DJARFURBLADET
KLUBBTIDNING FÖR MEDLEMMAR I DJARFUR ISLANDSHÄSTKLUBB

NR4/02

• • • 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

Hej!
Du håller årets sista Djarfur Blad i din
hand. För många är det dags för vintervila men för egen del är det tvärtom.
Jag har precis börjat rida Árveig igen
(efter 11 månaders vila!!!). Det känns
som en chans att börja om på nytt
faktiskt. Även om Árveig har vilat så
har jag själv smygstartat genom att ha
ridit andras hästar (jättenyttigt!).
Framför allt så är det Ingela som varit
bussig att låna ut sitt trevliga sto Albina
till mig lite då och då. Jag hade även
nöjet att få låna med henne på kurs för
Mágnus Skulasson (se bild ovan). Tack
snälla Ingela för lånet! Slutligen vill jag
önska er alla en riktigt skön jul och ett
gott nytt år!
/ Eva

Nästa deadline 23 februari

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:

Alexia på Blesi och Johanna på Stormur. KM’02.

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: Christian Persson

• • • ORDFÖRANDEORDET • • •
Nu går detta året på
sitt upplopp. Jag har
sedan ca en vecka
tillbaka satt min fyrbente vän på vintervila, den får inte bli
så lång i år. Dom
nya vinter”dojorna”
kommer på i julveckan igen. Just nu
känns det helt ok att
vi har vintervila.
Det finns ju en del
som skall göras så
innan jul.
Vad som händer i klubben är inte så mycket just nu, vi har väl lite av
vintervila vi med. Men det nya året startas upp med vårt årsmöte som
kommer att bli i slutet av januari. Tid och plats är inte bestämt till
100% i skrivande stud. Men ni kan väl lämna lite plats i eran almanacka
i slutet av januari för detta. Separat kallelse kommer.
Jag hoppas att ni alla kommer att få en skön december som jag hoppas
kommer att innehålla lite frost och snö. Helst vill jag ha ett stilla fint
snöfall på julafton, men bara lite lagom så där så marken blir vit och
alla som jobbar med snön inte behöver ge sig ut och arbeta denna
dagen. Tills nästa år:

Ha en riktig skön God jul och Gott Nytt år

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

Djarfurs tävlingar år 2003
Vi har nu spikat följande inför vårens tävlingar!
10-11 maj går Djarfur Open av stapeln på Stall Bräckes bana
(öppen för andra klubbar och godkänd SIF-tävling). Nyhet för i år
är att dressyr FS1 finns med som klass.
I augusti återkommer vårt Alternativ-KM, denna gång med fler
klasser, bl.a. flyttas tvågång från KM hit istället. Om ni har fler
förslag på klasser så hör av er till undertecknad! Plats och
exakt datum återkommer vi med i kommande nummer av
Djarfur Bladet.
20 september går Djarfur KM 2003 av stapeln på Stall Bräckes
bana (den är ej öppen för andra klubbar och kommer att köras
som officiell tävling om vi får tag i tre domare, annars kör vi
ändå!)
Det blir som vanligt kvällstävlingar och lite hopptävlingar men
detta läser du mer om i kommande nummer av tidningen.
Ny funktionärsansvarig är Josefine Sjöstrand (0300-62497)! Glöm
inte att ringa och anmäla er som frivilliga funktionärer redan nu!
Med hopp om en lika trevlig tävlingssäsong nästa år som i år
önskar jag er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Tävlingsledare Ulrika Persson
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• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •

Ett jättefång med tack till alla funktionärer
som ställde upp under höstens KM.
Ett extra tack till: Anna och Arne för fin anläggning och bra
service, våra domare som gjorde ett utmärkt jobb trots den
långa späckade dagen, till Kristina & Sofia som drog runt
cafét, till Christian som lagade den goda lunchen, till Peter
för allt datajobb, till Josefine i sekretariatet, till våra kunniga
speakrar Cecilia och Tina, till familjen Börjesson för ett heltäckande engagemang och till sist till alla er andra som
ställde upp mer eller mindre frivilligt!
Ulrika

Luciafirande
i stall Klevsvik
Välkomna på öppet hus
i stall Klevsvik söndagen den
15 december mellan kl. 14-16.
Vi bjuder på lussefika och lussetåg....
Stall Klevsvik, Älvsåkers Byväg, Kungsbacka.
För vägbeskrivning ring Ulrika Persson 0300-213 92
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• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •
Favorit i repris till våren!

Tävlingskurs för
Nathalie Andersson
i mars.
Intresseanmälan görs
till Torbjörn Sterner
på telefon 0705-49 89 01

Då tidningen kommer ut
så glest är det en god idé
att anmäla sig till Djarfurs
e-postlista. Då får du info
via mailen så fort hemsidan uppdateras.

@

Skicka mail till:
djarfur@skogsgarde.com
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DJARFURBLADET
ÄSTKLUBB
AR I DJARFUR ISLANDSH
KLUBBTID NING FÖR MEDLEMM

NR2/02

Djarfur
Bladet 2003
Prel. utgivningsplan 2003
Nr. 1 - Deadline 23 februari
Nr. 2 - Deadline 11 maj
Nr. 3 - Deadline 17 augusti
Nr. 4 - Deadline 2 november
Räkna med att tidningen finns i
brevlådan ca 14-20 dagar efter
deadline. Du hittar den ännu
tidigare på http://go.to/djarfur
För annonsering i tidningen
vänligen kontakta Eva Lind via
mail eva.lind.hem@telia.com
eller på telefon 0300-380 44.
Det lönar sig att helårsannonsera!

