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T-shirts
Annemette Riskær Nielsen har stået for kontakten til et trykkeri, der kan lave tryk på bl.a. t-shirts, sweatshirts, jakker osv. Prisen for en t-shirt
med foreningens logo er kr. 70,-.

Der er mange forskellige farver og størrelser at vælge imellem, og man kan selv
bestemme om trykket skal være foran eller bagpå. Hvis man selv kommer med tshirt, sweatshirt el. lign. koster det kr. 14,- for trykket. Tryk med et lille logo på f.eks.
sadelunderlag eller jakker koster kr. 25,- (den højere pris skyldes betaling af ny
kliché).
Bestil hos Annemette på tlf. 26 36 48 30 eller e-mail: „riskaer82@hotmail.com”.
Vikingekampgruppe
Foreningen har, som et nyt „udvalg”, fået Vikingekampgruppen Fenris, som i løbet af sommeren har
været at træffe til forskellige arrangementer.
Kampgruppen tager bl.a. ud til forskellige vikingearrangementer og opfører drabelige showkampe.
Har du lyst til at vide mere om (eller være med i) Vikingekampgruppen Fenris, kan
du henvende dig til Trond Øyvind Hermansen på tlf. 40 81 78 61 eller på e-mail:
„oyvind@ofir.dk”.
Kampgruppen får iøvrigt snart sin egen lille hjemmeside under „www.humu.dk/fenris”.
Juniorudvalg og børneoptog
Planerne om at lave et juniorudvalg er lagt på hylden igen, da der ingen interesse har
været vist for projektet.
Bestyrelsens planer om at deltage i børneoptoget i ambudagene blev desværre heller
ikke til noget pga. tekniske problemer.
Rideundervisning
Tilslutningen til foreningens undervisning har også været lidt sløj,
derfor prøver vi i nærmeste fremtid
at afholde undervisning på Thorsgaards Efterskoles nyanlagte ridebane på Wiegårdsvej 2 – muligvis
med en anden underviser. Mere om
dette senere.

Vi forhandler bl.a. Hestamix fra St. Hippolyt
– et müslifoder specielt fremstillet til islandske heste.

Foreningslokaler
Da vikingekampgruppen Fenris har op til to ugentlige træningsdage, har foreningen
lagt beslag på hele to lokaler i Bies Gaard i Hobro.
Hveranden tirsdag i ulige uger fra kl. 19.00 til 21.30 har vi et lille lokale, som hovedsagligt vil blive brugt til at sy kamphandsker, armbeskyttere, vikingetøj, lave våben,
skjolde, ringbrynjer etc.
Lokalet er iøvrigt det samme, som flere af Húginn & Múninns medlemmer benytter på
tirsdage i lige uger, da de har meldt sig ind i Vikingegruppen Fyrkat, hvor man også
syr forskellige ting, støber i tin, laver glasperler og læderarbejde eller hvad man nu
kan finde på.
Foreningen har tillige et stort loftslokale i Bies Gaard hver søndag fra 14.00 til 19.00.
Dette lokale er, pga. størrelsen, et af de få egnede til at træne kampteknik i for kampgruppen. Det gælder dog for begge lokaler, at de også kan bruges til andre formål.
Islandshestens Dag og Kulturmarked
af Marie Dahl
Det var en solbeskinnet sommerdag – en af
de rigtig gode – da Húginn & Múninn afholdt
Islandshestens Dag på Vikingecenter Fyrkat.
De svedige heste og ryttere ankom med passende forsinkelse på grund af varmen.
Vel ankommet, blev hestene sadlet af og gik
græssende rundt på centeret blandt vikinger
og turister. De løse heste gav et, syntes vi og
turisterne, realistisk miljø for vores vikingeaktiviteter – til glæde og fornøjelse for alle.
Der blev givet enkelte trækture til børn. De
voksne var ikke så modige, men syntes at det
var fint at hestene gik løse rundt, og de var
imponerede over at hestene ikke gik uden for
området.
Mens hestene græssede, havde vi andre travlt
med vores egne aktiviteter; væve bånd, karte
og spinde uld, passe små-vikinger og lave
mad. Der blev lavet en suppe af de forhåndenværende urter på gården fx brændenælder,
10. august var Islandshestens Dag på løg og mange krydderurter og det smagte himVikingecenter Fyrkat. Her ses Julie Wellejus i melsk! Dertil kunne man bage et fladbrød over
vikingekjole med sin vallak Blèsi. bålet.
Krigerne havde travlt med at lave… ikke ret meget, for det var jo meget varmt. De gik
rundt på gården i fuldt udstyr, i det omfang de kunne holde det ud.
Det var en fantastisk hyggelig og dejlig oplevelse, som kun kan anbefales til andre.
--Kulturmarkedet var, for foreningens vedkommende, meget godt besøgt. Alle „hestetrækkere” havde ondt i fødderne flere dage efter. En enkelt fik hård hud på storetåen.

