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Så kom det gode vejr! Hestene boltrer sig på de fine, lysegrønne folde. Og ind
imellem kan man også se en rytter boltre sig sammen med dem. Der er ikke megHUG
et is at spore på ismulerne længere. Til gengæld flyver der store totter af hår rundt
INN
i luften og sætter sig på tøjet og i næsen, men hvad gør det, når man er sammen
med sine bedste venner? Velkommen til maj måneds nyhedsbrev, som både indeholder
medlemskort for 2007 samt en opdateret medlemsliste
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Siden sidst
Videodag, søndag 25. februar
Af Helle Christiansen
Sneen lå tungt over Røjdrup denne weekend, så derfor var vi kun to til videoeftermiddag hos Marianne. Det
forhindrede os imidlertid ikke i at se den nye film af chefberider på Hólar, Eyjólfur Ísólfsson, »Á hestbaki 2«
(»På hesteryg 2«), som Eyjólfur netop har udgivet, og som foreningen har investeret i.
Det er en film om den videre træning med henblik på formen og balancen under tilridningen af ungheste,
men den kan også bruges til at forbedre gangarterne på allerede trænede heste, herunder udviklingen af
overliniens muskler, der jo er så vigtige for selve tøltformen.
Det er en film, vi alle kan lære en masse af, og vi vil vise den igen ved en videoaften senere på året, hvor
forhåbentlig mange af vores medlemmer vil få glæde af den.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi fik snakket en masse hestesnak.
Generalforsamling, 7. marts
Af Nina Larsen
Som sædvanligt holdt vi generalforsamling i langhuset på Fyrkat. Vi fra bestyrelsen mødtes kl. 18 og tændte
bål, for at få lidt varme og hygge, og tænde fakler, så alle kunne finde vej fra P-pladsen til langhuset. Men
(suk), ud over bestyrelsen – minus Julie, som pga. graviditet var lovligt undskyldt – var der kun Torbens to
piger til stede.
Vi fik, med en ekstraordinær generalforsamling, vedtaget en masse ændringer til vedtægterne, og derefter
genvalgt bestyrelsen. Dog, som altid, en hyggelig aften med både kaffe, te og kage.

Marianne og Helle på påsketuren.
Foto: Trond Hermansen

Påsketur, 9. april
Af Trond Øyvind Hermansen
Foreningens årlige påsketur skulle i år
finde sted i Røjdrup. Vi skulle ride fra
Helles ejendom, ned til hendes sø i
Røjdrup. Det passede mig rigtigt godt,
da min hest, Lille-Sol, er opstaldet hos
Marianne, som er nabo til Helle, og LilleSol ikke er vant til at køre i trailer.
Det skal ikke være nogen hemmelighed,
at jeg har haft problemer med at ride
min hest, som har haft tendens til at
bukke når jeg skulle ride på hende. Sidste år fik jeg ikke rigtigt redet hende,
da Lille-Sol havde kværke i lang tid hen
over sommeren.
I år skulle det så være! Jeg fik redet LilleSol et par gange på Mariannes ridebane
inden påsketuren. Helt uden problemer,
men jeg var stadig meget spændt på,
hvordan hun ville tage mødet med de
andre heste, og hvordan hun ville være
at ride på, når vi nu skulle ride udenfor
ridebanen.

