Nathalie Andersson

Katla
Fjödur
Kongur
Fála
Múli
Salka
Vikingur

0
0
4
4

0 15,68
0 16,28

Kvällstävling “maskerad”
14 augusti Anderssons gård
Maskeradpoäng.
Domare: Anette & Katja Lomarker
Ryttare
Häst
1. Josefine Sjöstrand Móli
9,0
2. Maria Paulström Fláki
8,5
3. Johanna Ahlström Stormur
8
Emelie Kangeby-B Grimur
8
5. Jenny Melin
Fenja
6
6. Jenny Larsson
Sunna & Stjarna 5
Vivianne Sjöstrand Blesi
5
Lätt fyrgång. Domare: Nathalie Andersson
Ryttare
Häst
1. Maria Paulström Fláki
5,6
2. Emelie Kangeby-B Grimur
4,8
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Malin och
Stigandi.

Dagbok

från ungdomsträningslägret inför
NULT (Nationella ungdomslagstävlingen)

15 juli - Första dagen
Vi träffades alla kl. 10 i stall Bräcke, vi var
22 stycken deltagare från västsverige och
våra hästar. Max Olaussson, Ása
Gunnarsdottir och Suss Lundin var ledare
(dom var jättebra). Vi fikade och presenterade oss, medans mammor och pappr
satte upp tälten vi skulle sova i. Godi och
Sigandi hade det jättebra i sin utebox.
Sedan presenterade vi våra hästar i paddocken i olika grupper och vi turades om
att åka och bada i Långaresjön, för det var
jättevarmt.
16 juli
Vi gick upp tidigt och åt frukost. Sedan
red vi lektioner i paddocken och på ovalbanan. Jag red trial med Godi (han skötte
sig kanonbra) och lektion med Stig i paddocken för Max och Suss. Suss hjälpte mig
jättemycket med min sits.
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Varmt! Vi åkte i skytteltrafik till Långaresjön och badade. På kvällen grillade vi och
badade igen.
17 juli
Efter frukosten gick vi igenom
tävlingsgrenarna. Nu skulle vi träna töltrace, flagglöp och gallopprace. Jag tvekade lite inför flagglöpet men vi tog det
lugnt Godi och jag, det gick kanske för
lugnt? Töltracet tänkte vi inte fega i för det
vet jag att han tycker är kul (oc jag!) så vi
racade allt vi kunde. Sen var det bara
galoppracet kvar och nu var nog alla laddade. Vi skulle galoppera från stallets
kortsida och ner mot ån, en och en. Stig
tog i men blev lite nyfiken mitt på löpet
där Max stog med startflaggan. Det var
kul, hade gärna gjort det en gång till.
Dagarna gick jättefort och till slut skulle vi
få reda på vilka 10 som skulle få följa med

till tävlingen i Uppsala. Nervöst? Jag, lite.
Malin Jansson och Stigandi, yes!, vi kom
med. Trötta, varma och glada red jag och
pappa hem hästarna till Dugatorp. Det
har varit en jätterolig helg.

Max och Ása.

Tack Ása, Max och Suss för allt.
Skickar också en hälsning till alla som
var med. Fortsättning följer efter NULT i
september.
Malin Jansson,
Stigandi och Godi
Tyvärr så ställdes NULTEN in pga
för få anmälda lag. /Red anm.

✁
Direkt från Djarfur-cafét,
recept på:

BANANKAKA
4
2
2
1
1
8
2
2
1
3

väl mogna bananer
kkp strösocker
ägg
hg smält margarin eller
dl flytande margarin
msk grädde
tsk vaniljsocker
tsk bakpulver
tsk bikarbonat
kkp vetemjöl

Gör så här:
Mosa bananerna och rör ned
sockret. Vispa upp äggen och
tillsätt dessa till bananerna.
Lägg i margarinet och grädden.
Blanda mjöl och kryddor och
rör ned i smeten.
Gräddas i smord och bröad
form ca 45 min i 175 grader.
LYCKA TILL!
/Kristina

I nästa nummer: Kristinas morotskaka - håll ut!
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- Hekla -

Vill här berätta något som hände vår häst
Hekla förra året på midsommarafton. Vi
beslutade att göra ett försök med att
betäcka henne, kanske få oss en lillHekla.
Hon blev insläppt till hingsten i mitten av
juni, det var ca 8 ston i hagen allt var frid
och fröjd. Hekla visade sina moderskänslor genom att vara barnvakt till ett föl
som fanns i flocken och allt verkade bra.
På midsommarafton halv elva på kvällen ringde telefonen, Hekla sjuk. Låg i
hagen troligen kolik, var ute och gick till
kl två då veterinären kom, vi tog parafin