• • • SIFiNFO • • •
Sprakande världsmästarshow i Globen
Tre regerande världsmästare, två f d
världsmästare, en
regerande svensk och
nordisk mästare samt
ytterligare några välmeriterade ryttare
visar islandshästridning av yppersta
världs-klass. Bland de som rider i
Globen hoppas vi få se:
Haffi Haldurson, Vignir Jónsson,
Johan Häggberg, Olil Amble, Ylva
Hagander, Denni Haukson, Gummi
Einarsson och Nina Keskitalo.
I årets Globen-shower får vi också se
ungdomsryttarna Malin Andersson,
Jamila Berg (rider också Pegasus),
Micke Bilow, Frida Dahlén, Ása
Gunnarsdottir, Hanne Hestevik,
Eyvindur Mandal, Åsa Ljungberg,
Fanny Melmblom, Klara Stenmark,
Emma Söderberg och Malin Wikander.
Motioner till SIFs riksårsmöte
Lokalföreningarna kan ställa förslag
(motioner) till riksårsmötet. En enskild
medlem, eller en grupp av medlemmar, kan lämna in förslag (motioner)
till riksårsmötet om medlemmen glömt
skicka motionen till lokalföreningens
styrelse i tid för behandling på medlemsmöte eller om lokalföreningen ej
står bakom motionen men medlemmen vill motionera själv. Motioner från
lokalföreningar ska vara undertecknade av föreningens ordförande.
Motioner från medlemmar ska vara
undertecknade av den eller de medlemmar som står bakom motionen.
Alla motioner ska vara SIFs kansli tillhanda senast den 15 december.

Smart idé blir hästpass
Idén om ett elektroniskt pass för djur
föddes när Göran Skarby, Medical IT
Technology AB, skulle passera
Öresundbrons tull med sin hund. Vid
ett möte på SLU (Statens Lantbruksuniversitet) blev han rekommenderad
att ta kontakt med SIF för samarbete.
Tillsammans med bl a Thomas Carlén,
SIF/Djarfur, har Göran Skarby sedan
arbetat vidare med att utveckla ett
elektroniskt djurpass. Passet är ett s k
Smart Card med ett datachip för lagring av information. Chipet är indelat
i tre delar där registrerande avelsförbund, veterinärer och svenska tullmyndigheten har åtkomst till var
sin del.
Jordbruksverket kan snart komma att
presentera systemet inom EU. Ett mål
är att få systemet accepterat som en
standard.
Senast år 2005 blir hästpass obligatoriskt inom EU och SIF går alltså i täten
för utveckling och genomförande.
Införandet av det nya passet innebär
inte att den islandshäst som idag har
ett hästpass måste registrera på nytt.
SIF har slutit avtal med Cylinder Lab
AB i Simrishamn som ska vidareutveckla mjukvaran. Mot bakgrund av
SIFs betydande roll i utvecklingsarbetet har vi förhandlat oss fram till
ett avtal som på många olika sätt
gagnar förbundet.
Läs mer i senaste numret av
Islandshästen.
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• • • VESTURiNFO • • •

Projekt Sävebanan senaste nytt
9/10 - Bräckegymnasiet kommer att åta
sig byggandet av banan till ett mycket
rimligt pris. Endast små detaljer återstår nu innan bygget kan komma
igång. I dagsläget försöker Kappi att
lösa finansieringen på annat håll än
hos klubbarna.
Senare i veckan bestäms när bygget
kan starta. Som det ser ut nu kommer
enbart den ena banan av de två
planerade att byggas. Vill SIF ha VM
på Sävebanan får den andra banan
byggas senare.
Göran Stockelberg arbetar på en
plan hur man skall kunna utnyttja
anläggningen så att fritidsryttarna
kommer att ha glädje av den också.
Kappi kommer att få hyra boxarna av
galoppen när inte de använder den
själva.
Ljusregleringen och vägbygget vid
infarten kommer att ordnas av fastighetskontoret tillsammans med vägverket. Kostnaden läggs på galoppens
arrende med 5% per år.
På Sävebanan kommer vi 2003 att
ordna följande:
• I anslutning till galopptävlingarna
kommer Kappi att anordna endags cup
tävlingar. Förmodligen kommer det

även att anordnas en speedpass gren
som går på galoppens gräsbana.
• En helg kommer ett större evenemang att anordnas i samarbete med
galoppen och de övriga klubbarna
(western, fälttävlan, gymkhana och
körningen). Om denna helg blir i
början av september, vilket är troligt,
kan vi samordna den med
Landskampen mot Danmark.
• VSM kommer att hållas någon av
helgerna första halvan av juni.

Tävlingsmöte
5/12 ’02 kl. 19.00
Alla ni som är intresserade av att
hjälpa till med tävlingsverksamheten
på den nya Sävebanan är välkomna på
Vesturs öppna styrelsemöte torsdagen
den 5 december kl.19.00.
Plats: Islands-Svenska föreningens
lokal, Linnegatan 22 Gbg

Mer info hittar du på
http://www.vestur.just.nu
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Trailträning
hos Nathalie - alla
hästar platsar
Så stod det i annonsen, och just det där
med att alla hästar platsar tyckte vi som
ganska nyblivna hästägare lät lovande,
det vågar vi nog prova på tänkte vi.
Dessutom verkade ju det här med trail
ganska kul och vår häst, Moi, har hittills
visat sig vara mycket stabil så några
moment kände vi nog att vi skulle kunna
fixa.
Så när dagen var inne var vi för säkerhets skull i mycket god tid i stallet för att

Sid 10

koppla transporten och lasta på Moi. Lite
osäkra på transporterandet var vi allt undrar om Moi tänker kliva på villigt och
undrar om vi kan vända transporten på
gårdsplan? Men vi hade inte behövt oroa
oss, med lite tips från Anna-Karin fick vi
vänt transporten och vår coola häst traskade på som om han aldrig hade gjort
annat.
Väl framme hos Natalie lastade vi ur
lika smidigt som vi lastat på och fick träf-

