DJARFURBLADET
KLUBBTIDNING FÖR MEDLEMMAR I DJARFUR ISLANDSHÄSTFÖRENING

NR4/03

• • • 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 2003
Foto: Eva Brodin

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

God Jul & Gott Nytt År!

Senior

370 kr

(270 kr)

Junior
(13-18 år)

200 kr

(150 kr)

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

Hej!
Här kommer årets sista Djarfur Blad.
Ovanligt matig denna gång om ni
frågar mig! Tack alla som skrivit.
Har även nöjet att meddela att Djarfur
Bladet inlett ett litet samarbete med
tidningen Stallmagasinet (som skriver
en hel del om islandshästar!). Vi får
se vad det kan mynna ut i. I detta
numret har det iallafall resulterat i en
intressant artikel om utfodring av
islandshästar. Läs den på sid 22.

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

:o) Eva
Adressändring (skicka flyttkort) till:

Nästa deadline 29 februari

Annika Nordberg, Skår 110, 446 92
Skepplanda. Annika meddelar sedan SIF.

Redaktionsadress:
Omslagsbilden:

Foto: Elisabeth Alvenby??

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

• • • ORDFÖRANDEORDET • • •
Nu författas det sista
ordförandeordet för
detta året. Idag har
varit en riktig
novemberdag, först
solig och riktigt fin
sedan när man
kommer hem på
eftermiddagen så
har vädret slagit om
och blivit grått och
disigt. Som tur var
så var det Faxi´s
lediga dag.
Annars kan jag
tycka att hösten
varit bra. Det har
blivit mycket ridning. Det som var lite tråkigt var att det var så få som
slöt upp till vårt höstmöte nere hos Anna på stall Bräcke, det var synd
att ni andra inte kom, vi åt en mycket god smörgåstårta. Tack till Er
som kom.
Jag vill även tacka alla som ställt upp och hjälpt till på tävlingarna
och på våra andra aktiviteter. Utan er hjälp fungerar det inte.
Vad som nu återstår av detta året är att vi planerar att ha vårt årsmöte
den 25 Januari 2004, troligtvis blir det på Hanhalsgården igen. Separat
kallelse kommer att komma. Ha en skön och mysig höst-vinter men
härliga ridturer och mysiga kvällar.
Eder ordförande (det låter väl tjusigt)

Min e-postadress: eva.borjesson@goteborg.mail.telia.com
Djarfur Bladet Nr 4/03 • Sid
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• • • PÅGÅNGiDJARFUR • • •

D

JARFUR

Välkomna till

Djarfurs årsmöte

På årsmötet ges även
tillfälle till trevlig samvaro
med klubbkamrater...

söndagen 25 januari 2004.
Tänkt plats är Hanhalsgården.
Separat kallelse kommer med posten!

...och så är det ju den goda
smörgåstårtan oxå...

Välkomna önskar styrelsen!

Välkomna på lussefika och öppet hus
i stall Klevsvik söndagen 14 december kl 14-16.
5-kamp med jultema utlovas!
Välkomna!
Älvsåkers byväg, Höglanda, Kungsbacka
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• • • iNFOFRÅNTÄVLINGSKOMiTTÉN • • •
Ett jättekul brev damp ner bland tävlingsgruppens post en dag
under hösten. Det var två av våra ungdomar i klubben som fått
blodad tand under årets tävlingar och hade förslag på fler tävlingar
såsom t.ex. glögg-tölt, maskerad med jultema, tolk-race m.m. Vi
B
kommer att försöka ordna lite småtävlingar i februari/mars nästa år
och upplägget beror lite på snömängden. Håll utkik på hemsidan http://go.to/djarfur
Tack Rebecka och Matilda (som även erbjöd sig att ställa upp som funktionärer)
det är tack vare sådana initiativ som man får gott hopp om en ljus framtid för
klubben!
Ulrika & Co.

Djarfurs tävlingar år 2004
Vi har nu spikat följande inför nästa års tävlingar!
8-9 maj går Djarfur Open av stapeln på Stall Bräckes bana (öppen för andra klubbar och godkänd SIF-tävling). Vi försöker även i år med att ha med dressyr FS1
som klass och hoppas på större uppslutning än förra året (då vi fick ställa in pga.
endast två anmälningar).
I augusti återkommer vårt Alternativ-KM, om ni har önskemål om fler klasser,
så hör av er till undertecknad! Plats och exakt datum återkommer vi med i
kommande nummer av Djarfur-bladet.
18 september går Djarfur KM 2004 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.
Vi är i stort behov av ny funktionärsansvarig, kan du tänka dig detta så hör av
dig på mobil 0702-23 40 62 eller mail ulrika.030021392@telia.com.
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
Till sist;
Ett jättefång med rosor till alla funktionärer som ställde upp under höstens KM.
En extra ros till: Anna och Arne för fin anläggning och bra service, våra domare som gjorde ett utmärkt jobb trots den långa späckade dagen, Kristina & Sofia som drog runt cafét,
Peter som fixade den goda lunchen och allt datajobb, vår kunniga speaker Tina, Laila som
vanligt fick fixa det mesta, Fredrik som fixade ekonomin, Thorstein som släpade runt på
speakervagnen som vanligt, familjen Börjesson för ett heltäckande engagemang och till
sist till alla er andra som ställde upp mer eller mindre frivilligt!
Ulrika
Djarfur Bladet Nr 4/03 • Sid
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Ungdomsmöte Vestur
6 december 2003
Hej alla ungdomar!
Den 6 december kl. 10.00-16.00 är det ungdomsmöte i Vestur. Dagen
kommer att tillbringas på Torrekulla i Mölndal. Under nästa år händer
det massor av aktiviteter och det är NU ni kan vara med och påverka.
Detta vill vi att du tänker igenom inför mötet:
• Lag-SM. Vi skulle vilja bilda en ungdomsgrupp som arbetar med
tävlingen. Lag-SM kommer ju att vara en vecka före SM på Sävebanan. Som tradition är så är det Ungdomsutskottet i SIF som
tillsammans med arrangerande klubb gör tävlingen. De som är bäst
på att göra en sådan tävling i väst är ni, ungdomar! Ta chansen att
vara med och göra det bästa Lag-SM någonsin.
• Vi har en idé om hur ungdomsverksamheten i Vestur ska organiseras.
Förslaget ser ut så här: Man väljer en ungdom i varje förening som
bildar en ungdomsgrupp i Vestur, den som blir vald till ungdomsrepresentant i Vesturs styrelse håller ihop gruppen och är sammankallande. Gruppen kan sedan arbeta med olika projekt inom Vestur,
bilda grupper kring ett speciellt område (där man knyter andra ungdomar från klubben till gruppen) m.m. Det är bara att släppa loss
fantasin….vad skulle DU vilja göra!
• Var och hur ska vi få ut information!
• Utbildning
• Hur ska uttagningslägret till Lag-Sm se ut i år?
• TREC tävlingen på Säve
• Rapport från SIF:s nationella ungdomsmöte i Kiruna
Ja, frågorna är många och säkert sitter ni inne med en massa mer bra
saker. Ta klubbkompisen med dig och kom!
Anmälan till: johanneslarsson@hotmail.com
P.S Efter ungdomsmötet kommer det att vara en funktionärsutbildning
för dom som är intresserade att arbeta på tävlingar. Ni är hjärtligt
välkomna till denna kurs och säg gärna till föräldrar och andra. Info
finns på Vesturs hemsida. Välkomna!!
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Vestur arrangerar

Domarsekteterarkurs
Steg 1 utbildning

Bilderna är från VM i Norge 1997 (foto Thomas Carlén & Eva Brodin)

Tid:

24-25 januari 2004. Lördag kl 10-16.30 & söndag kl 9-15.30.

Plats:

Hos Barbro & Otto Bäckström i Glommen
utanför Falkenberg.

Kostnad:

500 kr/person. Detta inkluderar diplom, kursmaterial, fika
samt lunch. Om du förbinder dig att ställa upp som
funktionär under minst ett arrangemang/tävling under 2004
anordnade av Vestur eller någon av Vesturs lokalföreningar
så står Vestur för hälften av kostnaderna. Priset blir då
250 kr/person. Detta erbjudande gäller endast för medlemmar i någon av Vesturs lokalföreingar.

Logi:

Möjlighet till övernattning finns mot en extra kostnad
på 200 kr/person

Deltagare: Max 15 st
Material:

Medtag FIPO (gärna det senaste – dock inte nödvändigt)
samt ”Proppen” (Det röda häfte som SIF ger ut som bland
annat innehåller Svenska tävlingsreglementet och tävlingspropositioner.)

Anmälan:

Anmälan görs till Ylva Mattsson senast 19 januari helst per
mail ylva.mattsson@fiskeriverket.se alt tfn 070-992 57 55
(observera att jag befinner mig i Frankrike 9-18 januari och
då inte svarar i telefon.) Kursavgiften ska också vara
inbetald senast den 19 januari till Vesturs pg 122 05 31-6.
Djarfur Bladet Nr 4/03 • Sid
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Djarfur Bladet 2004
Preliminär utgivningsplan 2004

deadline
deadline
deadline
deadline

29 februari
9 maj
29 augusti
7 november

Tidningen är hos med- D JA R
FUR
lemmarna ca 14 dagar B L A D E T
efter deadline.
Uppslag, bilder och
texter mottages
tacksamt!
Red. Eva Lind, 0300-380 44
eva.lind.hem@telia.com
1996 / Nr 1

DJARFUR
ISLANDSHÄSTK
LUBB

Material, bilder
&
Eva Lind, Storkgatanannonser till tidningen skickas
till
6 D, 416 69 Göteborg,
Tel. 031-21 70

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.
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Foto: Eva Brodin

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

-

LAND S

Vill du ha info om vad
som händer i föreningen
före alla andra?
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Jubilarer!
...den 28 oktober fyllde Ingvar
Persson 60 år. Ingvar äger tillsammans med Berit Klevsviks
Gård. Första fem islandshästarna
flyttade in på gården i samband
med att Rossared köptes av
Volvo 1996 och Ljungstorps
Islandshästar flyttade till Tofta.
Sedan dess har Ingvar gjort sig
av med samtliga sina kor och har
inte mindre än 16 nöjda islandshästar som hyresgäster.
Hippo, hippo, hurra!