Sid 20

osv. Nästa dag hade hon fortfarande feber
och hög puls, allför hög enligt veterinären,
detta tyder på att dom känner stor smärta.
Hon fick en kolikbehandling till, veterinären anade oråd ringde runt till kollegor
han misstänkte ett hål i tarmen. Vi fixade
dragbil och transport och snabbt på med
Hekla före 19.00 var vi tvungna att komma till Djursjukhuset i Slöinge, vi hann
precis.
Jourveterinären sade att hon måste
avlivas, hål i tarm och 2 dm hål i slidan
och bukhinninflamation och helt stopp i

magen, hon vågade
inte kissa och baja pga
smärtan.
Jag bad att dom
skulle göra ett försök,
det kom ytterligare en
veterinär och sade att
vi ger en aggressiv
antibiotokakur och om
hon inte svarar på den
så blir det avlivning,
gulp!
Hekla svarade bra
på denna behandling,
alla på djursjukhuset
var imponerade av
Monica & Hekla (th) på Kappis tävling i Gällinge.
denna lilla häst som
Efter ca 3 veckor var Hekla helt ok! Hade
visade sig vara så seg och viljestark.
Jag fick ringa varje morgon och kväll i tappat i kondition och muskler, men det
ca 10 dagar innan vi visste om hon skulle är vi ifatt nu. Då hon blev sjuk var hon i
överleva men efter 13 dagar fick hon mycket bra form och det var troligen en
komma hem, svag och darrig i benen. Fick avgörande faktor för utgången. Vi tävlade
börja med att få henne att beta ca 10 min samma höst, blev uppklassade i fyrgång,
per dag och utöka detta och ge kli, kolla men med nya regler var det fritt fram igen
konsistens på avföringen, ta puls, tempe- i våras (vi är kvar i lättklass).
ratur + prutor.
Hälsningar från en pigg och glad Hekla
Detta var en betäckningsskada och
genom Monica
detta händer ibland men ingen pratar om
det och det finns inte omnämnt i böcker,
på djurkjukhuset i Slöinge fick dom in 5 st
ston av olika ras och 3 överlevde förra
sommaren.
Gör en gynundersökning på ditt sto
om den ska till hingst, det är inte kul för
någon när något sådant här händer.
Vad som troligen orsakade denna skadan var att Hekla hade en gammal skada
i slidan med hård ärrvävnad och som vi ej
visste något om. Hon har ej tidigare varit
hos hingst men det finns ju tyvärr valackar som tror att dom är hingstar.
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GÖTEBORG

Mölndal
Kållered
1
Lindome

2
3 Hällesåker

4
Kungsbacka
6

5 Fjärås

7

8

10

14

9

E6

Ullared

Varberg

12

Falkenberg

13
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Halmstad
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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

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. 0346-92422. Fax 0346-92422.
(Barbro & Otto Beckström)
13. Rosenlunds gård (Haverdal)
Avel, saluhästar, ridutrustning,
hästtransporter m.m
Tel. 035-522 80
(Agneta Lundin och Thomas Gulve)
14. Svalbacka Islandshästar (Tostared)
Turridning
Tel. 0320-611 04 (Tünde och Thomas)
http://hem.passagen.se/svalbacka

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

Stall Dugatorp-kadriljen anno 2000

Vill du vara med på kartan, ändra, lägga till eller tas bort?
Maila till: eva.lind.hem@telia.com
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Louice och Athena

Karin och Blesi

Hopptävling
i stall Klevsvik 26 juni 2002
Efteråt har jag hört att det går ett rykte om
våran hopptävling. Men så farligt var det
inte. Vi hade bara ett hinder gjort av (hästätande) höbalar och det var bara en ryttare
som trillade av.
När tiden var inne var vi sex ekipage vid
start. Först ut på banan med 40 cm höga
hinder var Karin S. på Blesi. De tog sig runt
utan fel och då var det bara att vänta och se
om det blev fler utan fel, för i så fall skulle
det bli omhoppning. Nummer två var
Louise W. på sin Blesi. Den rudan innehöll
någon rivning och några vägringar och
sedan var det undertecknad på Athena.
Sid 24

Jag och Athena hade båda haft semester och
jag tror att detta var ungefär fjärde gången
jag red på fyra veckor. Men, vad tusan, är
det hopptävling i stallet så är det. Jag tror,
att vi trots de två provhoppen vi fick innan
start, vägrade ut oss någonstans mitt i
banan.
Som nummer fyra kom övertalade
Lovisa på lånade Stormur. Det gick bra för
dem … till en början. Sen kom de till
höbalshindret som alla hästar hittills tittat
snett på. Lovisa manade på, Stormur tvekade, Lovisa tvekade också och då hoppade
Stormur. Efter hindret stannade Stormur

men inte Lovisa. Vi har ändå tur i Klevsvik,
för nästan innan Lovisa hunnit landa i paddockssanden var sjuksköterskorna Vivi och
Tina framme hos henne. Det hela slutade
med en ond rygg (som aldrig varit någon
bra rygg) och två veckor utan ridning.
Efter allt detta var det Malin och
Tyrfingurs tur att försöka ta sig runt banan.
Trots att Malin inte är större än att fötterna knappt når nedanför sadeln klarade de
banan med en vägran och en rivning, 7 fel.
Nu var det spännande, bara en felfri hittills
och bara Ulla och Fótur kvar. De klarade
hela banan och nu blev det omhoppning. I
omhoppningen blev båda ekipagen felfria,
men Ulla tog sig runt på 14 sek. och Karin
på 17 sek. Det blev Fótur som fick den blågula rosetten i klassen med 40 cm-hinder.
Så höjde vi hindrena till 60 cm och det
är ju inte högt, men det ser högt ut..
Vi startade i samma ordning, först ut Karin
S. och Blesi. De fick tre fel och ingen ev.
omhoppning i denna omgången.
Sen var det Louise och Blesi. De red in

