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Dagene bliver længere og lysere, hestenes pels begynder så småt at falde af
INN
i totter og det begynder at krible lidt i kroppen. Mon ikke foråret er ved at være
lige om hjørnet? Hvor skal det dog blive godt at komme ud på en dejlig ridetur når
sneen og sjappet er væk og fuglene begynder at synge og solen at varme!
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Siden sidst
Foreningens 3 års fødselsdag, 13. november 2005
- blev fejret en råkold, men solrig søndag, med kaffe,
kage og sodavand ad libitum på Moesgaard Museum
ved Århus.
Før dette storslåede traktement fik de 11 fremmødte
(og en mand, som ikke vidste at man skulle være
medlem af islandshesteforeningen) dog den fineste
guidede rundvisning på museet af Sara heil Johnsen,
som er én af de arkæologer i Danmark, som ved
rigtigt meget om oldtidens ride- og hesteudstyr.
Rundvisningen skulle egentlig kun have varet en time,
men Sara var (heldigvis) slet ikke til at stoppe da hun
først var kommet i gang, så hun blev ved en halvanden times tid ekstra uden beregning.
Vi havde en rigtig dejlig fødselsdag og lærte en masse
om jernalderens og vikingetidenshesteudstyr, men
også om meget andet.
Teltdag, 26. november 2005
Ja, så kom vi lidt videre med teltet. Men da der jo var
både koldt og mørkt blev det denne gang mere til en
længere snak om teltet (og meget andet), mens vi fik
noget varm kaffe og den obligatoriske kage.
Hesteudstyr fra jernalderen, Moesgaard Museum.
Vintersolhversmarked 17. december 2005
Foto: Trond Hermansen
Det blev i år et rigtigt godt besøgt marked; nok ikke
mindst pga. årets julekalender »Jul i Valhal«. Der var omkring 6-700 mennesker til dette års hyggelige
marked. Vores trofaste medlem Katrine Bredahl, kom med sin nye islænder, Yrja, og gav trækture - og
hun havde en rigtig travl dag.

Dansk Varmblods gallashow ved hingstekåringen i Herning
3.-4. marts 2006 deltager Islandshesteforeningen Húginn & Múninn, ved Dansk Varmblods gallashow til
hingstekåringen i Herning. Vi skal stille med ti vikinger til dén del af forestillingen, som Dansk Islandshesteforening står for.
Gallashowet kan ses live på internettet på Dansk Varmblods hjemmeside: www.danskvarmblod.dk

Husk, at dit medlemskort giver rabat på ikke-nedsat
rideudstyr hos LVK, Hobro.

www.lvk.dk

Indkaldelse til generalforsamling
Islandshesteforeningen Húginn & Múninn indkalder hermed til ordinær og ekstraordinær
generalforsamling i »Smedens bolig« på Vikingecenter Fyrkat onsdag 8. marts 2006 kl. 19.00.
Dagsorden som følger:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag:
vedtægtsændringer: §3 stk. 3 slettes*
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, og
revisor
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

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

§3 stk. 3 lyder: Der kan optages passive medlemmer. Dvs. medlemmer som ikke deltager i
foreningens arrangementer o.lign. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Foreningen byder som sædvanlig på kaffe og
kage. Vel mødt.

RIDEPISKE & VIKINGEUDSTYR

v/ Trond Øyvind Hermansen

www.oyvind.dk/kvistur

Arrangementskalender
Påsketur
- kommer i år til at foregå torsdag 13. april (skærtorsdag), kl. 11.00 hos Torben Simonsen i True.
Adressen er Truehøjvej 7, True, 9500 Hobro.
Turen bliver stille og rolig. Dvs. ingen vilde gallopper o.lign. (de vilde gallopper kan evt. komme efter
turen for dem, der ønsker det).
Alle medlemmer er velkomne – med eller uden hest (uanset hesterace), men hestene skal være sunde
og raske og kunne holde til turen, som tager cirka en time. Der er fold til hestene.
Efter turen bliver grillen tændt. Medbring selv mad, drikke og tilbehør
Tilmelding til Torben Simonsen på tlf. 98 55 73 72.
Weekender på Fyrkat i 2006
Islandshesteforeningen vil i år være at finde på Vikingecenter Fyrkat 10. juni samt 24. september, hvor
vi giver trækketure, taler med turister og hygger os.
Sidstnævnte dato er – ligesom sidste år – udnævnt til landsdækkende islandshestens dag indenfor
Dansk Islandshesteforening. Mere information om arrangementerne senere.
En fuldt opdateret kalender kan altid ses på foreningens hjemmeside: www.humu.dk
Islandshesteforeningen Húginn & Múninn
Formand:
Marianne Rask Jensen, Røjdrupvej 8, 9500 Hobro
Tlf.: 98 54 85 11
Hjemmeside: www.humu.dk • E-mail: mail@humu.dk
Billeder og andet materiale til nyhedsbrevet sendes til:
Trond Øyvind Hermansen, Mariagervej 33, 9500 Hobro
Husk at medsende tydelig navn, adresse og evt. billedtekst.
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Töltende vinterhilsner
Húginn & Múninn