fa de andra som också tyckt att det här
med trail lät spännande. Träningen började med att Natalie berättade lite om trail,
hur det tävlas, vad man bedömer, exempel på olika moment som kan ingå osv.
Sedan var det dags för första momentet, gå en liten serpentinbana mellan däck
med så små hjälper som möjligt och helst
utan tygelkontakt med hästen. Ingen höjdargren för oss förstod vi redan innan vi
provat, men något väl värt att träna på.
Alla fick testa i tur och ordning och vi tittade på varandra och lärde oss av Natalies
bedömningar och tips om vad man skall
tänka på.
Nästa moment var 2 bommar som låg
på marken bredvid varandra med ca 75cm
mellanrum och sedan 2 bommar till i 90
graders vinkel mot dem. Så skulle vi skritta genom dem och sedan rygga tillbaka.
Hm, rygga har vi testat hemma och det
fungerade inte alls. Men skam den som
ger sig och till slut, med hjälp av mamma
på marken och tips från Natalie, lyckades
Linnéa och Moi riktigt bra. Detta moment
var svårt för alla, men efter lite träning
gick det hyfsat för de flesta.
Sedan följde några moment av lite
annan karaktär. Ett var att rida in i en cirkel, sitta av inne i cirkeln, lämna hästen
och gå ett varv runt cirkeln medan hästen
skulle stå helt still kvar i mitten. Hästen
skulle dessutom vara uppmärksam på ryttaren och inte stå och sova. Det här var
svårt eftersom de flesta av oss tränat hästarna på att följa efter oss och resultaten
och sätten att få hästen att stå stilla var
högst varierande.
Några moment testade hästarnas nerver. Att dra en sopsäck fylld med tomma
ölburkar i ett rep efter sig mellan två stolar och att gå på en prasslande presenning
utlagd på marken är saker som kan vara
mycket otäcka för en häst fick vi se. Loji
t.ex Linnéa
tyckte och
dettaKongur
var ytterst
otrevligt
rider dressyr
G2.och

ville helst springa därifrån. Moi hade tvärtom inga funderingar på att detta skulle
vara något konstigt utan vi kunde passa
på att jobba på stilpoäng. För på sådana
här moment skall man passa på att ”stila”
lite extra för att plocka poäng när man vet
att man har en häst som säker på momentet. Man kan t.ex. skaka ölburkssäcken
extra mycket när man plockar upp den
från stolen och man skall gå längsta vägen
över presenningen för att markera att man
är mycket säker på momentet.
Sista träningsmomentet bestod av två
bommar utlagda på marken efter varandra och i liten vinkel. Över dem skulle man
ta sig med frambenen på ena sidan och
bakbenen på den andra. Lätt som en plätt
trodde vi för skänkelvikning har vi tränat
mycket. Men tji fick vi när Moi som brukar
vara så cool tyckte att det var otroligt läskigt att gå på tvären med en bom på marken under sig. Vi jobbade länge med detta
och lyckades till sist med mycket övertalning från vår sida få Moi på darrande ben
att försiktigt ta sig från den ena ändan till
den andra.
Helt klart var detta en mycket rolig och
nyttig träning som verkligen passar alla
hästar, det måste vi hålla med om. Jag tror
att alla ekipage var säkra på någon gren,
samtidigt som alla hade några grenar som
ställde till besvär. Alla tyckte det var roligt
att prova på och de flesta siktade på att
fortsätta träna mer för att i första hand
vara med på tävlingen veckan efter.
Vi hoppas få fler tillfällen att träna och
tävla tillsammans i trail nästa år.
Åsa och Linnéa

Resultaten från Trailtävlingen
hittar du på sidan 17.
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Djarfurs KM 2002
i stall Bräcke -

Sista tävlingen på året för Djarfurs del var
årets andra KM, fast det första och enda
som bar namnet KM 2002. Eftersom 2001
års klubbmästare utsågs i april i år var det
inte så länge som de fick behålla sina priser innan de skulle lämna över dem till
2002 års klubbmästare. Detta skedde den
21 september, och om jag inte minns fel
var det en dag med fint väder. Åtminstone kan regnet inte ha öst ner, för då
hade jag kommit ihåg det.
Tävlingarna inleddes som sig bör i
svinottan och ännu tidigare var många
funktionärer där och ställde allt i ordning.
Tävlingsledare Ulrika Persson höll i alla
trådar och visste var alla befann sig hela
tiden. Tack vare hennes otroliga förmåga

Foton: Christian Persson, Nathalie Andersson, Maria Paulström

eller sex anledningar till
att bli funktionär

att organisera flöt tävlingen smidigt hela
dagen.
Under dagen fick vi se fina insatser
från många ekipage och till och med några
stycken som fick poäng över 7.0 för enskilda gångarter. Fina insatser räknas dock
inte bara i sjuor och åttor, utan det är upp
till varje ekipage att sätta upp sina mål och
nå dem på en tävling. En väl genomförd
ritt på en tävling värmer länge och för de
allra flesta är det ändå det som räknas
högst.
Själv tillbringade jag hela dagen på
första parkett, dvs i speakervagnen tillsammans med speaker och dataansvarig.
Tillsammans hade vi väldigt kul, och jag
vill verkligen slå ett slag för funktionärsforts. sid 14
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Eva Börjesson & Faxi

Ulrika Persson
med dotter Rebecca

Toakön

Karin Andersson & Tyrfingur,
Britta Montelius & Flugar

Nathalie Andersson & Fláki

Haraldur Snjolfsson & Sleipnir
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jobbet. Det finns i stort sett bara en nackdel med att vara tävlingsfunktionär en hel
dag, och det är just det där med att vara
på plats tidigt. Annars så är det enbart
fördelar med att vika en hel dag åt en
djarfur-tävling. Några tungt vägande skäl
är följande:
1. Mat är nödvändigt, och det får man
också i riklig mängd. Djarfurs egen tävlingskock Christian lagar otroligt god mat
som man får äta under lunch-pausen.
Man slipper alltså ordna egen mat alternativt gå hungrig.
2. Fika är också nödvändigt, och det
får man också om man är heldagsfunktionär. Toast, bullar, chokladbitar, kaffe, läsk
och te finns i riklig mängd hela tiden.
3. Det är ett väldigt bra sätt att lära
känna människor i klubben. De allra
flesta i Djarfur är väldigt snälla och glada
och ett nöje att tillbringa en dag tillsammans med. Är man ny i klubben eller inte
har varit aktiv tidigare är en dag på en
tävling ett jättebra sätt att börja sitt engagemang.
4. De allra flesta funktionärsposter
innebär bra utsikt över tävlingen. Det är
bra mycket roligare att se en hel tävling än
bara komma och titta en stund. Dessutom
är det väldigt lärorikt att se vad domarna
sätter värde på i de olika ekipagens visningar. Har man tänkt tävla själv så småningom är det väldigt nyttigt att ha sett
andra tävla först.
5. Du gör en insats för klubben. Djarfur
blir aldrig mer aktiv än du som medlem är.
Även om man inte själv är tävlingsintresserad så är tävlingarna ett sätt för klubben
att tjäna pengar till andra aktiviteter.
6. Du får betalt. En heldag inbringar
100 pix exklusive den goda maten, så på
ett par tävlingar har man tjänat ihop en
trevlig summa pengar att använda i
Djarfurshopen eller som betalning vid
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Malin Söderberg
& Isak