Langt de fleste af de besøgende var meget interesserede i hestene og foreningen.
Hestene virkede som magneter og var stort set i gang hele tiden, mens vi var der.
Krigerne var bl.a. ude på gågaden for at promovere sig selv og foreningen. De fremviste våben og svarede på spørgsmål fra folk på gaden.
Det var igen en helt igennem positiv oplevelse – og meget spændende at kunne „vise
foreningen frem”.
Konkurrence
Næstformand Trond Øyvind Hermansen har købt en lille, hvid islandsk
hoppe, som hedder Litla-Sól. Hesten skal have et kælenavn
eller måske et helt nyt navn. Da den er uden papirer, er
der ingen ben i dét.
Kan du finde på et sjovt/godt/interessant islandsk
navn, kan du vinde en t-shirt sponsoreret af Meldgaard Heste. Dommerkommitéen vil være foreningens bestyrelse, som udvælger ét af de indsendte
navne (som dog ikke nødvendigvis vil blive brugt).
Husk at opgive hvilken str. t-shirt du ønsker, hvis du
vinder samt, hvor t-shirt’en evt. skal sendes hen!
Send dit/dine forslag (med oversættelse/betydning) inden 1. oktober til:
Trond Øyvind Hermansen, Horsøparken 24, 9500 Hobro
E-mail: oyvind@ofir.dk – eller sms på tlf. 40 81 78 61
Arrangementskalender
Ravneridt, Lørdag 20. september, Vikingecenter Fyrkat
Lørdag
10.00 Gratis trækture
10.30 Vi rider en lille tur i roligt tempo
11.30 Gratis trækture
12.30 Frokost (husk madpakke)
16.00 Hestene køres evt. hjem her
18.00 Fælles spisning
(suppe, pølser og fladbrød)
19.00 Stormøde i langhuset
23.00 Evt. overnatning
Søndag
9.00 Morgenmad
9.30 Arrangementet slutter
På stormødet vil vi bl.a. snakke om hvilke arrangementer vi evt. kunne tænke os at
arrangere eller være med til.
Husk at medbringe madpakke, varmt tøj og en varm sovepose + underlag!
Sidste tilmeldingsfrist er mandag 15. september. Kontakt Marianne Rask Jensen på tlf.
98 55 85 11.

Stutteribesøg, Lørdag 4. oktober kl. 14.00, Meldgaard Heste, Farsø
Medbring selv kaffe. Der er 10% rabat på alt i butikken for medlemmer foreningen!
Evt. fælleskørsel arrangeres af Annemette Riskær Pedersen, som kan kontaktes på tlf.
26 36 48 30 eller på e-mail: „riskaer82@hotmail.com”.
Nyhedsbrev, mailingliste og hjemmeside
Modtager du nyhedsbrevet elektronisk, men vil gerne have det tilsendt? Så kan du
sende en e-mail til „humu@email.com” og meddele dette. Omvendt kan du klikke ind
på hjemmesiden og tilmelde dig mailinglisten, hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet og anden relevant information elektronisk (og hurtigt – men ikke mindst: billigt).
Husk også, at give lyd fra dig, hvis der sker ændringer i din adresse, telefonnummer
(også mobilnummer) eller e-mailadresse. Har du fået ny e-mailadresse og gerne vil
modtage nyhedsbrevet elektronisk, skal du også huske at tilmelde dig mailinglisten
igen.
Alle nyheder og evt. ændringer i arrangementer bliver annonceret på hjemmesiden
først. Adressen er „www.humu.dk”.

Töltende sensommerhilsner
Húginn & Múninn

