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Hurra! Så er foråret over os! Det ved vi fordi vores tøj er fyldt med løse
hestehår når vi nusser med vores islændere. Nu er tiden kommet til at
muge ud, rydde op, pudse sadler og hovedtøjer og – ikke mindst – strigle
hestene, så vi igen kan komme ud at ride i solen og varmen.

HUG

INN & MUNINN

Referat fra generalforsamlingen 9. februar 2005

For en gangs skyld var langhuset på Vikingecenter Fyrkat varmet godt op fra starten, så de fremmødte
slap for at fryse alt for meget. Det var en ordinær generalforsamling, som vi fik hurtigt fra hånden efter
de normale punkter:
1. Valg af dirigent: Marie “Tulle” Dahl.
2. Bestyrelsens beretning: – som Marianne havde printet ud hjemmefra, blev delt ud til de fremmødte
og derefter godkendt.
I beretningen kunne man læse om de arrangementer, foreningen har deltaget i det forløbne år. Desværre kunne man også læse lidt om de arrangementer, som måtte aflyses pga. for få tilmeldte.
3. Regnskab: – blev delt ud af Helle og derefter
godkendt.
4. Indkome forslag: ingen
5. Valg af bestyrelse: Udover den samlede bestyrelse, som hvert år er på valg, stillede Jim,
Benjamin, Nina og Jonna op til bestyrelsen.
Efter valget, som foregik ved håndsoprækning, ser den nye bestyrelse sådan ud:
Formand(inde):
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:
Suppleant:
Suppleant:

Marianne Rask Jensen
Tulle
Helle Christiansen
Julie Wellejus
Trond Øyvind Hermansen
Nina Larsen
Tine Olesen

Faxi og Glossa – heste i deres rette element.
Foto: Helle Christiansen

6. Valg af revisor: – faldt igen på Ingrid Lissy Olsen.
7. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet forbliver kr. 30,– for unge u/18 år og kr. 100,– for voksne.
8. Evt.: Hér blev der – vanen tro – diskuteret og snakket om mangt og meget; vi nævner i flæng broderi på bla. tøj og dækkener, rideundervisning, rideture og foredrag.
Tulle sluttede rollen som dirigent med at takke for god ro og orden.

Medlemsliste og mailingliste

Er du flyttet, har du fået nyt telefonnummer eller e-mailadresse vil vi blive utroligt glade, hvis du ringer
eller skriver en sms til på tlf. 31 18 29 72 eller sender en e-mail til humu@email.com med de korrekte
oplysninger.
Husk at du evt. også skal tilmelde din nye e-mail (og framelde den gamle) på mailinglisten.
Husk at du kan købe, sælge, bytte, finde ridevenner og meget mere på opslagstavlen. Pladsen er din!

www.humu.dk

Arrangementskalender
Søndag 29. maj kl. 10.00–16.00
Trækketure
(+ evt. en lille ridetur i Apotekerskoven)
Vikingecenter Fyrkat

RIDEPISKE & VIKINGEUDSTYR

Børn og andre interesserede kan få en gratis
træktur på vores islandske heste.

v/ Trond Øyvind Hermansen

Foruden hestene kan man høre om
vikingernes brug af heste samt se og købe div.
vikingehesteudstyr.