Ingela Rinde
& Albina

olika djarfur-arrangemang
För övrigt när det gäller årets KM så
hänvisar jag till resultatlistan för den som
är intresserad av hur tävlingarna gick rent
sportsligt. Nu när jag skriver detta nästa
två månader efter tävlingarna så minns
jag nämligen inte tävlingsresultaten lika
tydligt som hur roligt jag hade tillsammans med alla andra som också jobbade
på tävlingsplatsen den där septemberdagen.
Josefine Sjöstrand

Louice Sporrsäter
& Athena

Maria Paulström & Fjödur, Torbjörn Sterner & Vikingur

Louice Löfgren
& Tindra

Josefine är funktionärsansvarig för klubbens tävlingar till
våren, och det är till henne du ska höra av dig om du vill vara
funktionär. Annars kommer hon ringa dig, var så säker!
Tel. 0300-624 97, mail: josefinesjostrand@hotmail.com
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• • • RESULTATBÖRSEN • • •
Djarfurs Klubbmästerskap
21 september 2002
Lätt tölt
Plac. Ryttare

Häst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
12
12
15
16
17
17
19
20

Prúdur
5,27
Hera
5,10
Saga
5,27
Vikingur 4,60
Fjödur
4,43
Athena
4,43
Tháttur
4,33
Kongur 4,10
Faldur
4,03
Múli
3,97
Byr
3,97
Albina
3,93
Lysingur 3,93
Flugar
3,93
Blesi
3,83
Tóta
3,67
Litla Blesa 3,37
Tyrfingur 3,37
Fenja
2,87
Thrádur 2,53

Malin Pettersson
Tina Bodin
Sol-Britt Stern
Torbjörn Sterner
Maria Paulström
Louice Sporrsäter
Lovisa Baldal
Linnea Vas
Hanna Berne
Fanny Vas
Sofie Falkman
Ingela Rinde
Christina Söderberg
Britta Montelius
Vivi-Ann Sjöstrand
Marie Sunebring
Jenny Davidsson
Karin Andersson
Jennie Melin
Fredrik Bark

Ut.

Final

5,84
5,09
4,84
4,50
4,34
4,08

Häst

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
12
14
14
14
17

Reimar
5,40
Andvari 5,03
Páll
5,17
Flugar
5,10
Tháttur
4,93
Byr
4,90
Fjödur
4,87
Heidar
4,83
Albina
4,83
Lysingur 4,80
Gustur
4,77
Litla Blesa 4,63
Tyrfingur 4,63
Geisli
4,57
Hekla
4,57
Dimma
4,57
Múli
4,53

Maria Lissbrant
Susanne Stjernqvist
Anna Åström
Maria Björklund
Lovisa Baldal
Sofie Falkman
Maria Paulström
Lisa Jacoby
Ingela Rinde
Christina Söderberg
Ulrika Thunberg
Jenny Davidsson
Karin Andersson
Bodil Jacobsson
Monica Martin
Rebecka Edström
Fanny Vas
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Ut.

Häst

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Blesi
Stormur
Faldur
Jötunn
Blesi
Athena
Thrádur
Fála
Kongur
Orri
Fenja

Vivi-Ann Sjöstrand
Johanna Ahlström
Hanna Berne
Staffan Linnér
Alexia Jacobsson
Louice Sporrsäter
Fredrik Bark
Katrin Nilsson
Linnea Vas
Staffan Strandberg
Jennie Melin

Ut.

Final

4,50
4,47
4,43
4,40
4,27
4,20
3,97
3,87
3,83
3,13
2,73

Fyrgång V1
Plac. Ryttare

Lätt fyrgång
Plac. Ryttare

Plac. Ryttare

Final

5,29
5,25
5,21
4,84
4,83

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

Häst

Ut.

Löfgren, Louice
Tindra
6,27
Andersson, Nils
Fylkir
5,93
Söderberg, Malin
Isak
5,77
Snjolfsson, Haraldur Sleipnir 5,80
Pettersson, Malin
Thrasi
5,60
Pettersson, Claes
Prúdur
5,43
Lundin, Agneta
Thór
5,37
Bengtsson, Eva-Karin Sokki
5,40
Liedberg, Charlotta Vidir
5,40
Nenzelius, Titti
Addi
5,17
Andersson, Nathalie Jolnir
5,27
Börjesson, Linda
Pési
5,10
Bodin, Tina
Hera
4,97
Tomasson, Hanna Pytur
4,90
Ljungholm, Jan
Skætingur 4,83
Börjesson, Eva
Faxi
4,77
Bark, Cecilia
Tígull
4,33

Anna Åström & Páll

Final

6,17
5,97
5,94
5,93
5,60
5,57
5,53
5,37
5,27
5,17

• • • RESULTATBÖRSEN • • •
Trail tävling,
Gneisti Islandshästar
1 oktober 2002

Prisutdelning i T2

Plac. Ryttare

Häst

Poäng

1
2
3
4
5
6
7

Fjödur
Vikingur
Fláki
Fenja
Moi
Moi
Logi

7,05
6,91
6,74
6,61
6,55
6,50
4,16

Mike Andersson
Torbjörn Sterner
Katja Lomarker
Jenny Melin
Åsa Adler
Linnéa Adler
Anette Lomarker

Tölt T1
Plac. Ryttare

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Häst

Ut.