Min frygt blev dog – i hvert fald i starten
– gjort til skamme: der var overhovedet
ingen problemer, da jeg selv og to andre
ekvipager, Kitti og hendes veninde Vivi, red
afsted fra Marianne og mødtes med de andre
ryttere og heste på vejen ned mod Helle.
Vejret var relativt godt, turen var skøn og
snakken meget livlig på vej mod søen. Der
var lavet en stor fold med foreningens elhegn, og selv da vi sadlede af og hestene
blev lukket sammen, var der ikke de store
problemer med Lille-Sol. Det burde egentlig
ikke have overrasket mig, men hun stak
meget hurtigt mulen i græsset og interesserede sig ikke meget for de andre heste.
Vi fik gang i et bål og noget mad, snakkede
en masse og vi havde det rigtigt hyggeligt,
Påsketurshygge med bål i regnvejr.
selvom det regnede lidt ind imellem.
Foto: Trond Øyvind Hermansen
Da vi skulle hjem igen, var Lille-Sol lidt oppe
at køre: hun ville ikke stå stille, da jeg skulle op (det plejer ellers ikke at være noget problem), men jeg fik
da svunget mig i sadlen. Så stejlede Lille-Sol pludselig et par gange – samtidig med at hun drejede rundt
om sig selv, hvilket jeg blev noget nervøs over. Heldigvis var Vivi, som havde lånt Mariannes Móri, vant til
vilde heste, så hun foreslog at vi byttede hest. Det tog jeg taknemmeligt imod; gode, gamle Móri kender
jeg nemlig. Og da først Vivi var kommet på ryggen af Lille-Sol, var der ikke flere problemer. Et stykke hen
ad vejen byttede vi så tilbage igen, og nu var Lille-Sol pludselig noget så sød, og hele turen hjem gik i roligt
tempo, helt uden bukken og stejlen. Vi havde altså en rigtig dejlig påsketur... trods alt!
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Torben Simonsen og/eller Marianne Rask Jensen kommer med hest(e), men
har du lyst til at komme og hygge med os og få en hestesnak, er du velkommen
(iført vikingetøj, selvfølgelig). Vel mødt!
VM-stafetten
Søndag 20. maj kl. cirka 18
Vikingecenter Fyrkat, Hobro
og tirsdag 22. maj kl. cirka 14–17
Hvolris Jernalderlandsby
Sverige var for to år siden vært for
VM for islandske heste. I år er turen
kommet til Holland. I den forbindelse
skal VM-stafetten rides fra Sverige,
gennem Danmark og Tyskland, for til
slut at ende i Holland. Islandshesteforeningen Húginn & Múninn deltager
på den del af ruten, som går gennem
Mariagerfjord Kommune. Húginn &
Múninn har fordelt turen over to dage:
søndag den 20. maj og tirsdag den 22.
maj.
Søndag den 20. maj vil tidligere
garderhusar, Torben Simonsen, iført
vikingetøj, overtage stafetten fra Islandshesteforeningen Isafold, og ride
den til Vikingecenter Fyrkat, hvor han
Trond Hermansen på Birgitte van der Burgs Fáni på Vikingecenter Fyrkat. vil ankomme cirka kl. 18.
Foto: Nina Larsen
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På Vikingecenter Fyrkat vil foreningens medlemmer tage imod iført vikingetøj, og her er der
også forberedt et lille traktement. Jette Rask fra Mariagerfjord Kommune vil være til stede og
holde en lille tale. Vi håber meget, at arrangementet vil blive dækket af den lokale presse,
og at Húginn & Múninns medlemmer vil møde talstærkt op iført vikingetøj og i festligt humør.
Torben Simonsen tager sig også af turens anden del, som finder sted tirsdag 22. maj kl. 14–17. Turen går
fra Vikingecenter Fyrkat til Hvolris Jernalderlandsby, hvor Lokalklubben Nökkvi fra Viborg-egnen vil overtage
stafetten.
Læsø-rytternes venskabstur i Rold Skov
Weekenden 8.–10. juni
Alt efter, hvor mange Læsø-ryttere, der tilmelder sig (og dermed måske skal låne heste af os), vil vi ride
to længere ture i Rold Skov sammen med dem. Turene hedder »Arden – St. Økssø« og »vandmiljøer og
gravhøje« og er på hhv. 13 og 18 km. Der er mere om turene på www.ridesporhimmerland.dk, hvor man
bl.a. også kan læse om sikker ridning i naturen og takt og tone til hest.
I løbet af weekenden laver vi vikingemad til alle. Overnatning foregår i telte eller bivuak i skoven.
Vil du deltage på turen, skal du ringe til Torben Simonsen på tlf. 98 55 73 72.
Vikingemarked i Hobro
Weekenden 4.-5. august,
Sildehagen ved lystbådehavnen i Hobro
Islandshesteforeningen vil igen i år
være at finde på Vikingemarked i Hobro,
hvor vi, iført vikingetøj og udstyr giver
vi trækketure, taler med turister og hygger os.
Foreningens vikingetelt vil være opstillet
på pladsen hele weekenden. Hestene vil
være lukket på folde med el-hegn.
Lørdag formiddag rider rytterne i optog
gennem gågaden sammen med krigerne.
Lørdag aften er der festmiddag for alle
deltagende vikinger på markedet.
Har du lyst til at deltage i arrangementet
– med eller uden hest – kan du tilmelde
dig hos Marianne Rask Jensen på tlf. 98
54 85 11. Vil du have din hest med på
markedet, skal den være sygdomsfri
og trafiksikker, og du skal være med
til at sætte hegn og lave folde fredag
eftermiddag/aften.