Dagens knippe
morötter
Vi vill gärna skicka ett stort knippe
morötter till Nathalie som arrangerade trail-träningen och trailtävlingen 29/9 och 6/10. Aldrig har
det väl regnat så mycket som den
6 Oktober 2003, men Nathalie stod
tappert ute i regnet och bedömde
alla ekipage! Tack för att du ställer
upp!
Karin och Tirre,
Johanna och Stormur
Stort tack till Eva Brodin för all
hjälp med mitt pluggande!
Du är världens bästa kompis!

En liten tankeställare
från kassören ang.
medlemsavgifter ‘03

!

Tänk på att medlemsavgifterna avser kalenderår när ni
värvar nya medlemmar. Dvs
blir man medlem i november
så får man betala fullt medlemskap för två månader....
För övrigt, värva på!
Kassören

Kram Bettan
Ett jätteknippe morötter skulle
jag vilja ge Bosse Rilde och Tina
Nordin. Tack för att ni har sponsrat
mig under höstens tävlingar, och
att jag fått rida era fina hästar
Stormur och Demantur. Tack också
till er som varit hästskötare, samt
övriga hästar och människor i
Team Gneisti.
Nathalie

Vill du skicka ett knippe
morötter till någon eller tipsa
om någon som fyller jämnt?
Maila till Djarfur Bladet:
eva.lind.hem@telia.com
Djarfur Bladet Nr 4/03 • Sid
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Rapport från Höstmöte med Svenska
Islandshästförbundet 2003-10-18/19
Fredagen den 17 oktober Strömsholm genomför evenemanget NM?
reste min mamma Britt Med undantag av det rent sportsliga,
Solberg och jag till Uppsala. eftersom de inte känner till islandshästVi reste på kvällen för att tävlingar, så sköter de allt däromkring och
komma till SIF:s Höstmöte, ger förbundet 30 000:- oavsett om det gått
som skulle börja på lördagen kl. 13.00. med vinst eller förlust. Detta är
Britt var tvungen att åka tidigare eftersom orsaken till att det i avtalet står att om SIF
hon skulle vara på styrelsemöte kl 10.00. får sponsring så skall denna godkännas
C:a 14 dgr innan mötet hade hon och Lars av dem i varje särskilt fall.
Britt ansåg inte att dessa frågor skulle
Eklund, som är VM-general i SIF och som
påverka Höstmötet,
från den 1 januari 2004
vars innehåll styrelsen
anställs av SIF för att
varit överens om sedan
genomföra NM på
länge. Lars E skulle
Strömsholm och VM i
redovisa VM organisaNorrköping, haft ett
tionen och NM men
meningsutbyte i vilket
krävde att det skulle
Britt ansåg att SIF:s
hållas ett möte innan
styrelse skulle avgöra
Höst-mötet. Britt hänfrågan som gällde
visade då till att det
huruvida Lars, skulle
skall vara 14 dagars
avstå från sin anställframförhållning till ett
ning eller Britt avgå
sådant möte och ansåg
som ordförande vid
att man kunde diskuårsmötet nästa år.
tera meningsskiljaktigFrågan
gällde
Britt Solberg avgick som SIF-ordförande
17 oktober. Bilden är tagen vid
heterna efter höstsponsring och Lars E’s
invigningen av Sävebanan tidigare i år.
mötet. Hon var ändå
motvilja av att släppa
ganska klar över att
in någon från SIF’s
sponsringsutskott i VM kommittén. Han styrelsen nog skulle gå på hans linje. Till
fördröjde bl a ett sponsringsavtal med ”mötet” sent på fredag kväll inbjöds så
flera månader. Som Britt ser det genom att Lars E samt Göran Häggberg, för att leda
inte vilja informera SIF’s sponsrings- mötet. När vi kom fram gick Britt in i
mötet där det endast saknades två persoansvariga Annika Åkerblom.
Vad gäller NM hade Britt gjort en ner från styrelsen men i stället var det två
överenskommelse med VD:n på Ströms- revisorer närvarande så antalet ledamöter
holm om att han skulle slippa att ha var 19 vilket inte inträffat någon gång, som
kontakt med två personer och istället Britt lett mötena.
När klockan var 00.40 meddelade Britt
kunna vända sig till henne när frågan om
sponsring kom upp. Ni känner väl till att att hon avgår med omedelbar verkan. Hon
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ringde då efter mig. Samtidigt med henne
avgick också ordf. i sponsringsutskottet
och ungdomsordföranden. Vilket styrelsen inte informerade om på höstmötet
eftersom de återgick efter att ha rådfrågat
Britt. Hon rådde dem att fortsätta om de
orkade för att inte svika ungdomarna och
sponsringen.
På lördagen kom deltagare från hela
landets klubbar till Hotel Park Inn där
höstmötet började kl. 13.00.
Mötet öppnades av Göran Häggberg,
som hedersordförande, istället för JO
Karlsson som efterträtt Britt som ordförande fram till årsmötet. I sitt inledningsanförande talade han om att ordförande Britt Solberg i går kväll avgick
som SIF:s ordförande. Britt begärde ordet
och lämnade en redovisning om att hon
avgått och talade också om vid vilket
klockslag, eftersom nästan hela styrelsen
hotat med sin avgång. Britt berättade att
orsaken var NM och VM. Hon hänvisade
till den artikel i Islandshästen där hon
beskrivit oron inför detta stora projekt
såsom det var upplagt med en heltidsanställning av VM-general i 1 år och 8
månader. I en anställning där han själv
skall utse sina medarbetare. (Obs! min
anmärkning: Kostnad för SIF c:a 1,036 miljoner kronor.= 39 000: -/mån blir c:a 52 000:/mån inkl arbetsgivaravgifter, kände vi medlemmar till detta?). Styrelsens uppgift var i
princip att utse ledamöter på förslag av
Lars Eklund. Hon talade också om att hon
skulle stanna kvar, som Djarfurs representant, vilket ställde till lite problem för
vissa i styrelsen.
Hon önskade att Höstmötet skulle ge
styrelsen vägledning inför nästa årsmöte
så att styrelsen skulle kunna få bättre
möjlighet att ”styra” förbundet. Dagens
styrelse är trots sina 19 personers storlek i
grund och botten väldigt liten och i själva
verket kan sägas bestå av 6 personer d.v.s.
arbetsutskottet.

VM generalen gick därefter igenom
hur NM och VM skall genomföras.
Inför höstmötet hade styrelsen bett att
till 15 september få in synpunkter från
lokalföreningarna och dessa låg till grund
för styrelsens information och tre stora
huvudpunkter: Visionen för SIF, Hur skall
framtiden och verksamheten se ut om
några år? Skall några delar av verksamheten prioriteras extra? Vad förväntas av
styrelsen? Vi indelades i grupper för att
diskutera frågorna.
Vid redovisningarna framkom inte
mycket nytt. De mål som finns i stadgarna
är mycket bra medan stadgarna i sin
helhet måste ses över. Av styrelsen förväntades att den skulle vara demokratisk
och följa årsmötesbeslut.
Nästa fråga var SIF:s organisation.
Beslutet blev vid redovisningen att en
arbetsgrupp bildades som skall se över
organisationen och skall lämna förslag
innan jul så att stadgarna kan ändras till
nästa årsmöte.
Diskussionsfråga tre handlade om
utbildningen inom förbundet. När detta
läses har referat lämnats i Islandhästen så
vi tar det enkla före det svåra och hänvisar
till Islandshästen nr 8/2003.
Ett viktigt beslut, som ej nämns i
Islandhästen men refererades i tidningen
Ridsport nr 21 är vad vi tycker vara en
mycket viktig fråga för demokratin inom
förbundet är att samtliga protokoll skall
med automatik sändas via e-post till lokalföreningsordföranden samt till övriga
som till kansliet anmält sitt intresse. I protokoll nr 6 behandlas vidare Britts avgång.
Suzanne Adamson
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- Dagbok Fredag 31/10-03
Klockan 9.30 lyfte planet från Landvetter
till Arlanda. På Arlanda mötte vi upp dom
flesta andra ungdomarna som skulle var
med på seminariet. Sedan fortsatte färden
till KIRUNA, där SIF`s ungdomsseminarium 2003 ägde rum.
Från Vestur blev tre klubbar representerade genom Nina Eriksson från
Vaengur. Malin Jansson och Hanna
Thomasson från Djarfur. Malin Olausson
och Karin Londrè från Gauti.
Väl uppe i Kiruna möttes vi av snö!!!
Sedan blev vi indelade och placerade i stugor, fyra och fyra innan det blev middag.
Jättegod buffè. Framåt kvällen fick vi sju
punkter att arbete med.
• Aktiviteter som inte är tävling
• Ungdomsutbildning
• Roligare ”islandshästen”
• Lag – SM
• FEIF – youth cup
• FEIF – youth camp 2007, Sverige +
VM- läger
• Kommunikation, undomsutskottet –
lokalklubbarna
Punkterna diskuterade vi i grupper om
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fyra personer. Mer info om beslut kommer
i nästa nummer av Islandshästen.
Lördag 1/11-03
Klockan 8.30 väntade bussen på oss ungdomar. Då skulle vi åka och rida på Ofelas
islandshästar –en tur på fjället. Wow! Väl
framme blev vi indelade i tre grupper
Norr, Mitt och Syd/Göteborg. Omväxlande
spelade vi snöfotboll, red och lärde oss
kasta lasso. Efter lite träning med lassot
hade vi en tävling där lag Mitt vann.
Sedan bjöds vi på jättegod lunch, bestående av renskav och potatismos. Frusna men
nöjda åkte vi hem och fortsatte diskussionerna i grupperna för att sedan redovisa
det vi kommit fram till.
Där efter fick varje klubb pressentera
sina aktiviteter inom klubben. Många nya
idéer och tankar fick man.
Klockan 19.00 kom Kirunas pizzabud
med våra 37 pizzor. Efter det fick varje
stuga en uppgift, att komma på en lek eller
aktivitet som vi sedan gemensamt skulle
genomföra. Detta var mycket uppskattat…….vi lekte till runt klockan 23.00.

