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Vi har fået et brev fra Dansk Islandshesteforening om, at vi er
blevet optaget som lokalklub. Samtidig er vi blevet tilknyttet
Dansk Rideforbund og Dansk Idrætsforbund. Oplysningerne står også i „Tölt”.
Ny næstformand
Anja Dahl har valgt at forlade bestyrelsen. Trond
Hermansen har indvilget i at træde ind som næstformand i stedet.
Sy- og klippe-mønster-dag
Lørdag 1. marts var der mødt otte medlemmer op
til klippe- og sydag i Bie’s Gaard. Der blev hygget
og snakket på livet løs, og ind imellem blev der
også tid til at sy og klippe lidt...
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Stop lige hesten!
Jeg er en pige på 16 år, som er den heldige ejer af en 6-års
hoppe efter Vigri fra Ragnheiðarstöð. Jeg har lyst til at lave
et „afstamnings-træ” efter Vigri, og det vil derfor glæde og
hjælpe mig meget, hvis du/I vil sende eller maile en kopi
af stamtavler og evt. billeder til mig. Husk at skrive tydelig
afsenderadresse, så jeg kan returnere billederne.
Skriv til:

Sabrina Nielsen
Kærvej 2
8970 Havndal
E-mail: xbina16@ofir.dk

Hjemmesiden
Så er der endelig sket en masse på hjemmesiden. Her kan man tilmelde sig mailinglisten, hvis man ikke allerede er det i forvejen. Er man tilmeldt mailinglisten, vil
man i fremtiden få tilsendt nyhedsbrevet på e-mail, så vi kan spare lidt penge i porto.
På hjemmesiden kan man også se oplysninger om kommende arrangementer, komme
i kontakt med andre medlemmer via opslagstavlen, hente det Húginn & Múninn operatørlogo ned på sin mobil, hente skrivebordsbaggrund til sin computer, læse tidligere
udsendte nyhedsbreve, melde sig ind i foreningen og mange andre spændende ting.
Internetadressen er „www.humu.dk”.
Undervisning
Undervisning med Charlotte
Thams Skanborg starter
søndag 16. marts kl. 10.00 i
Nørager Sportsrideklub.

Pyrill fra Harlaugsstodum tilbyder bedækning i 2003
Markedets mest attraktive pris for en tophingst: Bedækning af 1. hoppe kr. 2.500 (ekskl. moms).
Bedækning af efterfølgende hopper: kr. 2.000 (ekskl. moms) pr. stk.

Vil du vide mere, kan du
klikke dig ind på hjemmesidens kalender på
„www.humu.dk”.
Læs om Charlotte på
„www.humu.dk/charlotte”.
Påsketur
19. april kl. 10.00 mødes
vi på Vikingecenter Fyrkat
(Fyrkatgården). Vi forventer
at ride omkring kl. 10.30,
hvor turen går igennem

Se mere på www.joras.dk/valhalla
E-mail: j.finderup@mail.tele.dk · Tlf.: 96508094 · Adr.: Thorupstrandvej 102, 9690 Fjerritslev

Apotekerskoven. Turen varer ca. en time eller halvanden, alt efter tempoet, som ikke
bliver for højt.
Har du problemer med transport af din hest, leje af trailer
eller har du plads til en ekstra hest i din trailer, så kontakt Annemette Riskær på tlf.
26 36 48 30 (læg evt. besked
på telefonsvareren). Vel mødt.
Generalforsamling
Foreningens første ordinære
generalforsamling vil blive afholdt onsdag 14. maj kl. 19.00
i langhuset på Vikingecenter
Fyrkat (Fyrkatgården).
Medlemmer fra Húginn & Múninn viser deres islandsheste frem Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
og giver trækture til publikum på Vikingecenter Fyrkat.
generalforsamlingen.
Anledningen er vikingemarkedet lørdag 14. december 2002.
Det er vigtigt at møde op til generalforsamlingen, da vi gerne skal have vedtaget
nogle småændringer af vedtægterne for at blive godkendt som forening under folkeoplysningsloven.

Töltende forårshilsner
Húginn & Múninn