Löfgren, Louice
Tindra
6,50
Andersson, Nils
Fylkir
5,77
Liedberg, Charlotta Vidir
5,27
Börjesson, Linda
Pési
4,83
Börjesson, Eva
Faxi
4,70
Snjolfsson, Haraldur Sleipnir 5,77
Söderberg, Malin
Isak
5,67
Pettersson, Malin
Thrasi
5,60
Ljungholm, Jan
Skætingur 5,30
Tomasson, Hanna Pytur
4,63
Bark, Cecilia
Tígull
4,50

Final

6,95
6,00
4,94
4,84
4,56

Tölt T2
Plac. Ryttare

Häst

1 Eva-Karin Bengtsson Sokki
2 Nathalie Andersson Fláki
3 Staffan Strandberg Orri

Ut.

Final

5,60
5,30
4,70

40 cm

Femgång F1
Plac. Ryttare

Häst

1 Nathalie Andersson Fláki
2 Ruth Nyström
Kjói
3 Jenny Larsson
Stjarna

Ut.

Plac. Ryttare

Häst

Final

1
2
3
4

Fjödur
Demantur
Logi
Moi

Final

Plac. Ryttare

Häst

1
2
3
4

Fjödur
Demantur
Fenja
Moi

5,10
4,60
3,07

Tvågång

Nathalie Andersson
Torbjörn Sterner
Anette Lomarker
Linnéa Adler

Ut.

0
0
0
4

Om. Sek.

0
0
4
-

20
21
20
-

60 cm

Plac. Ryttare

Häst

1
2
3
4
5

Orri
Tyrfingur
Stormur
Tóta
Geisli

Anne-Marie Eliasson
Malin Andersson
Johanna Ahlström
Marie Sunebring
Bodil Jacobsson

Hopptävling,
Gneisti Islandshästar
15 oktober 2002

Ut.

5,03
4,97
4,43
4,2
4,1

Nathalie Andersson
Torbjörn Sterner
Jenny Melin
Linnéa Adler

Ut.

Om. Sek.

0
8
-
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Stall i Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i D

GÖTEBORG

Mölndal
15
Lindome
1

2
3 Hällesåker

4
Kungsbacka
6

5 Fjärås

7

8

10

14

9

E6

Ullared

Varberg

12

Falkenberg

13

Sid 18

Halmstad

11

Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i Djarfur
1. Raudhetta Islandshästar (Lindome)
Turridning, lektioner, kurser m.m
Tel. 031-94 87 94
margret@raudhetta.se
2. Bäckalidens Islandshästar
& Ridsport (Hällesåker)
Ridutrustning till islandshäst
Tel. 031-94 84 56 (Eva Börjesson)
3. Stall Nersgården (Hällesåker)
Privatstall, inackordering, kurser
4. Stall Klevsvik (Höglanda)
Privatstall, inackordering
Tel. 0300-213 92 (Ulrika Persson)
Inridning & tillridning
Tel. 0300-218 35 (Louice Sporrsäter)
5. Anderssons Gård (Fjärås)
Ovalbana, hyra häst, bed&breakfast,
aromaterapi m.m
Tel. 0300-245 45 (Lisbeth Andersson)
www.anderssonsgard.se
6. Gneisti Islandshästar (Hanhals)
Ridskola, turridning,
inackordering, tillridning
Tel. 0300-159 86 (Nathalie Andersson)

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
15. Ridum Islandshästar, Ersgården
(Greggered)
Inackorderingar, äventyrsridning,
saluhästar, sommarbete mm
Tel. 0705-46 47 25
E-post: info@ridum.com
Hemsida www.ridum.com

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

Vill du vara med på kartan, ändra, lägga till eller tas bort?
Maila till: eva.lind.hem@telia.com
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Hubertusjakt
i Skogsgärde
Hej!
Jag heter Johanna och jag har fått i uppdrag att skriva om Hubertusjakten den 3:e
november på Skogsgärde. Jag rider vanligtvis stor häst och har ett halvblod som
heter Julia. Vi håller på att skola om oss
för att rida western, vilket passar både
mig och ”Loppan”, som hon kallas. Jag
har även ridit islandshäst lite, så när
mamma frågade om jag ville följa med på
Hubertusjaktså hängde jag på. Jag fick
låna Hekla av Gunilla, som inte kunde
vara med själv. Jag har ridit Hekla ett par
gånger förut, men nu var det ett bra tag
sedan sist.
Hur som helst, så bar det iväg till
Skogsgärde. När vi kom fram blev vi uppdelade i fyra lag. Jag och Hekla hamnade i
”Lodjuret” tillsammans med mamma/
Albina, Kristina/Lekkur och Lars-Erik/

Sid 20

Blökk. Vi fick lösa ett chiffer för att få reda
på vad vi skulle göra. ”Rid till den stora
döda eken” löd chiffret.
Dit red vi och där stod Björn med ett
kuvert, med bl.a. en karta på turen vi skulle rida. Längs hela vägen fanns uppgifter
att lösa för att till slut få fram en mening.
Hekla var jättepigg och verkade tycka att
det var kul med en ny skog. Målet var hos
Björns föräldrar där vi band hästarna,
grillade korv och fikade. Sedan var det
dags för öltölten…
Det var första gången för mig och det
var verkligen jättekul! Nu hade ju hästarna vilat, så Hekla var på hugget igen…
Hon töltade bra, så jag spillde inte så
mycket, men det var svårt att vända henne
med en hand, så det gick lite för långsamt.
Tider och spill räknades ihop lagvis.
Så var det äntligen dags! I samlad
tropp bar det iväg genom skogen till den