Kebnekaise. Foto Eva Lind

Ungdomsseminariet
2003 i Kiruna

Söndag 2/11-03
Vi började diskussionerna igen klockan
09.00. sedan fick vi en halvtimmas frukostrast, för att där efter fortsätta med diskussionerna. Många av diskussionerna
handlade om Lag- SM Reglerna oklara,
ingen som egentligen kan dom osv.
Åldersgränserna var också något som
talades mycket om. - Varför man är young
rider upp till nitton år här i Sverige och
tjugoett internationellt?
Vi bytte också namn på ungdomsseminariet. Från och med 2004 kommer det att
heta SIF`s nationella ungdomsmöte. SIF`s
NUM.
För oss har ungdomsseminariet 2003 inneburit; för det första en rolig helg med
massor av nya kompisar som bor allt ifrån
Perstorp i Skåne till Gällivare i norr.
Dessutom har vi fått möjlighet att
uttrycka vår syn på SIF`s ungdomsverksamhet + en hel del nya spännande klub-

baktiviteter som vi nu tar med oss hem.
En annan häftig upplevelse var att få träffa alla positiva ungdomar som är beredda
att jobba för en bättre ungdomsverksamhet i Sverige.
Undrar ni något så hör av er till oss.
Ett stort tack vill vi ge till:
Maggan Andersson Vid, Sus Landin och
Rosita Londrè som en än gång gjorde ett
jättebra och meningsfullt seminarie.
Till Vestur och våra respektive klubbar som
stöttade oss med resekostnader.
Sist men inte minst, tack till våra föräldrar,
dom som alltid ställer upp och skjutsar hit
och dit.
Vid pennan
Nina Eriksson, Vangur
Malin Jansson och Hanna Thomasson,
Djarfur

Svensk klassisk massage
Elisabeth Jansson
diplomerad idrottsmassör
Klassisk ryggmassage
Klassisk rygg/nacke
Helkropp/halvkroppsmassage
Behandlar på adressen nedan eller hemma hos dig.
Ring för mer info
Vinbergsvägen 8, 430 31 Åsa
Tel. 0706-98 11 91
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Kjartan Ottarsson & Emmeli Lindholm

Equss
Islandia
hälsar gamla och nya kunder välkomna till
vårt stall på Höglanda gård, Kungsbacka.
Vi kan erbjuda:
Inridning
Korrigering
Inkörning
Undervisning
Hovslageri
Saluhästar
Träning av: tävlingshästar, avlesston,
hingstar och problemhästar
Vårt stall har 22 ljusa boxar. Inomhus och utomhusvolt, paddock samt bra
hagar. Ni hittar oss strax norr om Kungsbacka C. Kjartan är utbildad på
Holar och medlem i FT och Emmeli är utbildad hästskötare på Djurvårdarlinjen i Skara med tillhörande körlicens.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss!
Telefon: 0300-216 72
Mobil: 0733-465 425, 0705-377 646
equssislandia@tele2.se

Utsikt från ett insläpp
Rapport från Djarfurs KM 2003
BÄSTA FUNKTIONÄRSAtt öppna till ovalbanan vid inoch utsläpp. Man ser bra, har ingen
att prata med och måste följa med i
vad som händer hela tiden, för man är
ju tvungen att veta när man förväntas
träda i aktion! Och vad såg jag då på
KM? Jo: En tävling som präglades av
att ovanligt många ekipage utgjordes
av helt vanliga hobbyryttare och
deras hästar, plus några vars prestationer höjde sig över mängden.
Resultatet av detta blev en trivsam
familjetillställning, kryddad med en

VÄRLDENS
JOBB:

Incheckningspersonalen på KM..

och annan blänkare att glädjas åt för
oss som betraktade det hela. Olli
Magnússon och Milla i F1 till exempel, liksom Nisse Andersson och
Fylkir i V1 och T1. I T2 var Eva-Karin
Bengtsson och hennes Sokki som
vanligt i en klass för sig. Sokki går
som ett lokomotiv, stadigt och stabilt
genom tillvaron. Ett härligt ekipage!
Även i de lätta klasserna var de
segrande ekipagen klart njutbara Anni Fridén med Rodasteinn i lätt tölt
och Linnea Vas med Vigdís i lätt fyrgång gjorde båda mycket bra ritter,

Veterinärbesiktning.
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50 starter blev det på årets Klubbmästerskap.

liksom de ekipage som placerade sig
närmast efter dem. Linnea passade
dessutom på att fylla femton år på
tävlingsdagen, vilket uppmärksammades med ett fyrfaldigt ”Hurra” från
alla församlade.
Man kan lära sig mycket genom
att delta i en tävling, men också
genom att titta på. Förutom det
uppenbara, att försöka analysera det
man ser och sedan jämföra det med
domarnas poängsättning, lärde vi oss
denna gång två saker: 1. Behöver man
efter sin ritt sitta av hästen på banan,
t.ex. för att plocka upp något man tappat, måste man ha tillstånd från
domare. Annars diskas man!
2. Nästan lika illa är det om häst-
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en tar ett eller flera steg bakåt på
banan, även om det sker innan man
startat. Den domare som ser det sätter
noll poäng på ritten, hur bra den än
är. Ytterligare en sak som kan vara bra
att känna till (som visserligen inte
hände här, men på alternativ-KM) är
att man när man avslutat sin ritt mitt
på kortsidan måste få ner hästen i
skritt innan man kommer ut på nästa
långsida. Annars blir det diskning här
också! Hårda bud alltså, men så är
reglerna.
Hur det nu än gick – höga poäng
eller låga, godkända ritter eller ej, så
verkade alla ha en skön dag. Givetvis
blev några besvikna och andra glada,
men som helhet hade vi det trivsamt,

Duktig speaker Tina Hansen!

Nisse och Fylkir,
klubbmästare i både
V1 och T1.

alla vi som samlats hos Anna
Åström på Bräcke denna lördag. Stora och små hästar,
stora och små ryttare, hobbyryttare eller proffs, alla
hade vi en härlig dag. Och
inför nästa års KM: Var inte
rädd för att vara med! Det
finns många som du och din
häst, och alla vet vi att det är
inte lätt, det där med att rida.
Skulle du trots allt välja att
avstå från att tävla så kan du
vara funktionär. Tro mig, det
är både kul och utvecklande!
Ulla Terneby
(som kanske, kanske tar
med Fótur nästa år)

Eva, Ulrica, Alfred och Ulla minglar på stallbacken.
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Långritter på Åsens Gård

Vårritt, sensommarritt,
Hubertusritt...
Å S E N S G Å R D utanför Veddige
är vi ett litet gäng som har börjat
anordna långritter. Initiativtagare och
arrangör är stallägaren Madelaine
Sandström.
Hittills i år har vi haft en Vårritt, en
Sensommarritt och en Hubertusritt.
Vi har bjudit in till ritterna för att vi
själva tycker det är kul både att rida
på långtur och att träffa lite nya människor. Madelaine, som gillar att laga
mat, har dukat upp jättefina bufféer
som varit otroligt goda efter en lång
dag till häst. En del av oss har tyckt
om maten nästan lika mycket som
själva ritten (eller hur Katja?).
Alla ritterna har varit lite längre turer
på cirka 4-5 timmar i ett varierat (men
inte alltför högt) tempo på småvägar
och stigar i ganska lättforcerad terräng. Vi har varit ett blandat gäng,
barn och vuxna, vana islandshästryttare och storhästryttare som velat
prova på att rida islandshäst.
Vårritten var första…. De som
kom utifrån tyckte det kändes lite
exotiskt när vi skulle rida genom en
jättestor hage med en massa bräkande
får, men ingen av hästarna reagerade.
Sensommarritten kom till på begäran efter första ritten från deltagarna.
Vår senaste ritt, Hubertusritten,

PÅ

inleddes med en traditionsenlig skål
för god jaktlycka innan ”fältet” drog
iväg. Därefter red vi på fina vägar,
bland annat längs en myr och på små
skogsstigar. Vädret var perfekt och
höstfärgerna otroligt vackra. Mest
spännande var naturligtvis rävjakten
som utspelade sig på ett stort fält.
Räven fångades av Torbjörn Sterner
som först lyckades räkna ut var
rävens naturliga miljö är.
Madelaine har hyrt ut några av
sina hästar, men de flesta har tagit
med egen häst. Det enda som har
krävts för att man ska kunna hänga
med är normalkondition hos hästen
och att ryttaren kan hantera hästen
(och sig själv :o) i alla gångarter.
På de ritter vi haft hittills har
Nathalie Andersson (Gneisti Islandshästar) och Paula Olsson (Madkullens
Islandshästar) ställt upp och hyrt ut
några av sina fina verksamhetshästar
så att ytterligare några hästlösa har
kunnat följa med. TACK!
Vi har idéer till fler temaritter,
bland annat en 2-dagars Nyårsritt till
Stättared, se inbjudan senare i höst.
Titta in på: www.asensgard.just.nu
för mer information om vad som är
på gång.
* Bilden är tagen på Rossared. Foto Eva Brodin
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• • • RESULTATBöRSEN • • •
Dressyrtävling G2