www.oyvind.dk/kvistur

Alle medlemmer som deltager med hest får kr. 100,– til dækning af transportudgifter.
Husk også, at alle medlemmer som møder op i vikingetøj har gratis adgang til Vikingecenter Fyrkat og
ringborgen.
Har du og din islænder lyst til at deltage i dette hyggelige arrangement, kan du tilmelde dig hos
Trond Øyvind Hermansen på tlf. 31 18 29 72 eller på e-mail: humu@email.com.
— a —
Fredag 17. juni kl. 18.00
Skt. Hans-fest
Røjdrupvej 8, 9500 Hobro
Vanen tro holder foreningen grillfest. Medbring selv kød og tilbehør, drikkevarer og godt humør.
— c —
Torsdag 23. juni – Skt. Hans aften
Kampshow med Vikingekampgruppen Fenris
St. Økssø / Rold Skov
Lions Club i Arden har engageret Vikingekampgruppen Fenris til at komme og lave et kampshow, men
alle medlemmer af Húginn & Múninn, som er iført vikingetøj er velkomne til at tage med.
— b —
Lørdag 25. juni
Vikingemarked på Lindholm Høje, Nørresundby
Vi plejer at drage afsted i uformel stil og mødes med flere af vore medlemmer og andre bekendte på
dette hyggelige vikingemarked, som ligger ca. 45 min. fra Hobro. Savner du nogen at tage afsted med,
så kontakt bestyrelsen.
— e —
Lørdag 30. juli
Vikingetræf på Moesgaard Strand, Århus
Hér plejer vi også at drage afsted i uformel
stil og mødes med flere af vore medlemmer
og andre bekendte på et af Europas største
vikingemarkeder, som ligger ca. 11⁄2 times kørsel
fra Hobro.

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

Savner du nogen at tage afsted med, så kontakt
bestyrelsen.
— p —
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Arrangementskalender fortsat
13.–14. august
Vikingemarked i Hobro
Sildehagen
Der vil, ligesom de foregående år, være
trækketure for børn og andre interesserede på
vores islandske heste.
Man vil også kunne høre om vikingernes brug
af heste, se og købe div. vikingehesteudstyr og
møde Vikingekampgruppen Fenris.
Alle medlemmer som deltager med hest får kr.
100,– til dækning af transportudgifter.
Har du og din islænder lyst til at deltage i
dette arrangement, kan du tilmelde dig hos
bestyrelsen.

Publikumsstrømmen på Vikingemarkedet i Hobro 2004 var stor.
Foto: Finn Wellejus

Der vil komme mere om dette arrangement i næste nyhedsbrev.
Søndag 25. september
Islandshestens dag
Vikingecenter Fyrkat

— r —

Så vidt vi i skrivende stund er informeret, er der fra Dansk Islandshesteforening lagt op til, at dette
skal være en landsdækkende begivenhed.
Vi vender tilbage omkring dette arrangement når vi ved noget mere.
— u —
Bestyrelsen barsler i øvrigt med et kursus i natural horsemanship med Siri fra Nordjysk Ridecenter. Siri
er uddannet hos Monty Roberts i USA. Kurset vil muligvis blive afholdt i maj eller starten af juni.
Vi vender tilbage omkring dette arrangement når vi ved noget mere.
En fuldt opdateret kalender kan altid ses på foreningens hjemmeside: www.humu.dk

Aflyste arrangementer

Interessen for den planlagte sy-dag 27. februar var desværre ikke så stor som først antaget og blev
derfor aflyst. De fleste aktive medlemmer har fået syet vikingetøj eller planlægger at gøre det hjemme.
Har du et stort behov for hjælp til at få syet tøj, så prøv at kontakte bestyrelsen, hvor flere medlemmer
ligger inde med mønstre til kofter, bukser, kjoler etc.
Vejret har været hårdt og koldt i længere tid end normalt samtidig med at påsken i år faldt meget
tidligt. Derfor måtte påsketuren, som var planlagt til lørdag 26. marts, aflyses pga. hestenes
manglende kondition.

Videoaften

af Trond Øyvind Hermansen
Lørdag 22. januar mødte vi talstærkt op til
videoaften hos Helle Christiansen. Der var – i
vanlig Húginn & Múninn-stil – kaffe, thé, kage,
slik og chips i store mængder, og snakken gik
højlydt det meste af aftenen. Det dæmpedes
dog en anelse da filmen kom på. Vi så den
danske film »Ørnens Øje«, som bla. har Lasse
Lunderskov som en sjov kusk og Ole Ernst som
fortæller.
(fortsættes på næste side)

Julie Wellejus, Kathrine Bredahl, Nina Larsen og et fyldt bord.
Foto: Trond Øyvind Hermansen.
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Bagefter så vi et afsnit af den svenske vikingekomedieserie »Hem til Midgård«. Vi kunne desværre ikke
finde ud af at få de danske undertekster på, hvilket nok gjorde det lidt svært for nogle at følge med.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften, hvor vi også oplevede Helles søde, men lidt balstyriske, hundehvalp.