på banan för sina två provhopp innan start,
men redan där insåg Louise att 60 cm var i
värsta läget för henne och gamle Blesi. De
utgick med hedern i behåll.
Nu var det min tur igen och nu var vi
på hugget, jag och Athena. Vi for runt
banan och gjorde det felfritt. Malin och
Tyrfingur gjorde likadant och nu var vi
redan två felfria med Ulla och Fótur kvar.
Ulla tyckte kanske att det räckte med en
blågul rosett för när hon och Fótur tagit sig
runt banan hade de 9 fel.
Nu tillämpade vi en typisk Djarfurregel,
vi ändrade lite mitt i. Vi hade ju nu två felfria för omhoppning men vi kom fram till
att trots att Malin startat och tävlat ihop
med oss andra tillhörde hon barnklassen.
Det blev nu så att Athena fick den blågula
rosetten i 60 cm-klassen och Tyrfingur fick
en blågul rosett i barnklass.
Alla ni som hört rykten om våran hopptävling: vi hade jättekul!!
Louice Sporrsäter

Kristina och Tarzan - ett radarpar i cafét
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Kate och Elisabeth , två av många deltagare på sommarens kvällstävlingar.

Titta Djarfur skall
ha kvällstävlingar!
Kan det kanske vara något för oss? Jag,
Kate med nyinköpt häst, Blossi och
Elisabeth med Svadi. Blossi är min första
egna häst och har ridit halvblod i alla år.
Elisabeth har haft Svadi i 3 år och har
också ett förflutet som storhästryttare.
Äntligen fick vi bestämt oss. Man får
peppa upp varandra annars blir det aldrig
av. Vi anmäler oss! Så vi anmälde oss till
den lätta töltklassen som skulle gå i finalform. Men hur skall detta gå. Första tävlingen för både häst och ryttare. Lite tveksamt om det skulle bli av. Blossi fick en
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spark på vänster framknä så det var osäkert om vi skulle ställa upp. Men han blev
faktiskt frisk, så då var man ju faktiskt
tvungen att ställa upp. Man måste faktiskt
vara minst två ekipage annars går det aldrig. Det hanns aldrig med någon träning
på bana och skulle vi få in hästarna i
transporterna? Tog ledigt från jobbet på
eftermiddagen för man vet ju inte hur
lång tid alla förberedelser kommer att ta.
Sadeln skall putsas och hästen ska ju helst
vara så blank att man kan spegla sig i den.
Det här är verkligen allvar. Vi skulle vara

på tävlingsplatsen som var Anderssons
Gård i Fjärås senast 18.30 så vi tänkte att
börjar vi lasta vid 17-tiden så hinner vi
säkert (ifall hästarna inte skulle gå på
transporterna). Nu var det ju faktiskt inga
som helst problem att lasta. Lite mat kan
förflytta vilken islandshäst som helst, till
och med in i en transport! Så vi kom fram
redan kl 18. Det var ju i och för sig bra för
då kom vi ju först. Vi slapp att backa med
transporterna och det kan ju göra vem
som helst lycklig. Köra rakt fram går alldeles utmärkt. Tyvärr så började det
ösregna på vägen till Fjärås men vi var i
alla fall på väg. Vi hade inte jättelångt att
köra då vi kommer från Stall Näsbo i
Benareby, Mölnlycke.
Väl framme på tävlingsplatsen så fick
vi ju då vänta en bra stund. Hästarna blev
väl något otåliga och vi också. Men det har
man ju fått lära sig att man aldrig får lasta
av hästen utan att först ha lämnat en hästägarförsäkring. Så var allt klart, vi kunde
lasta av, fortfarande i ösregn. Då hade ett
10-tal transporter anlänt. Dags att sadla
och försöka att rida fram. Man kan inte
påstå att hästarna gick i form. Hästarna
var något spända och vi var ännu spändare. Sen kom nästa chock. Vi skulle inte
rida i samma heat! Hur skulle detta gå,
Blossi som älskar Svadi. Tack och lov
behövde jag inte gå in först på banan för
det är tveksamt om han hade gått in då.
Enligt alla regler så får man ju inte ta
hjälp. Fast det kanske man hade fått på
den här nivån. Nåja det gick bra.
Sen kom nästa chock. Vi skulle rida 8
varv, jag som trodde att det skulle vara 4.
Fråga mig inte vad jag tänkt mig, för det
vet jag inte. För att inte bli nervös hade jag
förträngt allt vad tävling heter.