LÄTT FYRGÅNG

9 september stall Dalhem

Plac.Ryttare

Plac.Ryttare

Häst

5,6
5,4

1
2
3
4

5,2
4,8
4,1

5
6

Poäng

1 Suzanne Adamson Salka
2 Nathalie
Fláki
Andersson
3 Suzanne Adamson Tyr
4 Eva Stark
Thor
5 Sara Franzén
Gulltoppur

7
8

Djarfurs KM 2003

9
10

20 september Stall Bräcke
LÄTT TÖLT
Plac.Ryttare

1
2
3
4
5

Häst

Fridén, Anni
Rodasteinn
Eriksson, Hans Drengur
Larsson, Jenny Litla
Stern, Sol-Britt Saga
Westb-Nyström, Sokrates
Stina
6 Sterner, Torbjörn Vikingur
7 Nordin, Tina
Demantur
8 Bark, Cecilia
Tígull
9 Johansson,Marie Omur
10 Gustafsson, Susan Lukka
11 Rosengren, LouiseTigull
12 Westb-Nyström, Kjói
Ruth
13 Vas, Linnea
Vigdís
14 Sverrisson,
Draumur
Thorsteinn
15 Vas, Fanny
Múli
16 Ahlström,
Stormur
Johanna
17 Leed, Lena
Hvellur
18Andersson, Karin Tyrfingur
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Uttag. Final

5,03
4,93
5,13
4,53
4,70

5,17
4,75
4,50
4,42
4,00

4,37
4,20
4,20
3,93
4,20
4,60
4,50

4,58
4,50
4,25
3,83
3,75

4,43
4,03
3,87
3,80

11
12
13
14
15
16
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Häst

Uttag. Final

Vas, Linnea
Vigdís
5,87
Fridén, Anni
Rodasteinn 5,63
Mentor, Anna
Smellur
5,30
Stjärnkvist,
Andvari
5,30
Susanne
Vas, Fanny
Múli
5,27
Andersson,
Demantur
5,17
Nathalie
Larsson, Jenny Litla
4,97
Westb-Nyström, Sokrates
4,83
Stina
Rosberg, Maria Baldur
4,70
Sverrisson,
Draumur
4,87
Thorsteinn
Leed, Lena
Hvellur
4,63
Bark, Cecilia
Tígull
4,57
Torstensson,
Toppa
4,57
Mathilda
Edström, Rebecca Iris
4,53
Jacobsson, Bodil Geisli
4,50
Martin, Monica Hekla
4,47
Larsson, Jenny Taktur
4,47
Nilsson, Katrin Fála
4,33
Ahlström,
Stormur
4,30
Johanna
Eriksson, Hans Drengur
4,30
Sterner, Torbjörn Vikingur
3,97
Johansson,Marie Omur
3,70
Andersson, Lars Toppa
3,67
Widen, Louise
Kyrholts-Blesi 3,47
Emelie Ericksson Svanur
3,03
Andersson, Karin Tyrfingur
2,93
Gustafsson, Susan Lukka

5,88
5,67
5,21
5,08
4,96
5,38
4,79
4,50
3,75
1,13

FYRGÅNG V1
3,60
3,37

Plac.Ryttare

Häst

1 Andersson, Nils Fylkir
2 Bengtsson,
Sokki
Eva-Karin
3 Pettersson, Claes Thrasi
4 Andersson,
Stormur
Nathalie

Uttag. Final

5,33 6,03
5,13 5,50
5,37 5,33
5,10 5,03

5
6
7
8

Sverrisson, A-K Stormur
Rosengren, LouiseTigull
Paulström, Maria Jolnir
Robertsson,
Greifi
Ramona
9 Börjesson, Linda Faxi

5,13 4,73
5,20
4,93
4,80
4,77

TÖLT T1
Plac.Ryttare

1
2
3
4
5
6
7

Häst

Andersson, Nils Fylkir
Paulström, Maria Jolnir
Pettersson, Claes Thrasi
Bengtson, Lars Baldi
Börjesson, Linda Faxi
Sverrisson, A-K Stormur
Robertsson,
Greifi
Ramona

Uttag. Final

5,5
4,9
4,8
4,5
4,6
4,4
4,37

6,06
5,00
5,33
4,89
4,61

1 Bengtsson, E-K
2 Andersson,
Nathalie

Plac.Ryttare

1 Magnusson, Oli
2 Westb-Nyström,
Ruth
3 Bengtson, Lars
4 Adamsson,
Susanne
5 Lind, Eva

Häst

Uttag. Final

Milla
Kjói

5,00
4,80

Baldi
Salka

4,73
3,83

Arveig

3,80

Ekipage markerade med fet stil har tilldelats
vandringspris i respektive gren. I lätt klass
delas pris ut till bästa lättklassekipage totalt.

Trailtävling
6 oktober Gneisti Islandshästar
Plac.Ryttare

TÖLT T2
Plac.Ryttare

FEMGÅNG F1

Häst

Uttag. Final

Sokki
Stormur

4,6
–

1
2
2
4
4
6
7
8
9

Julia Flyrin
Sara Nilsson
Pia Bergby
Melina Nordin
Linnéa Mars
Andréa Flyin
Johanna Ahlström
Agnes Malmberg
Karin Andersson

Häst

Poäng

Vikingur
Fláki
Baldur
Hrannar
Fjödur
Rjó∂
Stormur
Ösp
Tyrfingur

6,78
6,39
6,39
6,22
6,22
5,78
5,30
5,14
3,62
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Foto Eva Brodin

Konsten att utfodra
sin islandshäst
Vid vinterhalvårets utfodring av islandshästen gäller
samma regler som för andra hästar, men det finns några saker
man bör tänka extra på.
Av. Claes Lewerentz ur Stallmagasinet nr 7/2003

Framavlad i en karg och kall miljö där
det ofta är ont om föda har islandshästen lärt sig att utnyttja sin föda på
bästa sätt.
– Den är väldigt bra på att utnyttja
grovfoder, därför ska foderstaten
bestå av grovfoder till största delen.
Det är viktigt, säger Gudni Agustsson, husdjursagronom, avelsdomare,

Sid 22

hästtränare och hitflyttad islänning
som tillsammans med hustrun
Lena Fernlund driver Västeråsens
Islandshästar i Oviken i Jämtland.
Verksamheten omfattar bland annat
kurser, föredrag och rådgivning inom
avel, utfodring, uppfödning, betesplanering, foderproduktion, hästkännedom med mera.

Vinterpäls och fettlager
En av de saker som skiljer islandshästen från andra hästar är dess kraftiga vinterpäls. Många förordar tillskott av B-vitamin för att underlätta
pälssättningen, men Gudni Agustsson
är kallsinnig inför sådana rekommendationer:
– Det är mest bara lyx. Jag tror att
det gör mest nytta för samvetet hos
hästägare som vill känna sig trygga i
att ha gjort allt det bästa för sin häst.
Friska hästar som är väl utfodrade i
övrigt behöver inga speciella tillskott
för att sätta päls.
I samband med höstens pälsväxling bygger islandshästen också upp
ett naturligt fettlager, ett bevis på dess
unika förmåga att tillgodogöra sig
föda.
– Islandshästarna går ner i varv på
hösten och det verkar som att de
sänker metabolismen. På Island har
man gjort försök med att hålla hästar
på konstant foderstat under sommaren och hösten, och konstaterat att de
blev fetare på hösten med samma
mängd foder, berättar Gudni.
Får vila på hösten
På Island är det vanligt att släppa hästarna på höstbete, som en form av höstvila. Den här traditionen praktiseras
också av hästägare i Sverige.
– Hästar som är lata eller sävliga
blir väldigt lugna på hösten och mår
bra av att få vila helt. Väldigt spända
eller temperamentsfulla hästar som är
svårridna kan man däremot passa på
att lära någonting, då de är lite mer

mottagliga på hösten, tipsar Gudni.
Islandshästägare vill ofta ha sina hästar ute mycket och helst gående i flock.
Men då är det flera saker man bör
tänka på när det gäller vinterns utfodring, säger Gudni:
– Om du har en grupp som består
av hästar i olika åldrar så måste man
utfodra dem olika. Om du utfodrar så
att det är lagom för ridhästarna då
underutfodrar du unghästarna som
har ett större näringsbehov. Det är
också viktigt att se till att unghästarna
kommer åt fodret när man portionerar
ut det då det är lätt hänt att de yngsta
som behöver mest blir undanskuffade. Alternativet är att man delar upp
grupperna.
Har högre näringsbehov
Generellt gäller att dräktiga och digivande ston, föl, ett- och tvååringar
har ett högre näringsbehov. Föl och
unghästar behöver mycket näring för
att växa och utvecklas på rätt sätt, och
ett vanligt problem med vinterns
grovfoder är att det ofta har en mycket låg proteinhalt.
– Om man ger alla hästarna bara
hö, då är ofta protein bristvaran i
foderstaten. Om man slår hö relativt
sent då har det vuxit ut så att proteinhalten har sjunkit. Ibland till extremt
låga värden. Om man inte vet om
detta då ser man det inte förrän det
börjar synas på hästarna, att de inte
har några muskler. Saknas det proteiner då bryts musklerna ner. Och då
kanske det är för sent när man upptäcker det. Om en ettåring kommer
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efter i utvecklingen på det här viset
kanske den aldrig repar sig helt.
Hästar som är i hård träning måste
man också vara noga med.
Var inte rädd för proteinet
– Det finns en del myter som speciellt
islandshästmänniskor är rädda för,
där man kopplar ihop protein väldigt
starkt med fång. Men det finns egentligen inga riktiga belägg för att protein som sådant orsakar fång. Gräs på
försommaren däremot, som ju innehåller mycket protein, har samtidigt
väldigt hög smältbarhet. Det gör att
det blir väldigt snabbt jäsning i hästens tjocktarm. Detta ändrar miljön
hos bakterifloran med en ph-sänkning som följd. Den orsakar att en stor
del av bakterierna dör, och då utsöndras toxiner som i sin tur förgiftar häst-
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en och orsakar fång, förklarar Gudni.
Detta är också orsaken till att man ska
ta det lugnt med att släppa ut hästen
på vårbete då gräset är som kraftigast
och näringsrikast.
– Efter vinterns grovfoder ska
man inte släppa ut dem direkt på
gröngräset utan vänja dem sakta, så
att bakteriefloran i tarmarna hinner
anpassa sig till det lättsmälta gräset.
Men att koppla detta direkt till proteinet och svälta hästen på protein hela
livet är helt fel. Den här myten gör att
många unghästar är dåligt uppfödda,
säger Gudni.
Ta hjälp av sakkunnig
Grunden till all vinterutfodring är
analys av grovfodret, framhåller
Gudni.
– Det är helt avgörande. Om man