Årets
Hubertusvinnare
Johanna
& Hekla

äng där vi skulle leta efter räven. Det är
häftigt att höra 17 hästar tölta genom
skogen… Räven låg någonstans i hagen,
men var? Alla red iväg åt olika håll och
letade, men jag såg ingenting, men plötsligt såg jag den!!!!!!! Helt otroligt, det var
jag som hittade den! Då bar det av i full
karriär upp mot Ulrika som stod och väntade, med räven skumpandes framför
sadeln. Vi vann, Hekla och jag!
Det fotades och sedan red vi tillbaka
till Skogsgärde för prisutdelning och tro
det eller ej, men lagtävlingen vanns av
vårt lag, Lodjuret. Det var öltölten som
avgjorde, eftersom alla hade klarat av den
andra uppgiften och fått fram det rätta
svaret: ”Varfur Djarfur? Darfur”.
Jag kan ju bara tala för mig själv, men
jag hade en jättetrevlig dag och jag tror att
alla andra också hade det! Hekla var pigg
och verkade också ha roligt, men det var

en lång dag och när vi väl kom hem till
Stall Klevsvik, så var de bra trötta, Albina
och Hekla.
Tack, Ulrica och Björn, för att ni arrangerade en mycket lyckad dag.
Slutligen vill jag tacka Gunilla för att
jag fick låna Hekla. Hon är en jättego liten
häst.
Med vänlig hälsning Johanna Rinde
(nybliven Djarfurmedlem)
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✁
Direkt från Djarfur-cafét,
recept på:

MOROTSKAKA
2
2
3
1
2
1
1
1

ägg
dl socker
dl rivna morötter
dl matolja
dl vetemjöl
1/2 tsk bakpulver
tsk vaniljsocker
tsk kanel

oljan. Blanda samman mjöl,
bakpulver, vanilj och kanel. Rör
ner mjölblandningen i smeten.
Gräddas i smord form ca
30 min i ca 175 grader.
GLASYR
25 g rumstempererat smör
60 g Philadelphiaost
2 dl floursocker
“Kleta” på glasyren på den
avsvalnade kakan. Denna
kakan går utmärkt att frysa.

Gör så här:
Vispa socker och ägg pösigt.
Blanda ner morötterna och

LYCKA TILL!
/Kristina

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

Arbete vid hand
På den seriekurs för Magnús Skúlasson som går i Stall Dalhem nu i höst får vi
börja varje ridpass med att arbeta hästarna vid hand. Syftet med övningarna är att
få hästarna lydiga och uppmärksamma och, inte minst, att samla dem och få dem
att träda under sig ordentligt bak. Övningarna utförs så att hästarna rör sig sidvärts,
ofta i öppna och i något fall i sluta.
Alla vi som är med kan intyga att ett sådant förberedande arbete innan man
sitter upp gör att ridningen fungerar mycket bättre än den annars skulle gjort!
På senaste kursen demonstrerade Magnús olika tygelfattningar som han
använder vid detta arbete så att Bodil kunde fotografera det hela. Här kommer ett
urval av bilderna. Om du vill försöka själv, så ta lite i taget och kom ihåg att
övning ger färdighet!
Foto: Bodil Jacobsson

Text: Ulla Terneby

MOMENT 1 Bra fattning att börja arbetet med. Stödet mot sadeln gör att man får
lättare att hejda en häst som har lite väl bråttom. Spö i den fria handen driver genom
att man petar med det på korset, buken eller bogen. Man måste alltså hålla spöt “åt fel
håll” och arbeta med det genom att korsa armen över den hand som håller i tyglarna
när man skall påverka hästens bakkärra.
Djarfur Bladet Nr 4/02 • Sid
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MOMENT 2 Bra för att få
hästen eftergiven i nacke och
hals. Mágnus driver oftast
genom att använda den fria
handens fingrar för att påverka
korset och buken.

MOMENT 3 Här kan man leka
med fingrarna och låta bettet
röra sig lite i munnen på hästen. Drivning på samma sätt
som i moment 1. Med denna
fattning kan man börja arbeta
med gångarter, samling och
dressyrövningar.

MOMENT 4 Med denna
tygelfattning kan du arbeta
hästen i sluta. Bakdelen
påverkas antingen med spö
eller genom att peta på den
med den fria handens fingrar
(jämför moment 2!).

Sid 24

MOMENT 5 “Kör” hästen
genom att hålla tyglarna som
vanligt, men gör det medan du
går vid sidan av hästen.
Händernas och kroppens ställning skall vara som när du
rider. Med denna tygelfattning
kan du ställa hästen som du
vill och göra t. ex. framdelsoch bakdelsvändningar.
Du kan också arbeta hästen i
trav och tölt.

MOMENT 6 Stå framför hästen med båda tyglarna i ena
handen. Låt hästen gå runt dig
genom att den går i en liten
cirkel med frambenen och en
större med bakdelen genom att
få den att gå undan för spöt.
När detta går bra kan du låta
hästen gå sidvärtes längs paddockens staket. Bra för att få
hästen att gå rak i en korrekt
skänkelvikning.

MOMENT 8
Enhandsfattning med lång tygel.
Bra för att få uppmärksamhet
och för att släppa hästen framåt
och nedåt på böjt spår. Arbeta
med framdelsvändning,
skänkelvikning, bakdelsvändning, tölt och trav på lös
tygel. Om detta fungerar vet du
att de tidigare övningarna gett
rätt effekt!
Stort tack Mágnus för att vi får
publisera detta i Djarfur Bladet!
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• • • DJARFURPORTRÄTTET • • •
Jenny och förra hästen Tuva

Jenny Larsson
Född: Eskilstuna 1974

Medlem i Djarfur sedan: 2001

Familj: Dotter Julia, tre år, sambo
Christofer, hundarna Bea och
Saga. Vi bor på en gård utanför
Lidköping, och så har jag en tjänstebostad på Strömma i Sätila.

Synpunkter på Djarfur: Väldigt trevlig
och aktiv klubb med aktiviteter för
medlemmar på alla nivåer!

Arbetar: Lärare i häst och djurkunskap
på naturbruksgymnasiet Strömma.
Driver eget företag med inriktning på
inridning och träning av islandshästar.
Hinner även med lite vanligt "bonneri"
på gården emellanåt.