Vi fick startsignal och vi började att tölta.
Jag kanske skall upplysa om att tölt inte är
Blossis bästa gångart. Men vi red i 8 varv
och Blossi gnäggade efter Svadi precis
hela tiden. Ökningar kan jag inte påstå att
det blev så mycket med. Men vi var i alla
fall med. Mina poäng blev de fantastiska
2.5 för arbetstölt och 1.0 för tölt med
ökningar! Det gav ett snitt på 1.8 poäng.
Min dotter, Veronica, som stod vid sidan
om och tittade tyckte det var väldigt pinsamt hur jag red runt med ett löjligt leende på läpparna. Men vaddå, vi höll oss kvar
på banan i alla fall. Efteråt sa hon till mig
hur den stora publiken hade tyckt synd om
oss som halkade efter så väldigt, så om
sanningen ska fram red jag nog aldrig riktigt 8 varv. Men jag var i alla fall helt slut.
Nu var det Elisabeth och Svadis tur att
träda in på banan. Svadi är helt olik Blossi.
Han kan öka mycket bättre. Det gjorde att
Elisabeth hade fullt sjå att hålla honom i
arbetstölt. Sen fanns det ju gräs i närheten
och gräs är väldigt gott. Jag tror jag
springer dit! Nähä, det gör du inte sa
Elisabeth till Svadi. De höll sig faktiskt på
banan alla varv och de red faktiskt alla 8
varven! De fick den fantastiska poängen
4.0 för arbetstölt och 2.5 för tölt med
ökningar vilket ger ett snitt på 3.3. Dessa
poäng gjorde att Kate knep sistaplatsen
och Elisabeth kom näst sist, men vadå? Jag
skulle vilja säga att vi vann en stor seger.
Vi kom i väg och tävlade. Hästarna gick
på transporterna både dit och hem, de
gick in på banan, de kunde nästan tölta
och det regnade faktiskt hela tiden. Men å
andra sidan insåg vi att vi får nog träna
lite till innan vi ställer upp i några större
tävlingar.
Men Djarfur, med Nathalie som driv-
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Prisutdelning i lätt tölt.

kraft och enväldig domare i dessa tävlingar skall ha ett stort tack. Det är sådana här
tävlingar som behövs för att vi medelålders damer skall ta oss i kragen och
släpa oss iväg på tävlingar. Så hoppas att
det blir fler tävlingar på den här nivån, det
behövs bland annat för oss som inser att vi

inte har tävlingshästar och för att kunna få
lite erfarenhet och våga ställa upp i ytterligare tävlingar.
Hälsningar
Kate Palo och Elisabeth Wallenbring.
Stall Näsbo, Benareby, Mölnlycke

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
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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.

En dag på stranden.......

Text o foto: Frippe Frikadell.

En sommar som denna kommer inte så
ofta…..nån gång på 150 år eller nått, säger
Pohlman. Hästarna har långsamt tuggat i
sig sommargräset, samtidigt som deras
ryttare legat i hängmattan och flämtat.
För att bryta denna kontinentala sedvänja beslöt några hurtfriska hästar en kväll
att de ville gå till stranden. Ryktet spred
sig snabbt, och en skara onormalt rödhyade ryttare samlades på stallplanen. För
att få en lätt uppvärmning genomfördes
en liten femkamp med fyra grenar..??
Lagen delades in och man kastade saker,
skvätte vatten från en skottkärra, drog en
sulki i blindo mm. Hästarna tittade förskräckt på...och suckade. Nåväl, några
människor vann, men alla hade roligt.
Sedan bar det iväg till Skärsjön, det var ju
ändå bad det gällde. Drygt 15 hästar ville
prova, och skuttade glatt i sommarkvällen. Framme vid stranden åkte sadlarna
av och badmössorna på. Badmodet skiftade livligt, allt från snabbt i till långsamt
trevande mot strandkanten. Att, från en

sten i vattnet, komma upp på en häst
utan sadel kan ha sina komplikationer.
En deltagare lyckades att kasta sig över
hela hästen, och landa på andra sidan.
Snyggaste magplasket denna kväll!!

Marie-Louise och Ulrika kör med Cecilia.

Gladast i vatten var Fengur som fick de
flesta landslagssimmare att se otränade
ut. Plaskigast var Jarpstjarni, som verkade ha hängt upp sig. En annan badkruka
var Tigull, som vid lätt fukt under hovarna snabbt tog sig tillbaka upp på den
mjuka torra stranden. Moi lyckades
med konststycket
att dyka ner och
nappa en stor smaskig
sjögrästuva.
Denna smaskade
han sedan livligt på.
Även Milla testade
detta sätt att beta.
Man undrar om

Malin och
Draumur bottnade
inte alltid. Draumur
önskar sig en
snorkel i julklapp.
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islandshästar är nära släkt med foldhästar .....eller kanske svanar. Snabbast
att doppa sig blev Skvetta, som överas-

tilldelades ”baddaren”. Tigull fick den
som tröstpris!!

Jarpstjarni ägnade mesta delen av badet
till att plaska med höger fram.

kade Kajsa med att på 35 cm djup lägga
sig ner på sidan. Efter en snygg parad
lyckades dock Kajsa sitta kvar när det
var dags för Skvetta att resa
sig. Beteendet upprepades
flera gånger med samma
resultat. Kvällens akrobatpris
tilldelades därmed Kajsa.
Våta och goa lämnade vi
stranden för att ta oss hem till
väntande varm grill och
trevligt samkväm. Alla hästar

Marie-Louise och Fengur hörde till
badfreakarna som njöt mest.