Hestenes fold på Vikingemarked i Hobro 2006.
Foto: Nina Larsen

Fællesture til vikingemarkeder
– i løbet af sommeren
Foreningen plejer gerne at tage på flere fællesture til forskellige vikingemarkeder hen over sommeren. Der
er specielt tale om vikingemarkedet på Lindholm Høje, som i år er flyttet til weekenden 7.-8. juli. Samme
weekend er der dog også vikingemarked i Jelling, hvor i hvert fald Torben Simonsen fra vores forening skal
deltage aktivt.
I weekenden 28.-29. juli er der vikingemarked på Moesgaard Strand ved Århus, hvor Torben Simonsen også
skal deltage som aktiv rytter.
Vi plejer at arrangere fælleskørsel til de forskellige markeder. Har du lyst til at komme med til et eller flere
af disse, kan du ringe til Helle Christiansen på tlf. 98 54 80 74.
Fællesridetur i Rold Skov
Søndag 19. august
Arrangeres af Randi Stub fra Ridespor Himmerland - mere information om arrangementet kommer senere.
Ved alle arrangementer tages der forbehold for ændringer.
En fuldt opdateret kalender kan altid ses på foreningens hjemmeside: www.humu.dk.
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Snevejr i februar 1
af Marianne Rask Jensen
Ja, det var så lige på den tid af året, hvor der var sne – masser af sne. Som man måske kan huske var der
i febuar tre dage med snestorm over Danmark.
Vi var lige kommet hjem fra Tenerife om søndagen, og om onsdagen kom snestormen. Vi kunne ikke komme
ud, for vi havde en tre meter høj snedrive ude ved skoven, og den kører ingen biler eller traktorer lige igennem. Der var ikke meget i køleskabet, men vi spiste der der var.
Da vi nåede fredag, fik jeg en sms fra min nabo, Helle: Gummigeden har lige været her og jeg kører nu til
Nørager. Er der noget du mangler, så skriv eller ring”. Ja, selvfølgelig: »Brød!« Helle købte det med til os,
men hvordan skulle jeg lige komme over og hente det? Helle mente, at vi kunne mødes halvvejs, men jeg
synes ikke, hun skulle kæmpe sig igennem alt den sne. Så jeg gik ud og sadlede min islænder Móri op. Det
er vel islandske heste man har, ikke. Vi begav os altså på vej i snestorm over til naboen for at hente vores
forsyninger.
Da vi nåede ned til svinget ved læhegnet kom vi til en drive, der gik højere op end Móri’s mave, og han
stoppede op. Jeg tænkte: »Nu springer han!«, så jeg gav ham tøjlerne for ikke at rykke ham i munden, men
nej: han samlede kræfterne, med mig på ryggen, og trak sig igennem driven! Vi nåede altså over til naboen
efter vores forsyninger.
På vej hjem skulle vi igennem den store drive igen, men nu stoppede
Móri ikke op. Han fortsatte, selvom sporet næsten var føget til igen. Da
vi ikke kunne se de spor, som vi havde afsat på vejen ud, kom vi ud på
marken ved siden af vejen og måtte igennem en drive mere.
Hjem kom vi dog begge, roligt og sikkert, så en stor tak til min trofaste
ganger Móri.

Snevejr i februar 2
af Katja Moesgaard Arkesteijn
I vinter, da vi havde det vilde snevejr, blev hestene også sneet inde.
Dette er en dør, som Gauri ser ud af. Det ligner et vindue, men nej.
Han prøvede at række halsen ud og gå lidt ind i sneen med benene,
men det var fuldstændig umuligt.
Efter to dage gravede min mand, Erik, en vej til dem, så alle tre heste
kunne komme ud og få noget ordentlig frisk luft. Så har man glade
heste. Det er nu sjovt at se dem hoppe rundt i driver - og lidt hårdt
at fange dem når de er løbet ud på en forkert mark, og man selv skal
igennem den høje sne for at fange dem igen. Men det er god motion.