Sid 26

Jag började rida: "Uppväxt" på hästryggen, men slutade väl åka och började
försöka rida runt sexårsåldern.
Första gången jag stötte på en
islandshäst var: Ha ha, 1992 när vi var
på klassresa och skenade runt någonstans
i Bergslagen. Hästarna töltade inte, och vi

hoppryttare var föga imponerade. Då
verkade det otroligt att jag sju år senare
skulle köpa en egen, och tio år senare
aldrig i livet skulle kunna tänka mig
någon annan ras!
Mina hästar: Buri frá Litla-Burfelli, 14 årig
valack. Aska från Hea, fem år e. Aegir från
Olstorp, dräktig med Tyr-sonen Solfari
från Oviksfjällen. Shettisarna Maja och
Ivanhoe hör också till flocken. Dessutom
för tillfället två träningshästar som är till
salu, Sunna och Stjarna.
Mitt stall: Hemma på gården i Lidköping.
Mitt hästmål: Att ha några bra ston i
avel, och lära mer om både hästavel och
träning.
Min favoritinstruktör: Magnus Skulason.
Tävlingsambitioner: Att kvala till SM,
och helst då på Aska :-).
Mitt bästa “hästminne”: Oj vad svårt.
Väljer ett där Buri spelade en avgörande
roll. Jag hade köpt ett helt ohanterat och
vanskött sexårigt sto med ett två dagar
gammalt föl. Andra dagen hemma kom
hon lös, och sprang hemifrån. (Dumt nog
trodde jag att det skulle gå att leda henne
till hagen..). Med hjälp av Buri lyckades
jag komma nära, fick tag i grimskaftet
och släppte Buri lös. Han skrittade i sakta
mak före hemåt, tänkte inte ens på att äta
gräs eller ta en genväg över någon åker,
utan väntade in stoet och fölet om det
behövdes. Lotsade dem genom den
"farliga" miljön bland svinhus och
maskiner utan att tveka, och gick ända in
i stallet. Det är svårt att beskriva känslan
med ord. Otroligt klok häst! Den här
händelsen bidrog till att jag sålde mitt
halvblod och bestämde mig för att satsa
på islandshästar istället.

Jenny och Buri

Julia, 3 år, och Buri
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Ridning på
islandshäst
I samarbete med
Andersson Gård
Anna-Karin &
Thorsteinn Sverrisson
För information och bokning:
tel: 0340-65 22 23,
0705-82 18 87
stall.dugatorp@telia.com

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

Välkomna till

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

ANNONS

Tirre tjatar vidare...
Utslängd i skogen utan ens ett par skor på
fötterna... Så har jag det just nu! Vintervila
kallas det. Det är en typiskt mänsklig uppfinning. Det går ut på att kasta ut oss hästar i naturen under den mörkaste, blötaste
och kallaste årstiden. Tror någon att människorna själva skulle vilja leva friluftsliv i
November och December? Knappast. Nej,
då sitter de inne och myser med små
tända ljus och muggar
med rykande varma
drycker, gärna med en
filt över benen där de
sitter i soffhörnet. Men
sina stackars hästar kan
de utan förbarmande
slänga ut i snålblåsten
och regnet!
Som tur är har jag
några olyckskamrater
att ty mig till. Vi är en
liten församling som går
här och skrotar. Och kan
man tänka sig, en liten
ljusglimt har jag faktiskt hittat här i mörkret! Det är nämligen så att er egna hästkorrespondent har trillat dit igen.
Föremålet för min heta låga heter just nu
Albina. Hon är inte någon ny bekantskap
precis, men nu när hon är på semester
utan sin bitska sällskapsdam och förkläde
Folda, så har jag plötsligt upptäckt hur
oemotståndlig hon är! Och visst skall man
väl unna sig en liten semesterflirt?
Det är ont om mat här på semestern.
Som vanligt förväntar sig människorna att
vi hästar skall klara oss på det som naturen ger. Men naturen är tämligen snål så
här års, kan jag tala om! Men jag har sagt
det förut och jag säger det igen - det finns
en människa i mitt stall som faktiskt för-

står sig på oss hästar. Nämligen Ingvar,
vår räddare i nöden. En dag kom han körandes med en hel ensilagebal lastad på
traktorn. Den körde han in och parkerade
i vår semesterhage - vilken lycka! Några
av mina kompisar var dock väldigt skeptiska, och vågade nästan inte ens gå fram
till underverket. Vaddå, tror de att mat
kommer ur små fyrkantiga paket, eller?
Nej, stora och runda
skall det vara. En annan
har väl studerat Fidla,
Árveig och fölen. De
brukar få en sådan där
bal levererad till sin
hage bredvid paddocken. Och där både äter
och sover de! Själv är
jag väl dock något tveksam till att lägga mig på
gudslånet och sova...
Jag äter det hellre. Iallafall, ni skulle ha sett
min kompis Stormur.
Han var livrädd för balen i början! Vågade
knappt gå fram till den. När han såg oss
andra plocka och äta av det goda, så vågade han närma sig lite försiktigt. Sträckte
på halsen så mycket han orkade, och
plockade försiktigt åt sig några strån som
han snabbt åt upp. Märkte att han inte
dog. Då vågade han göra om proceduren,
och ser man på det gick ju riktigt bra!
Nu skall jag berätta om när jag fick
tandvård. Det får jag en gång om året. Då
och då lyfter min matte på min överläpp,
tittar på tänderna och säger "usch Tirre
vad du ser ut, du borde verkligen borsta
tänderna!". Mer än så blir det dock oftast
inte. Men en gång om året kommer det en
lång karl som kallas "Veterinären". Han är