Strömberg, Orshammar och
Brodin skrattade åt hela spektaklet. De var inte ensamma.
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• • • DJARFURPORTRÄTTET • • •

Britta Montelius

Sid 32

Född: 2 januari 1960 i Malmö
Familj och boende: Min familj består av
sambon Bertil och mina 2 barn, Mikael 18
& Maria 16. Vi bor i Fjärås sedan 4 år
tillbaka.
Arbetar: På Anderssons Gård.
Vår verksamhet på Gården består av
Bed & Breakfast, konferenser och Spa.
Medlem i Djarfur: Sedan 1995.
Jag började rida: Gjorde jag när jag var
9 år. Höll på med hästar i ca 6 år. Tog ett
uppehåll och startade igen efter det att
Mikael hade fötts.
Första gången jag stötte på en islandshäst var: På Rossared och Ljungstorps
islandshästar.
Mina hästar: När Gullbritt och Roland
var tvungna att flytta från Rossared köpte
Gunilla Wikström och jag Glaesir. Vi
hade honom i ca 2 år, då sa jag aldrig mer
egen häst.....men...när jag var på kurs på

Stall Dugatorp mötte jag Flugar och det
blev kärlek vid första ögonkastet. Efter ett
familjeråd fick jag övriga familjemedlemmars välsignelse. I oktober för 2 år sedan
flyttade han till Anderssons Gård.
Mitt stall: Anderssons Gård.
Mitt hästmål: Är att Flugar skall bli
bättre och starkare i tölten och jag som
aldrig har velat tävla börjar fundera på
att ställa upp i KM.
Min favoritinstruktör: Flugars och min
”personliga” tränare är Anna-Karin
Sverrisson.Hon hjälper mig med träningen och ger oss goda råd.
Mitt bästa hästminne: Hästminnena är
många, men det bästa är nog när jag
köpte Flugar. När jag var 13 år och tillbringade ett helt sommarlov med min
kompis och hästar i Steninge. Ett annat
är när jag var på 1 veckas ridläger i
Segonsac i södra Frankrike och fick
bl.a. rida camargiehästar.

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

Besök vår hemsida www.skogsgarde.com

Nu har vi
äntligen gjort det!
För nio år sedan ville våra döttrar
Ulrika och Louice göra något roligt
tillsammans på sommarlovet. Båda
var hästgalna och hade gått på ridskola sedan sexårsåldern. På Scandinavium Horse Show hittade de
broschyrer om att rida islandshäst i
jämtländska fjällen. Sagt och gjort, det
lät kul och de bokade en tredagars ritt
hos Åre ridcenter. Detta var sommaren 1993 och väl hemma igen var de
helt islandshästfrälsta. Sedan dess har
vi (mor och far) undrat vad som trollband dem så totalt.
Vi har ju förstått lite de fem sista
åren när vi själva börjat rida islandshäst och sakta men säkert har tanken
växt fram att vi måste VETA. Så i
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våras beställde vi själva en tredagars
tur på samma ridcenter i Åre.
Söndagen 28/7 infann vi oss i Vålådalen där vi träffade Karl-Erik (turledaren) samt våra ridkompisar, fyra
damer och en herre. Vi blev tilldelade
packväskor och proviant och instruerades hur vi skulle packa våra saker
på bästa sätt. Efter packning var det
övernattning på Vålådalens vandrarhem.
Måndag morgon var det samling
vid ridstugan klockan 10. Därifrån
gick vi alla ut i hagen och hämtade
hästarna. Karl-Erik bedömde snabbt
och vant vilken häst som skulle passa
till var och en. Jag fick en valack som
hette Tigull och Lars-Erik fick en som

hette Vindur. Packhästen Falkur skulle springa med lös och bära tältet och
mat till oss alla (ca 100 kg). Han var
med redan när Ulrika och Louice red,
så han kunde alla genvägar men då
och då var han tvungen att inordna
sig i ledet. Då alltid som nummer två
efter ledarhästen som Karl-Erik red.
Efter en dryg timma hade alla fått
packat sina hästar med sadelväskor
fram och bak samt sovsäcksrullar
bakom sadeln. Vi satt upp och skrittade ut i vildmarken. Lars-Erik, som
tyckte att packning på 35-40 kg plus
ryttare verkade tungt för hästarna,
anförtrodde mig att ”det blir nog till
att skritta i tre dagar”. Han fick snart
tänka om när hästarna satte av i en
härlig tölt.
Första vattendraget passerades
efter en halvtimmes ridning. Sedan
gick det upp och ner, över större och
mindre bäckar och rakt in i fjällvärlden. Efter ca tre timmar tog vi paus.
Lunchen bestod av Varma Koppen

och mackor som vi gjort i ordning
innan vi gav oss av. Karl-Erik gjorde
upp eld och värmde vatten och kokade kaffe. Alla njöt i det underbara
solskenet.
Efter en timmes rast fortsatte vi
mot Lunndörrspasset där vi skulle slå
upp lägret. Ritten fortsatte ytterligare
några timmar i underbar och omväxlande natur tills vi så småningom
nådde målet där vi slog upp tolvmannatältet. Vi gjorde oss hemmastadda
medan Karl-Erik lagade middag som
bestod av tjälknöl på älg, kokt potatis,
beaneissås och grönsallad. Jättegott.
Efteråt tvättade vi oss i fjällbäcken,
satt vid lägerelden, drack kaffe och
Jägermeister, pratade och hade det
mysigt tills en efter en kröp in i tältet
och somnade gott.
Andra dagen vaknade vi till en ny
strålande sommardag. Idag skulle vi
rida upp på Lunndörrsfjällets sluttning. Eftersom vi skulle sova även
andra natten på samma ställe slapp
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Lars-Erik och Kristina i de jämtländska fjällen.