vill räkna en foderstat för sin häst så
måste man ju först veta vad grovfodret innehåller.
Hö eller hösilage är mest aktuella
som grovfoder. Ensilage däremot
innehåller så mycket vatten att hästarna riskerar att bli lösa i magen. Hö
och hösilage ska ha en hög kvalitet
och inte vara dammigt och mögligt.
Hästar är mycket känsliga för damm
och mögelsporer och kan lätt bli kroniskt sjuka.
Den som räknar ut en foderstat till
sin häst bör ha en sakkunnig person
som kontrollerar sammansättningen,
rekommenderar Gudni, så att man
inte blandar in saker som kan vara
ohälsosamma för hästen. Pelleterade
kraftfoder har innehållsanalys på

säcken. Sedan är det bara att räkna.
Den som ger sin häst större mängder kraftfoder bör tänka på att dela
upp det så att man ger hästen lite åt
gången men ofta. När det gäller grovfoderutdelningen så ger Gudni sina
egna ridhästar ordentliga doser två
gånger per dygn.
– Fölstona, fölen och unghästarna
får däremot fri tillgång och får äta så
mycket de orkar och vill.
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Till minne av Glampi
18 SEPTEMBER lever Glampi
frá Stóru Ásgeirsá bara i minnet på oss
som fick möta honom under hans arton
år långa liv. Han fick lämna jordelivet
en morgon då solen just letat sig över
trätopparna, nyponen lyste röda på
rosenbuskarna och träden precis börja
skifta i höstens alla färger.

SEDAN DEN

Glampi var min första islandshäst som
tåligt stod ut med alla nybörjarmisstag
och bjöd tusenfallt tillbaka på alla ridkurser, tävlingar och ensamma kvällsturer över fälten. Han var min inspiration när jag som entusiastisk femtonåring knåpade med ungdomssidan till
Islandshästen (han skrev till och med i
tidningen om sitt sommarlov år 1997!).
Han var chef i hagen och uppfostrade
Garri till lydnad och höll Bryne på
avstånd. Gamle Moli var hans ständige
följeslagare som åtnjöt vissa privilegier,
men det var alltid solklart vem som
bestämde. Som ridhäst var Glampi härligt pigg och positiv, men han var alltid
mer eller mindre trafikrädd, även om
ingenting kunde få honom att tappa
fattningen. Blev han skrämd, vände han
helt sonika om och galopperade därifrån i kort, korrekt galopp. Glampi tyckte om att tugga på läder och ville inte
släppa bettet efter att man ridit. Han var
en notorisk smutsgris som alltid tog alla

chanser att rulla sig. Han älskade att
simma i havet. Han älskade, på ett
mycket handfast vis, stallets enda sto
Faxa. Men mest av allt älskade han att
med vinden i sin ljusa man stå och skåda
ut över sin flock och sina domäner.
Glampi var en häst med spatt. Jag lovade honom att han skulle få finnas kvar
hos oss så länge han inte hade ont och
så länge han inte påverkades mentalt av
sin sjukdom. Så fort vi visste att han inte
orkade mer satte vi in smärtstillande.
De sista dagarna var varma och soliga
för Glampi. När det var dags för frukost
den sista morgonen körde han med
bestämd min bort de andra hästarna,
som han brukade. Han såg lite matt ut,
men han var lugn och med samma stolta hållning som alltid. Han fick en hink
med alla sorters kraftfoder medan vi
väntade. När det var dags fick han en
morot. Sedan var det över.
Josefine Sjöstrand, matte till Glampi

Glampi frá Stóru Ásgeirsá föddes på Island 1985.
Han kom till Sverige 1990, importerad av
Stallgårdens Islandshästar. Vi köpte honom
1991 och hos oss stannade han tills han dog
den 18 september 2003.
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Tävlingskurs för Nathalie
Visste du att man inte får fläta
manen eller svansen på en islandshäst på tävling? Visste du att man
inte får ha sporrar? Och vet du hur
långt spöt får lov att vara?
Detta och mycket mer fick fem
ekipage lära sig på tävlingskursen för
Nathalie Andersson 11-12 Oktober. På
Lördag förmiddag samlades vi på
Anderssons Gård. Vi som var med
heter Linnea med hästen Hvellur
(uttalas "Kvettlur"), Malin på
Tyrfingur, Julia på Vikingur, Sara på
Fjödur och en långväga gäst från
Frankrike som vi tyvärr glömt namnet
på. Hon red iallafall Demantur.
På Lördagen började vi med att
rida lektion för Nathalie i två olika
grupper. Vi fick träna på tölt på olika
sätt. Ridpasset avslutades med att vi
fick rida lite på ovalbanan. Efter detta
var det lunch med pizza! När vi var
mätta och glada hade vi tävlingsteori.
Då visade Nathalie en massa tillbehör
som man får eller inte får lov att
använda på hästen vid tävling.
Reglerna för vad som får användas är
inte alltid helt logiska. Det beror på att
FIPO, som regelementet heter där alla
regler står, inte hinner uppdateras i
samma takt som det kommer nya
saker. Man planerar att ändra en
"regel" per år, t ex bett, skoning etc.
Det kan ju till exempel verka lite
märkligt att man inte får lov att
använda ett rakt bett som är det som
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hästtandläkarna rekommenderar, men
på sikt kommer det kanske att bli tillåtet. Många av reglerna är lite konstiga. Det finns regler som säger att man
själv måste rida hästen på tävlingen,
och att hästen måste ha ryttare under
programmet. Detta beror på avancerat försök till fusk, mest i Tyskland!
Vi fick också lära oss att om man
har en mörk häst är det bra att ha vita
boots. Då lurar man domaren att tro
att hästen lyfter mer på fötterna än
vad den egentligen gör. Nathalie
demonstrerade en mängd olika boots
och berättade vilken effekt de har på
hästen. Hon talade också om olika
typer av hovbeslag.
Vi fick höra lite om hur tävlingar
på Island går till också. Där har man
rationaliserat bort de "tråkiga" gångarterna. Till exempel i en femgångstävling rider man tölt, galopp
och pass!!! Och bedömningen börjar
inte förrän hästen går bra. Orättvist,
eller hur? :-)
Med huvudena fullproppade med
teori var det sedan dags för ytterligare en ridlektion på banan. Nu fick vi
träna på fyrgångsprogrammet. Vi fick
goda råd av Nathalie om vad vi skulle tänka på för att visa våra hästar från
sin bästa sida. Malin fick lära sig att
galoppera fram till start för att Tirre
skulle lossna lite inför tölten. Vi fick
också tips om vilket varv vi skulle
välja för att det skulle bli rätt galopp.
De olika hästarna hade olika lätt för

höger respektive vänster galopp nämligen.
Nöjda med vår dag åkte vi hem på
eftermiddagen, för att komma tillbaka
dagen efter för andra delen av kursen.
På Söndagen var det dags för
"prova-på-tävling". Först samlades vi och repeterade vad vi lärt
oss på Lördagen.
Sedan var det
dags för uttagningar.
Alla hade på
sig finaste tävlingskläderna, så
det var lite extra
festligt.
Under uttagningen blev vi filmade av Torbjörn
Sterner. Nathalie
skrev poäng och
kommentarer,
men dem fick vi
inte se förrän
senare.
Sedan åt vi
upp resten av
pizzan till lunch, och efter det var det
dags attgå igenom videofilmen. Med
hjälp av teknikens under riggade
Torbjörn upp video på en stor filmduk så att alla kunde se ordentligt.
Nathalie kommenterade allas ritter,
och vi fick våra poäng och domarkommentarer. Det var verkligen
nyttigt (och kul!) att se sig själv och
varandra på film, för nu syntes det
precis vad man gjort bra och vad som

