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Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer en god bag-jul og
et rigtigt godt nytår.
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Arrangementskalender
En fuldt opdateret kalender kan altid findes på internetadressen www.humu.dk.
Kursus med sadelprøvning ved Manja Vestergaard, Hekla Rideudstyr
Lørdag 21. februar 2004 kl. 10.00
hos Marianne Rask Jensen, Røjdrupvej 8, Hobro
Manja vil fortælle om sadeltyper, individuel tilpasning og svare på spørgsmål vedr.
sadler. Derefter kan man få prøvet sadler på sin egen hest på hjemmeadressen. Pris
ca. kr. 100,- pr. hest. Hesten skal være tør (!), da det er helt nye sadler, som bliver
prøvet.
For at arrangementet kan gennemføres, skal der være tilmeldt min. 10 heste.
Sidste frist for tilmelding er 13. februar!
Generalforsamling
Tid: Onsdag 24. marts 2004 kl. 19.00
Sted: Vikingecenter Fyrkat, Hobro.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt.
forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingen.
Påsketur
Tid: Lørdag 10. april 2004 kl. 10.00
Sted: Røjdrupvej 6 + 8, Hobro
Undervisning
Tid: Søndag 2. maj 2004 kl. 9.00
Sted: vides endnu ikke med sikkerhed
Dagskursus med Heidi Thrysøe fra
Geysir Heste, Svenstrup

Den stiftende generalforsamling blev afholdt i
Vikingecenter Fyrkats langhus 13. november 2002.
Foto indsendt af Irene Grønhøj.

Om formiddagen undervises med maks. 5 heste på hvert hold. Om eftermiddagen er
der mere individuel undervisning med 2-3 heste på hvert hold. Pris ca. kr. 200,- pr.
hest. Sidste tilmelding er 1. april!
Kr. Himmelfartsridt
Tid: Lørdag 20. maj 2004 kl. 11.00 - 15.00
Sted: Vikingecenter Fyrkat, Hobro
Trækture for børn og andre interesserede.

Konkurrence
I sidste nyhedsbrev kørte vi en konkurrence om at finde på et navn til næstformandens nye islænderhoppe. Det gav lidt bagslag, idet vi ikke fik et eneste forslag indsendt. Hoppen har fået navnet Röskva, men lyder dog også stadig navnet Lille-Sol.

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

Ravneridt, stormøde og overnatning i langhuset på Fyrkat
af bestyrelsen
Tre heste med ryttere og en masse
andre vikinger fra foreningen
mødtes på Vikingecenter Fyrkat lørdag 20. september 2003. Der morede vi os dagen lang; underholdt
gæster og deres børn med trækture
og diverse slåskampe. Om aftenen
havde vi fællesspisning og stormøde
i langhuset, hvorefter de som ønskede det, kunne overnatte til dagen
efter.

På stormødet besluttedes det at yde tilskud på kr. 100,- pr. hest til transport til foreningens arrangementer på f.eks. Vikingecenter Fyrkat.
Overnatningen var et kapitel for sig, da vejrguderne viste sig fra sin voldsomme side
med et spektakulært lyd- og lysshow i form at et gigantisk tordenvejr, som rystede
langhuset og dets midlertidige beboere godt igennem. Lynene som slog ned på de
nærliggende marker skal have været et grumme flot syn.
Stutteribesøg
af Trond Øyvind Hermansen
Lørdag 4. oktober mødte syv medlemmer op hos Meldgaard Heste i Farsø for at bese
stutteriet, hvor Jeanette Meldgaard bl.a. fortalte om den økologiske drift af gården,
viste os rundt i stalden og på foldene og servicerede os i butikken.
Vintersolhvervsmarked
af bestyrelsen
Pga. sygdom, startede vi ud med ingen heste at have. Marie Dahl klarede os ud af
denne situation ved at hente to dejlige dyr i sidste øjeblik. En flink mand stillede en bil
til rådighed til dette formål. På trods af regnvejret, var der mange der fik sig en træktur rundt på Vikingecenter Fyrkats område. Dagen sluttede som vanligt med fakkeloptog og med håb om snart at gå lysere tider i møde.
Töltende vinterhilsner
Húginn & Múninn