hästarna en stor del an packningen
denna dag. Efter en rejäl grötfrukost
gav vi oss iväg. Känslan att bäras fram
där på hästryggen på fjällsluttningen
går inte att beskriva, den måste upplevas! Nu fick hästarna verkligen visa
vad de kunde. OCH NU VISSTE VI
VAD SOM GJORDE ATT FLICKORNA VALT ISLANDSHÄSTEN. Det
var helt FANTASTISKT!!!
Efter lunchuppehållet red vi tillbaka till lägret längre ner i dalen där det
var mera platt och perfekt till långa
tölt- och galoppsträckor.
Den kvällen blev det rökt röding
och kokt potatis till middag, även
detta var jättegott. Sista natten på fjället somnade vi alla helt ovaggade.
Tredje dagen skulle vi vända hem
igen så nu skulle tältet ner och hästarnas hage rivas. Hästarna packades
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med allt så alla ryttare hade att göra
en bra stund efter frukosten.
Nu bar det av på nya äventyr
genom gamla lappläger och ganska
mycket skog där hästarna vant kryssade mellan granarna. Det gick uppoch nedför ganska branta sluttningar.
Hela tiden kände man att man kunde
lita på hästen fullt ut.
Det var med mycket blandade
känslor vi nådde bebyggelsen den
eftermiddagen. Vi hade upplevt något
helt fantastiskt!! Det hela avslutades
med välbehövlig dusch, bastu och en
god middag på Vålådalens vandrarhem.

Sensommarhälsningar från två
ridglada föräldrar
Kristina och Lars-Erik Sporrsäter

Bildkollage från Maskeradtävlingen
Vinnareadi masksseern!
kla

BE-körkort
No problem!
I Djarfur-bladet nr 1 i år kunde ni läsa om
att Djarfur ordnade en studiecirkel för
dom som ville ta BE-körkort. Jag var en av
dessa och blev först ut med att fullfölja det
hela vägen fram till färdigt körkort och
tänkte därför skriva lite om hur det var.
Jag var i stort behov av att ta mitt kort
eftersom jag inte kan dra lagligt med min
King-Cab hur litet släp jag än har och har
man 14 hästar så måste man ut och åka
ibland.
Studiecirkeln i Djarfurs regi har varit
helt suverän, vi kunde hjälpas åt med
teorin och Björns
handledning var
ovärderlig.
Under våren har
vi träffats flera
gånger, först och
pluggat teorin och
sedan för praktiska övningar på
dom stora grusplanerna på
Tjolöholm. Tomas
C hade fixat så vi kunde vara där och låna
koner. Med Björns handledning ställde vi
upp koner och tränade på att backa, först
rakt och sedan svänga. Det blev många
svordomar och stel nacke i början innan
man började få släpet att gå åt det håll
man ville och helst genom att bara titta i
backspeglarna. Träning ger färdighet!
I slutet på mars började jag få bråttom
att bli färdig med mitt kort, så jag beställde
tid för uppskrivning och fick tid i början av
april. Inför teoriprovet köpte jag även en
CD-ROM med körkortsfrågor som var
upplagda på samma sätt som Vägverkets
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prov, 55 frågor med flera svarsalternativ
där bara ett svar kunde vara rätt. Det var
till mycket stor hjälp på det riktiga provet
att ha tränat på frågorna innan.
Jag gjorde min uppskrivning i
Halmstad. Man gjorde provet på dator
och det var lite stressigt, jag tyckte att
datorn var så långsam mellan frågorna,
men när alla frågorna var besvarade hade
jag 10 minuter till godo och klarade provet med lite marginal. Man ska ha 44 rätt av
55 möjliga.
När teoriprovet var avklarat var det
bara att beställa tid
för uppkörning och
jag fick tid den 4
juni. Nu var bara
frågan vad jag skulle
ha för släp. Jag ville
köra med hästtransport, men det var
oklart hur man
kunde lasta det för
att uppfylla kraven
"Släpvagnen, som definitionsmässigt ska vara tung i kombination
med bilen, ska ha en totalvikt av minst 1000 kg
och vara lastad till minst halva maximilasten.", dessutom får man inte ha levande
last och lasten måste vara korrekt säkrad.
Det slutade med att jag hyrde hästtransporten i Klevsvik och lastade den full med
hö som jag lånat av Ingvar. Sen lånade jag
mina föräldrars Volvo 850 och drog helt
lagligt släpet till parkeringen vid ishallen i
Kungsbacka, där uppkörningen skulle
äga rum och parkerade släpet där. Efter
det åkte jag och bytte bil till King-Caben
och körde tillbaka till släpet och nu hade

jag en tung kombination som kontrollanten godkände utan problem. Sen var det
bara att göra som vi övat på Tjolöholm
med Björn. Jag kopplade ihop bil och släp,
gjorde särkerhetskoll (hoppade över att
öppna motorn, sa att jag kollat alla vätskor
innan jag körde hemifrån och det hade jag
faktiskt gjort). Sen så testade jag bromsarna på släpet (hade måttband med mig)
och så vill han veta hur bromsarna på släpet funkade. No problem. Sen hjälptes vi
åt att ställa upp manöverbanan, precis
som vi övat med Björn, fast konerna var
mycket mindre. Sen var det bara att köra,
det var tillåtet att gå ur bilen och kolla om
man ville, jag var ute två gånger när jag
back-ade för att vara helt säker, konerna
var ju så små. Men det var inga problem
här heller, körde på 3 minuter (man har 10

minut-er på sig). Sen skulle han åka med
en sväng och då hade han mig att köra in
i Kungsbacka centrum (vilket jag själv
aldrig hade gjort med hästtransport), in
förbi torget och ut ur centrum vid Film
Tajm och sen vänster förbi stationen, vidare förbi Kungsmässan och sen mot norra
påfarten på motorvägen, sen motorvägen
söderut till Särö avfarten och av där och in
mot centrum igen och in i stan vid Cassels
och förbi torget igen och sen tillbaka till
ishallen. Det flöt som tur var jättebra och
han godkände mig utan några anmärkningar. Allt som allt tog det nog en timme.
Och nu har jag mitt BE-körkort. Tack alla
för hjälpen och till er som inte är färdiga
önskar jag lycka till!
Ulrica Sporrsäter