Vikingekampgruppen Fenris

Bestyrelsen har vedtaget at »nedlægge« Vikingekampgruppen Fenris som udvalg under Islandshesteforeningen Húginn & Múninn. Dette sker
med udgangen af kalenderåret 2005.
I praksis vil det sige, at Vikingekampgruppen
Fenris (forhåbentlig) fortsætter som en forening
efter en stiftende generalforsamling i starten af
2006. Medlemmer som kun vil være medlem af
Fenris skal derfor ikke længere betale kontingent
til Húginn & Múninn efter 1. januar 2006.

Vikingekampgruppen Fenris
søger vilde vikinger!
Vi søger raske piger og drenge i alle aldre,
som har lyst til at være en del af et
spændende, historisk og levende team!

Læs mere
WWW.HUMU.DK/FENRIS
Hør mere
TROND ØYVIND – 31 18 29 72

Indkøb

Efter en del løse heste og andre problemer på de to tidligere vikingemarkeder i Hobro, har bestyrelsen
besluttet at købe et batterihegn med tilhørende pæle, som vil blive brugt på vikingemarkedet i i år.
Det vil med dette hegn blive muligt at indrette flere folde, hvis hestene skulle komme op og toppes,
samtidig med, at vi er sikre på at have strøm i hegnet.
Bestyrelsen har også indledt jagten på et vikingetelt, som vi kan tage med os ud - bl.a. på vikingemarkedet i Hobro. Teltet vil bla. kunne bruges til at søge ly, spise og sove i. Man vil også have et sted
at opbevare sadler og udstyr i. Man kan også tænke sig, at man kan bruge teltet som salgsbod, men
mere om det, hvis jagten lykkes.

Nyt fra historisk udvalg

Det historiske udvalg har længe haft kendskab
til en publikation om hesteudstyr og ridning
fra middelalderen. Problemet har været at få
adgang til den, da den kun har været at finde på
to bibloteker i landet – og begge steder bliver
den ikke udlånt til andre biblioteker.
Afdeling for middelalderarkæologi på Moesgaard
Museum ved Århus er det tredje sted i landet,
hvor publikationen findes. Hér er man i øjeblikket ved at kopiere de mange sider og bilag til
vores forening. Vi forventer os meget af denne
kopi, som måske kan give os et bedre billede af,
hvordan vikingerne brugte deres heste.

Foto indsendt af marie Dahl.

Historisk udvalg har også talt med Jens Christian Pilgaard, som ofte er at finde i smedjen på Vikingecenter Fyrkat. Han er kommet i besiddelse af en bog fra Lejre Forsøgscenter og overvejer nu at prøve
at smede et par vikingestigbøjler af jern ud fra denne.
Islandshesteforeningen Húginn & Múninn
Formand:
Marianne Rask Jensen, Røjdrupvej 8, 9500 Hobro
Tlf.: 98 54 85 11
Hjemmeside: www.humu.dk
E-mail: humu@email.dk

Alt i alt er flere års arbejde nu ved at kunne
bruges til noget fornuftigt. Det historiske udvalg
vender tilbage når artikler eller forsøg med
vikingehesteudstyr er færdige.

Billeder og andet materiale til nyhedsbrevet sendes til:
Trond Øyvind Hermansen, Mariagervej 33, 9500 Hobro
Husk at medsende tydelig navn, adresse og billedtekst.
Copyright© 2005 Islandshesteforeningen Húginn & Múninn.
Alle rettigheder forbeholdt.
Brug af materiale fra dette nyhedsbrev er forbudt uden
skriftlig tilladelse fra rettighedshaveren.

Töltende forårshilsner
Húginn & Múninn
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