“Vi är en liten
församling

som går här

och skrotar.”
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Tirre tjatar vidare...
jättefarlig, det vet jag helt säkert. Sådana
som han har som hobby att skrämma små
fega hästar som mig. Och det lyckas han
bra med, jag blir jätterädd bara jag känner
lukten av honom! Då vill jag helst springa
min väg. Men eftersom
man för säkerhets skull
hade stängt in mig i
min box (ett fegt och
lömskt tilltag), så kom
jag inte så långt. Dock
tror jag att Veterinären
var lite rädd att jag skall
springa min väg, för jag
misstänker starkt att jag
blev drogad sist han var
där. Jag stod i min box
och var livrädd, och då
kom Johanna och Veterinären in. (Min taskiga
matte var inte ens med
när detta hände.) Jag
svimmade nästan när
Veterinären kom så
nära, så jag sökte lite
tröst hos Johanna. Då
kände jag ett litet stick,
och eftersom det var på
hösten och inomhus
tror jag inte att det var
en mygga. Strax började jag känna mig ganska så trött... och
sööömnig... vem katten bryr sig om
Veterinärer, inte jag i allafall, jag ville bara
sova. Precis när jag nästan hade somnat så
kom Veterinären in till mig med en lång
stång med en fil på, och ett väldigt konstigt träns med ett mysko bett på. Det konstiga bettet öppnade min mun, och jag
kunde inte stänga den igen.
Eftersom jag nu var väldigt trött fick

Johanna hjälpa mig att hålla upp huvudet
så att Veterinären kunde stoppa in den
där filen i min mun. Länge och väl höll
han på och filade på mina tänder, för jag
hade visst en tand som stack upp lite. Till
slut var han klar, och jag
fick stänga min mun och
luta huvudet lågt igen.
Sedan var jag trött hela
eftermiddagen
och
halva kvällen. En märklig upplevelse på det
stora hela.
Slutligen vill jag påminna alla om att det
snart är dags för öppet
hus på Klevsvik. Öppet
hus förresten, det heter
väl ändå stall, det vi
bor i? Iallafall så är den
stora begivenheten vid
detta tillfälle det berömda luciatåget där jag
brukar vara med. Så
kom och beskåda den
snyggaste hästen och
resten av luciatåget!
Och glöm för all del
inte att ge era hästar en
extra klapp och en godbit nu till jul. Det har vi
förtjänat, vi som är era trogna kamrater på
tur i ur och skur.
Eder TirreVirre hästarnas talesman
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Glo-Faxa & Laila.

Ett lite annorlunda hästköp...
Flera av er har säkert läst om min långa
väg fram till hästköp, med kravprofiler,
internetsurfning, telefonterror och till sist
häst-tittande och provridning på de flesta
ställena i västra Sverige, innan jag till sist
hittade min Dokka.
Jag skulle nu vilja berätta en lite annorlunda historia om ett annat hästköp som
faktiskt blev lika lyckat (och hon har nu en
skäck...suck!).
För min del började det hela en måndag i
slutet av september när Laila ringde för att
berätta om den underbara helgen hon hade
haft på Nordjysk Ridcenter i Danmark, dit
hon och hennes gamla storhäst ridkompisar varit på sin årliga vistelse. Hon hade
ridit flera olika hästar men framför allt
hade hon hittat hästen med stort H (med
mycket go i)! Och den kunde hon få köpa
för ett mycket bra pris…. Till saken hör att
Laila för tillfället är mammaledig vilket ju
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automatiskt innebär att man har både tidsbrist och minimalt med pengar. Alltså låg
det inte alls i planen att köpa häst utan
snarare att trappa ner från att ha haft häst
på halvfoder till att rida en häst i vårt stall
1 dag/vecka.
Nåja som den ”sanna vän” man var så
uppmuntrade man ju genast detta galna
tilltag starkt:o) Pengar fixades fram (ibland
är det bra att kunna trolla med knäna) och
stallplats var inget problem så hux flux
hade hon ringt Lisa och sagt JA till köpet!
Några dagar senare strulade det till sig lite
med stallplats men efter lite pep-talk och
garantier om att vi alltid kunde fixa en
temporär stallplats hos oss så stod köpet
fast. (Så nu vet du vem du ska tacka
Anders!) Senare löste sig det med en stallplats på närmare håll så allt blev jättebra!
Själv var jag en av dem som fått den stora
äran att få åka med till Danmark för att

Nordjysk Ridcenter i Danmark

hämta underverket och trots att jag blir
sjösjuk mellan Helsingborg och Helsingör
så sa jag givetvis ja. Så efter att ha fixat
semester, sjösjukepiller och transport så
åkte Laila, Ulla-Stina och jag iväg till
Danmark. Väl framme blev vi varmt mottagna av Lisa och hennes man, vi tittade
lite på alla deras hästar och helt klart är att
Miljö och Hälsa i Danmark inte har samma krav på stallmiljö som man har i Sverige.
Mängder av hästar i en stor fålla och de
såg ut att trivas alldeles utmärkt! Mitt i
högen stog Hon som förresten var ett
skäcksto vid namn Glo-Faxa. Efter att ha
klappat och beundrat en stund så blev det
lite mat, titt på papperna och så hästköp.
Sen var det bara att vänta (lääänge) på
gränsveterinären (den stora veterinärbesiktningen var gjord dagen innan så att
vi inte skulle behöva åka i ”onödan”). Han
kom till sist och clearade Faxa och så var

det bara att sätta på ”strumporna” (väldigt läskigt), lasta och åka mot färjan.
Resan hem gick utan problem, vi fick en
plats ute på däck på båten och Faxa höll
sig lugn under hela resan. Så med en häst
och några backar öl anlände vi till sist till
Sverige igen efter en lååång dag. Då arbete hägrade nästa dag så övergav vi helt
rått Laila kl. halv 1 på natten och hon fick
själv lasta av och installera hästen. Det
gick dock bra och så knappt tre veckor
efter ridhelgen var hon hästägare!
Vill bara gratulera dig Laila, vi ser fram
emot att se dig och Faxa på tävlingarna
framöver (även om det innebär att vi förlorar en funktionär…), speciellt välkommen till hopptävlingarna :o)
Ulrika
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• • • NYAMEDLEMMAR • • •
Välkomna som
nya medlemmar i Djarfur:
Elisabeth Sjögestam (s) Tvååker
Linnéa Adler (m) Kungsbacka
Rebecca Nordström (s) Nässjö

• • • 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
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