Välkomna till

Anderssons Gård
Här kan Du rida på ovalbana, i paddock och i skogen. Saknar
Du häst kan Du hyra av oss. Kombinera gärna ridningen med
att äta och bo på vår gård.
Du kan också passa på att njuta av en avkopplande aromabehandling, ansiktbehandling, massage eller spa.
Ring Lisbeth och Nils på tel. 0300-245 45
www.anderssonsgard.nu
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Tirre funderar vidare...
Nu kan ju inte ens jag med min repertoar
Hej alla hästkompisar!
Nu skall jag berätta om hur jag har haft hålla mig arbetsfri någon längre tid. Och
det i sommar. Det började ganska bra med när flugorna och blinningarna surrar som
att man blev utsläppt i hagen, och fick gå galningar runt öronen, så MÅSTE man ju
där dygnet runt och bara äta och ha det faktiskt få springa lite. Så resten av sombra. Efter ett tag märkte jag dock att det maren har jag hållit mig i någorlunda
var något som inte stämde. Jag fick nästan form. Apropå form, så tyckte inte min
aldrig komma in i stallet, och när jag matte riktigt om formen på min mage
någon gång var där inne fick jag se att efter några månaders gräsdiet. Heklas
matte tyckte inte heller
Albina hade flyttat in i
om Heklas figur. Båda
MIN box! Jag hade blivit
Min kompis
mattarna tyckte att de
hemlös! Konstiga saker
hade rikiga fetknoppar
pågick. Halva stallet var
Stormur tog ett
till hästar. Vaddå?
helt obeboeligt för hästFörstår de inte att en
ar, för det pågick något
känguruskutt över
islandshäst måste passa
som kallas "renovering".
farligheterna, men
på och lägga på sig på
Hela stallet är nu tvättat
för till vintoch målat, och på vissa
det gjorde tyvärr inte sommaren,
ern vet man ju aldrig
ställen har det kommit
om man får någon mat!
nya fina brädor i stället
hans passagerare,
Nej, faktiskt verkar de
för dem som vi har
som ramlade av och inte förstå detta enkla
gnagt på ibland under
faktum, så om någon
långa mörka vinterkvälorsakade ett mindre
ville vara snäll att upplar... Faktiskt får jag
lysa dem vore jag tackerkänna att det ser rikjordskalv.
sam. Iallafall så fick jag
tigt trevligt ut!
och Hekla flytta in i var
Nu skall ni inte tro
att jag har fått vara ledig hela sommaren. sin utebox på utsidan av stallet (vi var ju
Nejdå. Men lite extra ledighet har jag ord- som sagt hemlösa). Varmt som i en bastu
nat till alldeles själv. En dag när det skulle på eftermiddagen, men mycket trevligt
hopptränas tänkte jag att jag skulle prova framåt kvällen. I uteboxen har man full
att halta lite. Det gick bra, jag slapp vara koll på vad som händer utanför stallet.
med mer den dagen. Efter några dagar Man ser vem som kommer och går, vem
orkade jag inte halta längre, så då tänkte som bytt bil och vem som tvingar runt sin
jag att lite hosta skall väl sätta skräck i häst i paddocken. Riktigt trivsamt måste
matte. Hi hi, det funkade faktiskt riktigt jag säga. Nästan som att ha ett sommarbra det med! I stället för jobbiga spring- torp faktiskt.
Jag måste berätta att jag har fått en sällpromenader fick jag gå på makliga
pensionärsrundor. När matte försökte öka skapsdam. Iallafall ibland. Då och då har
farten så hostade jag bara till lite, och vips Dokkas matte Ulrika lånat mig för en liten
promenad. Då har Dokka fått springa
fick man bromsa ner till skritt.
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Tirre funderar vidare...
bredvid och beundra mig, mycket trevligt!
Inte alla killar som har en egen tjej som
springer bredvid, alltså! Men i jämlikhetens namn får jag väl nämna att min
kollega Athena har en sällskapskille som
heter Fákur och som brukar springa
brevid och beundra henne när hon är ute
och motionerar sin matte Louice.
Nu hade jag tänkt att få skryta lite, i all
blygsamhet.
Under
sommaren har jag varit
med och tävlat lite. Den
farligaste tävlingen var
i vår egen paddock. Det
var en hopptävling där
jag hoppade över små
och stora hinder med
lillmatte Malin på ryggen. Jag har inget emot
att hoppa över hinder,
men ibland tycker jag
nog att ni människor tar
i så brallorna spricker
när ni hittar på hinder!
Särskilt ett hinder såg
definitivt livsfarligt ut.
Det var en rad med höbalar (alldeles för
goda att hoppa över), och över dem hade
man lagt en massa farliga bommar - troligtvis för att avskräcka hungriga hästar
från att äta. Klart livsfarligt, jag vågade
nästan inte hoppa över dem, och knappt
springa förbi dem heller! Min kompis
Stormur tog ett känguruskutt över farligheterna, men det gjorde tyvärr inte hans
passagerare, som ramlade av och orsakade ett mindre jordskalv. Själv blundade
jag och kastade mig med dödsförakt över.
Dock först sedan hindret möblerats om
lite och kallades "barnklass". När jag öppnade ögonen hade jag kommit över, och