kan förbättras.
Efter genomgången gick vi ut och
red final. Efter alla konstens regler
valdes varv, och det blev höger varv.
Detta var fördelaktigt för några, och
mindre fördelaktigt för andra. Men
alla fick iallafall
rätt galopp till
slut! Det var
trevligt att se
och höra vilken
god sportsmanna-anda det var
bland deltagarna. Alla bad
artigt att få
komma förbi,
ingen hindrade
någon
annan
osv. Efter finalridningen gick
vi in och tittade
på finalen på
film, och hade
prisutdelning.
Det var verkligen en jättebra
och jättetrevlig
kurs! Så passa
gärna på och gå
nästa gång tillfälle bjuds.
Stort tack till Nathalie som höll
denna trevliga kurs, och ett extra tack
för att du ställde upp med en plats i
transporten till Tirre!
Vid pennan,
Malin och Karin Andersson
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Massera mera, nu ska vi
massera mera, massera meeera...
Lördagen den 25/10 var vi på något jättekul och intressant massagekurs för häst! Vi var en grupp tjejer på 11 st som samlades hemma hos Ulrika på stall Klevsvik. Vår lärare var Tina
Hansen som är utbildad häst- och numera även hundmassör.
Dagen började med teori. Vi fick veta lett och en annan med hästens musknär och även när man inte ska masse- ler. Oj vad mycket ben och oj vad
ra. Mycket att tänka på. Ska man t ex mycket muskler! Vi fick veta att det
massera före eller efter ridturen? (Rätt var bra att kunna skilja på ben och
muskler när man
svar längst ned på
masserar. (Hemska
sidan). Vi lyssnade på
"knölar" kan visa sig
en lysande lärare som
vara en helt naturlig
med stor inlevelsefördel av skelettet).
måga beskrev varför
Efter lunch var det
häst-en behöver masdags för praktik i stalsage och att det var
let. Stall Klevsvik
viktigt att läsa av hur
ställde upp med ett
tillståndet är hos häsgäng ludna adepter
ten. Det är viktigt att
och så var det dags att
studera hästens reakbörja "knåda" (trodde
tion i huvud och ögon
vi). Nä hä, så fel man
när man masserar.
Tina Hansen, utbildad hästkan ha. Tina började
Islandshästar, till skilloch hundmassör höll i kursen.
prata om att det skulnad från "vanliga" häsle kännas som vi hade
tar, visar i allmänhet
inte så mycket reaktioner vid smärta fågelunge eller ett ägg i handen och
med mjuka försiktiga rörelse börjar
och spänning.
Ingen kurs utan fika. Ulrika koka- man först att känna över hästen för att
de kaffe och bullade upp (trots sjuk hitta eventuella spänningar.(Hur
dotter) och sen var "tjötet" igång. Vi enkelt som helst med en islandshäst i
fick pratat av oss en stund och sedan tjock vinterpäls). När man studerade
fortsatte vi en stund till med teori. Tina såg det ut som hon stod och
Tina visade en skiss med hästens ske- klappade hästen. Tina visade ett antal
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olika "grepp" som har en massa fina
namn vi redan glömt. Sedan var det
dags för oss alla att testa. Två och två
på varje häst, undrar vad dom tänkte?
Men det får vi kanske reda på en dag
för berömda Tirre Virre var med som
testpilot och han kan ju både läsa och
skriva och har dessutom en massa
sunda åsikter.
Dagen gick fort och hux flux var
den slut. Tina sa att det var viktigt att
börja massera vår egna hästar direkt
efter kursen så vi inte glömde för
mycket. Det har vi naturligtvis gjort.
Få se hur var det nu...kupa handen...
cirklande rörelser...titta på hästens
reaktion....oj, han är kittlig under
magen...
Tack Tina för en mycket bra och
lärorik kurs och din härliga inlevelse.
Ett stort tack också till Ulrika för att vi
fick vara hemma hos dig och sedan i
ditt stall. Vi som skriver detta tackar
också för att vi fick ännu ett tillfälle att
träffas - hemma hos Marie - med lite
vin och räkor så att inspirationen
skulle vara på topp! Vi tog gemensamt våra (nästan) första stapplande
töltsteg på Raudhetta och är nu stolta
islandshästägare.

Karin och Monica knådar på.

Ulrika får instruktioner av Tina.

En massa(ge) hälsningar från
Kerstin, Marie och Karin
och våra numera välmasserade
Naskur och Katla
P.S. Svaret på frågan är före ridturen,
man ska nämligen inte massera en
svettig eller blöt häst D.S.

Linda masserar Árveig.
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Tänder!
av sommaren var
det återigen dags att vaccinera och att
få kollat hästarnas tänder. Som vanligt
ringde jag till veterinärstationen och
bestämde en tid. En eftermiddag kom så
veterinär Hanna Tolge och behandlade
mina hästar plus några till i stallet. När
hon raspade Völundur påpekade hon att
han hade börja till vågbett och att en hästtandläkare borde ta hand om honom
inom ett halvår. På fredagen i vecka 44
var det dags. Vid det laget hade ytterligare ett antal hästägare anslutit sig, så
det var sammanlagt sju hästar som väntade när veterinär Christer Korpe körde
upp framför stallet halv elva på förmiddagen. När han fått in alla sina attiraljer i
stallet och riggat upp dem på lämpligt
sätt, inledde han med att ge oss en
snabblektion om hästar och tänder. Här
följer ett försök att återge några av de
fakta han delgav oss.

ALLDELES I BÖRJAN

Så här ser hästens käkar ut, sedda från
ena sidan.

och tre äkta kindtänder (molarer, m1,
m2 och m3). I överkäken kan det dessutom finnas en extra premolar, p1, som
är mindre än de övriga. Den kallas vargtanden, och kan ibland vara liten som
ett risgryn. Icke desto mindre kan den
ge besvär hos hästar som har den. När
man rider eller kör hästen kommer
trycket från bettet att påverka en mycket
liten yta när det ligger mot vargtanden.
Resultatet blir att hästen upplever smärta
i munnen och blir orolig med huvudet.
Därför bör man låta ta bort vargtänder,
i varje fall på unga hästar. Om de finns
kvar på en gammal häst och man inte
märkt några besvär som kan härledas
till dem, så kan man dock låta dem vara
kvar.
Om en häst har överbett händer följande: (Endast premolarer och molarer
är utritade i följande figurer).
p2

m3

p1
p2

i

c

p2 p3 p4 m1 m2

m3

Hästen har sex framtänder (incisiver, i)
i överkäken och sex i underkäken. Därefter följer en hörntand (canin, c) och
efter ett uppehåll, lanerna, tre oäkta
kindtänder (premolarer, p2, p3 och p4)
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m3

Slitaget på tänderna vid tuggningen gör
att det så småningom bildas hakar på
p2 i överkäken och m3 i underkäken.
Dessa hakar gör att hästen får låsningar
i bettet som hindrar en normal tuggrörelse. Dessutom tenderar hakarna att
göra så att underkäken förskjuts något
bakåt, vilket kan ge problem i käkleden.
Eftersom tänderna inte ligger mitt för

varandra kan det också bli ojämnt slitage på tandraden så att den blir vågig.
Ett vågbett har uppkommit, vilket innebär att bettet har fått ytterligare en låsning.

Åtgärd: Hakarna slipas av och ”vågen”
åtgärdas. Eventuellt kan man inte slipa
ner hela hakarna på en gång, eftersom
det finns pulpa inuti. Tar man bort en
del av haken drar sig pulpan tillbaka,
och resten av haken kan åtgärdas några
månader senare.
Vid underbett kan följande ske:
p2

p2

m3

foderficka

m3

Här skjuts underkäken något framåt vid
tuggningen. p2 i underkäken tenderar
att bli högre än övriga tänder och slita
ner p2 i överkäken. Går det tillräckligt
långt slits överkäkens p2 ner så att den
är i höjd med gommens mjukdelar, med
gombitning som resultat. Dessutom kan
p2 i underkäken rotera så att kronan
trycks framåt och en foderficka utbildas
mellan p2 och p3. I foderfickan blir rester av fodret liggande och orsakar inflammation i tandköttet. Åtgärd: p2 i
underkäken slipas ner liksom haken på
m3 i överkäken. Eventuell foderficka
rensas och etsas.

Hästens tänder har skarpa kanter för
att kunna behandla fodret ordentligt.
Raspa ner kanterna bör man därför bara
göra om hästen får sår på insidan kinden, inte annars.
Hur det var med Völundur? Jo tack,
vågbett, nersliten p2 i överkäken, framför allt på vänster sida, hög p2 i underkäken på båda sidor. p2 roterad med
foderficka mellan p2 och p3, även detta
på vänster sida. Hästens tänder växer
tills den är tolv till fjorton år gammal,
och eftersom Völundur är 17 år får han
klara sig med sina slitna p2 där uppe
resten av livet. De alltför höga p2 i
underkäken är dock nu nerslipade till
lämplig höjd, och låsningen av vågen i
tandraden är borta. Foderfickan är rensad och etsad. Kostnad: 1400:Fortsättningsvis kommer jag att se till
att Christer eller någon annan som kan
mer om hästens tänder än en vanlig
veterinär får ta hand om mina hästars
munhälsa. Det blir dyrare än en vanlig
tandraspning, men det är värt vart enda
öre!
Ulla Terneby
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Foto Laila Björn

En skapande ridinstruktör
Sedan 1999 har instruktören Marcus Ljungqvist kommit regelbundet till
oss och hållit ridlektioner. Först var vi i Stall Dalhem och nu har Marcus
hand om två grupper i Djarfurland. Dels kommer han till Stall Klevsvik och
dels till Björmannehög i Onsala. Vi ville veta lite mer om vår tränare, och
bad honom därför berätta lite grand om sig själv.
Av. Josefine Sjöstrand & Laila Björn

Namn och lite om dig själv?
John Marcus Ljungqvist, född i augusti
1971. Uppvuxen på landet i Björboholm,
ett litet samhälle 3,5 mil nordost om
Göteborg. Jobbar med islandshästar sedan
1991. Gift med Emma Möller-Ljungqvist
och har nyligen blivit far till dottern Ida,
som föddes i september i år.
Hur uppstod ditt hästintresse?
Har du några andra intressen?
Jag blev hästintresserad i tonåren, i samband med att familjen skaffade sig sin
första islandshäst 1983.
Mor och far John & Lisen Ljungqvist
är välkända inom islandshästkretsar, bl.a.

Sid 34

har John suttit som ordförande i Svenska
Islandshästföreningen 1989-1990.
Jag har en syster, Mia, som även hon
jobbar med instruktion på islandshäst och
en bror, Martin, som snart har läst 5 år på
konstfack i Stockholm.
Driver sedan början av -90 talet Stuteri
Stenholmen numera Stenholmen AB vars
verksamhet består av undervisning, upplevelseritter och avel med islandshästar.
Under 10 år arrenderade vi en större
anläggning utanför Alingsås men finns
sedan några månader tillbaka på familjens
egen gård Gerstorp utanför Linköping.
Utöver hästarna som dominerat mitt
liv de sista 10 åren, har jag ett stort intres-

se för bild och form. Studerade konst ett
antal år efter gymnasiet med inriktning på
skulptur och måleri. Sysslar nu mest med
datorer och reklam som "hobby".
Eventuella tävlingsmeriter?
Jag har tidigare tävlat en hel del på
islandshäst. Största meriter är ett SM-guld
i stilpass 1992 och ett SM-guld i tölt T1
1995. Känner inget brinnande tävlingssug
just nu men det återkommer säkert när jag
får fingrarna på en tillräckligt bra häst...
De senaste åren har jag visat en hel del
avelshästar och placerat ett 10-tal i 1:a
klass.
Jag är utbildad lokalklubbsdomare
1992, islandshästinstruktör 1994 och har
dessutom vidareutbildat mig med en kurs
i undervisningsmetodik på Strömsholm
1998 och en ridlärarekurs i SIF:s regi 2002.
Vilka hästar ligger dig
särskilt varmt om hjärtat?
Hästar som ligger mig varmt om hjärtat är
av naturliga skäl hästar man tränat och
umgåtts mycket med. Hingstarna Funi frá
Skala och Blaer från Stenholmen är hästar
som betytt mycket för min ryttarutveckling och som jag kan sakna trots att det är
ett bra tag sedan jag skiljdes från dem.