sedan hoppade jag resten av hindren av
bara farten. Stormatte höll på att svimma
av avundsjuka när jag och lillmatte fick en
gul OCH en blågul rosett som tack för
besväret!
Och nu måste jag få skryta lite till.
Sedan några dagar är jag nämligen klubbmästare i "Hoppning barnklass". Nu var
väl inte konkurrensen så mördande
precis, men i allafall.
Den här gången var tävlingen på annan ort, och
man var tvungen att åka
sån där läskig transport
dit. Men jag och Stormur
börjar bli garvade, så
vi klev världsvant på
transporten både dit och
hem. Först värmde jag
upp mig med lite öltölt
och flagglopp så att inte
stormatte skulle bli ledsen för att hon inte fick
vara med. Sedan var det
dags för barnhoppningen. Med förvåning stegade jag in på en bana med bara helt
normala hinder! Inget konstigt att titta på
någonstans, inga hö-balar, inga plastsäckar, inga hinkar, bara att springa och
hoppa. Lätt som en plätt. Och för det fick
jag ännu en blågul rosett, en tjusig pokal
och något annat krafs (inget som gick att
äta). Så nästa år är jag titelförsvarare, och
då gäller det att inte göra bort sig! Men
med lillmatte Malin på ryggen skall det
nog gå bra, för "vi brukar ju vinna", som
Malin så käckt sa...
Hejsålänge från
TirreVirre - vinnarhästen
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• • • NYAMEDLEMMAR • • •
Välkomna till Djarfur: Mia Harri, Göteborg (S) • Maria Rosberg,
Vallda (F)• Kate Palo, Mölnlycke (St) • Veronica Palo, Mölnlycke (Fs)
• Rebecca Edström, Torup (M) • Maria Edström, Torup (Fs) •
Agnetha Franzén, Vallda(S) • Elisabeth Wallenbring, Mölnlycke (St)
• Katrin Nilsson, Falkenberg (J) • Sandra Zakresson, Kungsbacka
(St) • Anna Österdahl, Kållered (St) • Monica Åkesson, Billdal (St) •
Marianne Angerås, Falkenberg (S) • Lena Leed, Vallda (St) •
Matilde Leed, Vallda (M) • Carina Adolfsson, V.a Frölunda (S)

• • • 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

Svart Spalding-sadel,
modell "Kjarni" säljes.

i_
Se http://web.rideonair.nu/kjarn
har
eln
galleri.htm för bilder. Sad
år,
normal bomvidd. Använd ca 4
sjord
elg
svart slätt läder, långa sad
t
Vik
.
stroppar, normal stoppning
er/
ca 8 kg med gjord och stigläd
men
,
sits
stigbyglar (ingår ej). Slät
gör
rial
"stoppad" med silikonmate
i.
rida
att den är mycket skön att
t,
frak
.
Välvårdad. Pris 4500:- inkl
jag står för postförskott.
net
Mail: hemmakarin@netscape.
08 29
-99
Tel: 070-987 3528 eller 031

Till Salu!
Sadel Nordica,

bomvidd 30. Använd fyra
månader. Nypris 11.990:-,
säljs för 9.000:-.

Svarta läderridstövlar,

skostorlek 39*,
vadmått 38 cm. 500:Ring Ulla T (Stall Klevsvik),
tel. 031-88 43 27

Till salu - Vide från Färdsjö

Sadel säljes.

Island Sleipner.
Svart. Pris 4.500
kr.
Elisabeth 0340-6
56 752

Flott 5-gångsvalack, 7 år.
Välskolad och lätt att hanterad.
En häst att utvecklas tillsammans
med! Ring för mer info.
Kajsa 0300-268 20
Stall Dugatorp 0340-65 22 23

Hösilage & vetehalm säljes!
Klevsviks gård, Ingvar Persson 0706-30 47 47

• • • KALENDARIUM2002 • • •
SEPTEMBER
20-22 sep.

Gaedingakeppni, Fornaboda Travbana.

21 september

Djarfur KM 2002. Stall Bräcke.

24 september

Trail-träning. Gneisti Islandshästar, Hanhals.

OKTOBER
1 oktober

Trail-tävling. Gneisti Islandshästar, Hanhals.

12-13 oktober

Orienteringskurs i avel. Arrangör: Vestur.

15 oktober

Hopptävling. Gneisti Islandshästar, Hanhals.
40, 60 och 80 cm.

NOVEMBER
November

Porslinsmålning.

2 november

Stigandi Säsongsavslutningstävling, Östad

3 november

Hubertusritt i Skogsgärde. Sista anmälning 20 okt.

9-10 november

Sportdomare steg 1 (domarsekreterarkurs).
Arrangör: Vestur.

17 november

Deadline Djarfur Bladet nr 4.

23-24 november Föreläsningsdag. Arrangör: Vestur.
Kalendariet uppdateras i varje nummer.

Deadline nästa nummer 17 november