Speciellt Blaer saknar jag då han är en sån
hövding och man var alltid medveten om
var han fanns i stallet. Jag red själv in
honom och tränade honom varje vinter
från 4 års ålder tills dess att han såldes
när han var 11 år.
Speciella händelser i livet?
Just nu är den största av alla utan tvekan
min dotter Idas födelse i september och
alla underbara ögonblick av lycka och
sömnlöshet sedan dess :-)
Varifrån får du inspirationen att fara
landet runt och hålla ridlektioner för oss
många elever?
Ni undrar hur jag orkar undervisa... jag
gillar människor…eller kanske snarare är
helt fascinerad av hur människan i samspel med hästen tillsammans kan förändras och utvecklas. Det är en enorm kick att
hjälpa ekipage vidare i sin utveckling. Jag
är en skapande person till min karaktär.
Jag gillar att förändra och utveckla saker,
det har jag alltid gjort hela mitt liv. Att förändra och skapa ryttare är roligt, svårt och
jag gillar utmaningar. Det kräver så
många insikter, både hur människor och
hästar fungerar och hur de interagerar...

Vi har några platser kvar i
Onsala på vårens seriekurs
för Marcus Ljungqvist.
Intresserad? Ring Josefine
tel: 0300-62497, 0733-793625.
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Lindome
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Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i Djarfurland • Stall i Djarfur
1. Raudhetta Islandshästar (Lindome)
Turridning, lektioner, kurser m.m
Tel. 031-94 87 94
margret@raudhetta.se
2. Bäckalidens Islandshästar
& Ridsport (Hällesåker)
Ridutrustning till islandshäst
Tel. 031-94 84 56 (Eva Börjesson)
3. Stall Nersgården (Hällesåker)
Privatstall, inackordering, kurser
4. Stall Klevsvik (Höglanda)
Privatstall, inackordering
Tel. 0300-213 92 (Ulrika Persson)
Inridning & tillridning
Tel. 0300-218 35 (Louice Sporrsäter)
5. Anderssons Gård (Fjärås)
Ovalbana, hyra häst, bed&breakfast,
aromaterapi m.m
Tel. 0300-245 45 (Lisbeth Andersson)
www.anderssonsgard.se
6. Gneisti Islandshästar (Hanhals)
Ridskola, turridning,
inackordering, tillridning
Tel. 0300-159 86 (Nathalie Andersson)
7. Stall Dalhem (Onsala)
Privatstall, inackordering, kurser
Tel. 0300-639 72 (Suzanne Adamson)
8. Stall Dugatorp (Gällinge)
Turridning, inackordering, kurser
Tel. 0340-165 22 23
(Thorsteinn & Anna-Karin Sverrisson)
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)

11. Skogsgärde Islandshästar (Fegen)
Turridning, ridskola, kurser m.m
Tel. 0346-610 14
(Ulrica & Björn Sporrsäter)
www.come.to/skogsgarde
12. Tölt i Väst (Glommen)
Turridning, ridskola, uppfödning mm
Tel. 0346-924 22. Fax 0346-924 22.
(Barbro & Otto Beckström)
13. Rosenlunds gård (Haverdal)
Avel, saluhästar, ridutrustning,
hästtransporter m.m
Tel. 035-522 80
(Agneta Lundin och Thomas Gulve)
14. Svalbacka Islandshästar (Tostared)
Turridning
Tel. 0320-611 04 (Tünde och Thomas)
http://hem.passagen.se/svalbacka
15. Ridum Islandshästar, Ersgården
(Greggered)
Inackorderingar, äventyrsridning,
saluhästar, sommarbete mm
Tel. 0705-46 47 25
E-post: info@ridum.com
Hemsida www.ridum.com
16. Åsens Gård (Veddige)
Privatstall och avel
Tel. 0340-62 62 16
(Madelaine Sandström)
www.asensgard.just.nu
17. Lilla Gräppås Gård (Onsala/Vallda)
Privatstall, inackordering, kurser
Tel. 070-394 90 79 (Margareta Pock)
18. Equss Islandia (Höglanda)
Träning, inridning, tillridning, inkörning
Kurser, privatlektioner m.m
Tel nr 0300 – 216 72
0733 – 465 425
0705 – 377 646
e-post: equssislandia@tele2.se
(Kjartan Ottarsson, Emmeli Lindholm)
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Ida &
Múli

Emelie
& Tyr

Carro &
Tritill

Nathalie & Sandra &
Njördur
Sonetta

Tina &
Tindra

Linnèa
Sammi

Malin
& Thor

Fanny

Suzanne

Ridläger på stall Dalhem
I somras var jag (Carro) på ridläger hos
min kompis Fanny på stall Dalhem, som
ligger i Onsala. Jag hade min egen sommarhäst, Trifill. Vi var åtta tjejer med
Fanny, som hjälpte till på lägret. Vi red två
gånger om dagen. Den ena var lektion och
den andra red vi ut. På kvällen grillade vi,
det var jättemysigt. Sedan lekte vi en
massa roliga lekar med Linnéa och Sammi,
som var våra hjälpledare!
Vi sov på höloftet. Eller sov och sov,
vi berättade spökhistorier och åt en massa
godis - det var urmysigt.
Sista dagen hade vi en “cider-tölt-tävling” (Carro vann!). Sedan avslutades det
med grillning.
Carro & Trifill inför
cider-tölt-tävlingen

Vid pennan
Carro och Fanny
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• • • DJARFURPORTRÄTTET • • •

Eva Linnér
Eva och Hrafndis

Född: 1958, Stockholm
Bor: Kvibille utanför Halmstad tillsammans med min man Staffan och vår
dotter Anna 9 år
Arbetar som: Konsult, egen företagare,
tillsammans med Staffan. Vi har även en
liten hästshop hemma på gården.
Medlem sedan: År 2000
Ev synpunkter: Jag upplever föreningen
positiv och trevlig med många upptåg.
Jag började rida: Vid 30-års ålder, då en
mycket kort karriär, 2 terminer, på ”stor
häst”. Tyckte det var helt underbart med
ridning. Hade otur på ett ridläger för
vuxna. Ramlade av i full galopp i skogen
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och bröt armen så illa att jag blev sjukskriven i 9 månader med operationer
och konvalescens.
Första gången jag stötte på Islandshäst:
Kunde dock inte släppa taget om ridningen och åkte iväg på en friluftshelg
några år senare med familjen där vi
bokat en turridning. Jag var skräckslagen
och grät när jag väl kom upp på hästen.
Men turledaren pratade lugnt med mig
och fick mig att genomföra ritten.
Då tyckte jag: Det var väl då jag insåg
vilket härligt temprament islandshästen har.
Egna hästar: Sen gick det några år till och
drömmen om hästar och ridning tilltog.
Gjorde allt i fel ordning. Köpte häst år

DJARFURPORTRÄTTET
2000 och därefter började lära mig om
hästskötsel och ridning. Jag köpte då mitt
första sto och en unghäst till sällskap.
Det var tänkt att Staffan skulle börja ta
ridlektioner och invänta unghästen. Så
blev inte fallet. Även han blev fast och
skyndade sig att köpa en läromästare. Nu
har vi 5 hästar, varav tre unghästar. Vår
första unghäst är nu på gång att ridas in.
Favoritinstruktör: Madeleine Hüttner för
att hon är väldigt noggrann och hjälper

mig med grunderna i ridningen. Det går
inte att fuska på lektionerna!
Ev tävlingsmeriter: Har ej kommit så
långt än. Jobbar med tävlingsnerverna .
Följer glatt med när Staffan tävlar.
Hästmål: Att bli en bra ryttare och bli
kunnigare i träning av häst. Detta för att
få njuta av härliga rena gångarter och
kanske även delta i någon tävling på
klubbnivå.

Ridresa till Island

Är du intresserad av att tillsammans med andra ridvana under
ledning av Johann Fridgeirson delta i en långritt runt nordvästra
delen av Island sommaren 2004?!
Vi driver en flock på 50 hästar dryga 45 mil under en vecka. Vi sover på
fjällstationer och hästgårdar. Vi töltar på havsstränder med svart lavasand,
längs fjordsidor och uppe på fjället. Vi korsar forsar och vattendrag. Vi
passerar gårdar som Kolkuosi, Flugumyri, Midsitju, Saudarkrokur... Vi får se
hur hestamennen/kvinnorna handskas med flocken och själva delta i arbetet.
I priset ingår resa t/r Kastrup/Akureyri. Hämtning och avlämning till
utgångspunkten i Hofsås vid Skagafjördur (ca 1,5 timmars restid).
Helpension med del i dubbelrum 10 nätter. 7 (ev. 8) dagars ridning med
2 till 4 hästbyten/dag.
En dag när du kan besöka en gård, titta på saluhästar eller shoppa.
En otrolig ridupplevelse i ett fantastiskt landskap väntar dig!
Beräknat cirkapris 15000:Är du intresserad?
För information och icke bindande anmälan kontakta;
Stall VITAVILLAN, Magnus 0707-38 71 14

Tjatige Tirre glappar vidare...
som en galning. Jag hade precis ställt mig
Kära medhästar i Djarfurland!
Nu är det snart vinter, och jag har äntligen och kissat lite när alla andra också började
fått semester! Idag var det en väldigt bra galoppera runt, så jag fick snabbt avsluta
dag. Den började lite mesigt med att vi det jag höll på mig och springa lite jag
inte fick något lunchhö, men den blev väl- med! Sedan kastade jag mig över gräset,
digt mycket bättre framåt eftermiddagen. jisses vad det smakar bra i den hagen. Då
kom min lömska matte
Då kom nämligen några
och fångade in mig igen!
mattar in i hagen och
“Den gode fén
Jag hann knappt fatta
hämtade några av oss!
vad som hände innan
Jag hade anat att det
Ingvar hade
jag hade grimman på
var något på gång
mig. Vad nu, tänkte jag,
redan dagen innan, för
trollat fram en
det var en kort vila!
då kom hovslagaren
hel hösilagebal i
Matte ledde iväg mig
och tog av en massa
mot skogen. Där hade
skor. Dock inte mina,
vår hage!”
det växt upp en konstig
för jag skall vara förbyggnad sedan vi var
sökskanin på en tappskokurs på lördag. Knasigt att man skall där sist. Tydligen hade mattarna fått för
behöva gå kurs för att lära sig tappa skor, sig att vi skulle vara rädda för det där
men människorna är som vi vet något skjulet. HA! Det var ju fullt med mat där
inne, så det var väl inget farligt heller!
märkliga ibland.
Nåja, nu kom mattarna och hämtade Som tur var fick jag av mig grimman igen,
oss i allafall. Och jag förstod genast vad och kunde strosa iväg på egen hand. Jag
som väntade när jag fick traska rakt tog en lov upp mot skogskanten, svängde
igenom stallet utan att få på mig sadeln, lite ner mot ängen - och vad skådade då
och ut på andra sidan. När vi gick tvärs mitt norra öga? Jo, den gode fén Ingvar
över gården var alla tveksamheter om vart hade trollat fram en hel hösilagebal i vår
vi var på väg som bortblåsta, och nu hage! Gissa om jag fick bråttom! Med ett
kunde jag inte komma till vinterhagen fort tigersprång kastade jag mig ut ur skogen
nog! Tyvärr hade min matte inte bara mig och fram till all den underbara maten.
att hålla reda på, utan även Byr. Han hade Sedan försjönk vi allihopa i ett stadigt tuginte lika bråttom som jag, kan jag medde- gande och mattarna klappade oss hejdå
la. Han var faktiskt en riktig bromskloss. och gick.
Här på vilan har jag fyra tjejer att hålla
Ovanligt, för när vi är ute på promenad
med mattarna på ryggen drar han alltid reda på. Inte helt fel! Som tur är har jag
iväg långt före alla andra på sina långa haremspojken Byr som hjälper mig.
Nu skall jag berätta lite om vad jag har
ben. Jag får nog ta ett snack med honom
gjort i höst! Jag har till exempel varit med
om prioriteringar nu på vilan.
Äntligen kom vi fram till vinterhagen, på Alternativ KM. Det var rätt kul, föroch vi blev lössläppta av mattarna. Dokka utom hoppningen. Förra året blev jag ju
blev aldeles yr av lycka och rusade runt klubbmästare. I år hade konkurrensen
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hårdnat betydligt, och dessutom såg hindren väldigt farliga ut - igen. Jag har ju
berättat tidigare för er vad jag tycker om
konstiga hinder, och de här var inget
undantag. Det lömska med de här hindren var att de var helt ofärgade. Genast
började jag fundera på vad det var för lurt
med det, något måste det ju vara! Jag fick
inte så jättemycket
tid på mig att fundera, för lillmatte
satt som vanligt på
ryggen och tvingade mig framåt.
Även den här
gången avgick hon
med seger, det vill
säga att till slut
hade jag hoppat
alla hindren nästan
utan att jag vet hur
det gick till. Sedan
var jag med på
öltölt,
flagglopp
och fyrgångsstafett.
Ni hör att jag får ligga i. Som grädde på
moset red lillmatte mig i tvågång - och här
lyckades vi att bli diskvalificerade!
Sedan var jag på vanliga KM. Efter det
bestämde jag mig för att skicka mina mattar på tävlingskurs! Om det kan ni läsa på
anna plats i den här tidningen. Anledningen var att den här gången drog vi på
oss en varning. Alltså, här gör man sitt
bästa för att det skall gå bra i tävlingarna,
och vad gör mattarna? Jo, klantar till det
så att man blir antingen diskad eller varnad! Suck.
Tro nu inte att det stoppar här med
aktiviteter. Veckan efter var vi på något
fullkomligt livsfarligt som kallas "trailträning". Det går ut på att skrämma upp
oss hästar så mycket som möjligt genom
att tvinga oss att gå över farliga presenningar, släpa på farliga skramlande plast-

säckar och traska runt en stolpe med en
farlig lina, till exempel. Jag måste dock
erkänna att det fanns några bra grenar,
bland annat en som gick ut på att man
bara skulle stå still. Den var bäst, tycker
jag. Veckan efter skulle det tävlas i de här
konstiga grenarna - i ösregn. Ja ja, ni mattar gör det verkligen inte lätt för er.
Veckan efter det
var jag på tävlingskurs, men det har
mattarna
redan
berättat om, så det
hoppar jag över.
Det bästa med den
kursen var att jag
fick åka transport
med Fjödur, och
hon är faktiskt väldigt söt!
Några veckor
senare var det dags
igen - men den här
gången var det
något ganska trevligt. Vet ni vad massage är? Det är en trevlig aktivitet när en matte står och knådar
en på hela kroppen. Min massör heter
Tina, och det bästa med henne är att hon
vet när hon skall sluta! Säger jag till henne
att jag inte tycker det är skönt, det hon
gör, så slutar hon. Inte illa! Iallafall så
hade hon en kurs där fler mattar skulle
lära sig denna ädla konst. Dock inte min
matte, tro inte det. Men jag fick vara
försökskanin åt några andra mattar.
Självklart ställer man upp och donerar sin
kropp till sådana aktiviteter som kan vara
till gagn för ens medhästar. Det var lite
jobbigt att hålla reda på två massörer på
samma gång, men det var rätt okej ändå.
Nej, hörrni, nu skall jag gå och vila middag så att jag orkar äta lite till om en stund!
Tjolahopp från TirreVirre den ständige försökskaninen
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• • • NYAMEDLEMMAR • • •
Välkomna till Djarfur:
Nicole Hendelberg (St) Mölnlycke, Ramona Robertsson (St) Hindås,
Hans Eriksson (St), Kungsbacka, Lena Leed (St) Vallda, Annie Fridén (St)
Göteborg, Annica Christensen (S) Onsala, Margareta Thornqvist (St)
Kullavik, Jenny Lind (S) Göteborg, Christina Jansson (S) Väröbacka,
Elvi Johansson (S) Rolfstorp, Pia Bergeby (St) Hisings Backa,
Agnes Malmberg (St) Göteborg, Annika Stenström (S) Vallda,
Mikael Stenström (F) Vallda, Embla Stenström (M) Vallda, Terje Stenström
(M) Vallda, Katarina Christensen (S) Vallda, Regina Lindqvist (S)
Simlångsdalen, Charlotte Gustafsson (St) Kållered, Andrea Flyrin (M) Åsa,
Julia Flyrin (M) Åsa, Mia Engstad (S) Långaryd

• • • 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

5:25:300:60:50:-

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

Försäljningsställen:
Stall Klevsvik, Skogsgärde Islandshästar, Biskoptorps Islandshästar nytt
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• • • ANSLAGSTAVLAN • • •
Djarfurmedlemmar annonserar gratis på denna sidan

Stallplatser i O
nsala

Vi bygger rymlig
a uteboxar unde
r
vintern. Vi har ny
anlagd paddock
och
stora hagar. Intr
esserad av att ha
din
islandshäst hos
oss? Kontakta Jo
sefine
på tel 0300-624
97 el. 0733-79 36
25.

Fi∂las söner i stall Klevsvik är till salu!
Fákur

Vakri-Fákur, valack född -98 efter
Hrammur frá Akureyri.
En go’ kille som är riden till och från
i 1 1/2 år. Är fortfarande lite känslig
under ryttare, men har mycket att ge,
alla gångarter finns där.
Skolli, hingst född -99 efter Ei∂faxi
från Kvarnbacka. Inriden i våras,
men lätt att ha att göra med och
stabil att rida. En härlig och lättlärd
kille. Blir troligtvis vallack snart.
Intresserad? Hör med Louice eller
Christian för provridning mm.

Skolli

E-mail:
louice.sporrsater@nfoeurope.com
Louice Sporrsäter: 0709-66 64 00
Christian Persson: 070-604 95 50
Hem 0300-218 35

Sadel till salu:
Bennys Harmony Elegant
svart 18 bomvidd 31, 2 1/2
år gammal. Nypris 11.900:begärt pris 5.000:-.
Telefonnr. 035-56030

Familjehäst!
ngare
Välriden vallack. 4-gå
gg
try
h
född -87. Snäll oc
ter.
ar
med mjuka rena gång
stad.
Trafiksäker och lättla
hi
oc
na
Bra kamrat på ba
undet
lb
skogen. Använd rege
i ridterapi!

Säljes:
Zaldi Zeifur islandssadel 18”. Svart, fint
skick, sadelgjord ingår.
Tänkt pris 3.500:Ridstövlar, läder,
storlek 39. Vida skaft
med dragkedja för
lättare ”insteg ”.
Obetydligt använda.
Pris 500:Intresserad?
Ring Linda eller Eva
kvällstid på telefon
031-94 84 56.

oms).
39.000:- (exklusive m
Tel. 0707-38 71 14

Till Salu!

Golden dres
s,
grå knäskod
d islandsbyx
a,
stl. 38, välvå
rdade
0705-38 47 4
0, Laila

• • • KALENDARiUM2003/04 • • •
DECEMBER
6 december

Ungdomsmöte i Vestur. Torrekulla, Mölndal.

14 december

Lussefika & Öppet Hus i Stall Klevsvik, 14-16.

JANUARI
24-25 januari

Domarsekreterarkurs. Steg 1 utbildning. Falkenberg.

25 januari

Djarfurs årsmöte.

FEBRUARI
29 februari

Deadline Djarfur Bladet nr 1/2004

Kalendariet uppdateras i varje nummer.

God jul och
Gott nytt år
önskar Djarfur Bladet!

Deadline nästa nummer 29 februari