En indesneet hest.
Foto: Katja Moesgaard Arkesteijn

Kom og oplev noget af Danmarks smukkeste natur
af Nanna Amter, Ålyst Turridning
Mange ryttere tager til udlandet på rideferie. Her er Slovenien, Spanien og især Island nogle gode aftagere
af danske ryttere, der vælger at holde ferie på hesteryg.
En årsag til, at mange vælger at tage på rideferie i udlandet kan være landenes vidtstrakte natur. Danmark
kan dog være med et langt stykke af vejen. Eksempelvis er der planlagt en ca. 175 km lang riderute i Nordvendsyssel. Ifølge www.riderute.dk vil det være Danmarks længste riderute. Dog er ikke alle strækninger
på ruten åbnet endnu.
Rideruten i Nordvendsyssel startede som et pilotprojekt af en række repræsentanter fra landbrugsrådet,
Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, Nordjyllands
Statsskovdistrikt og Nordjyllands Amt. Spørgsmålet
var, hvordan man i samarbejde kunne formidle
natur og landskab bedre på tværs af de traditionelle
grænser. Projekt Riderute startede på idéplan i
1994, og i 1999 blev projektet officielt sat i gang.
Året efter åbnede den første delstrækning på ca. 18
RIDEPISKE & VIKINGEUDSTYR
km i Hirtshals kommune.
På nuværende tidspunkt er 78 km riderute offentlig
tilgængelig. Heraf er det meste sammenhængende,
mens 97 km endnu mangler enten at blive godkendt
v/ Trond Øyvind Hermansen
af lodsejere, eller endelig tinglyst af den pågældende
www.oyvind.dk/kvistur
kommune. Ifølge projektkonsulent, Jørgen Stubgaard, vides det ikke på nuværende tidspunkt,
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hvem der står for ejerskabet af den nordvendsysselske riderute. Dog står de involverede kommuner
samt skovdistriktet for vedligeholdelsen af ruten.
Rideruten, der strækker sig over både privatejede,
statslige og kommunale arealer, går igennem to
kommuner, Ny Hjørring Kommune og Ny Frederikshavn Kommune. Ruten følger primært markveje,
skovveje og strande. Langs ruten er der høhoteller.
På disse høhoteller kan ryttere checke sig selv og sin
Vi forhandler bl.a. Hestamix fra St. Hippolyt
hest ind, således at det er muligt at få et hvil og evt.
– et müslifoder specielt fremstillet til islandske heste.
fortsætte turen næste dag.
Ridning i naturen er en udbredt disciplin, men ikke
alle steder i Danmark er der lige store muligheder
for at færdes frit til hest i naturen. Her er det, at
rideruten i Nordvendsyssel kommer ind i billedet.
Ruten er specielt beregnet til de ridende, og ruten følger primært skov- og markveje, hvilket gør, at rytteren
og hesten får helt unikke naturoplevelser. Rytteren vil ofte få følelsen af at befinde sig i vildmarken. Langs
ruten vil rytteren opleve hedelandskab, skov, strand, marker og at ride langs Råbjerg Mile.
Fra juli til og med september 2007 tilbyder Ålyst Turriding flerdagsture på rideruten i Nordvendsyssel på
Ålysts egne ismuler. Ålyst Turridning arrangerer også flerdagsrideture, hvor du tager din egen hest med,
men hvor vi sørger for overnatning og forplejning. Tjek turene og hestene ud på www.aalyst.dk.

Føl i foreningen
af Katja Moesgaard Arkesteijn
Et lille forårsføl! Så vidt vides er dette det eneste
føl i foreningen i år, så det skulle lige med. Hun
er efter Bliki fra Bergi og utrolig kælen. En rigtig
lille springfætter, meget nysgerrig og glad for
alle der vil kæle hende. Det er rigtigt sjovt, og
hoppen er slet ikke aggresiv. Dejligt!

10 % rabat på stof til vikingetøj
af Trond Øyvind Hermansen
Hos Stof Shop Up To Date i Randers og Åbyhøj kan man få 10 % rabat, hvis man fortæller,
at man er viking. Priserne på deres hørstof er
i øvrigt meget lave i forhold til mange andre
forretningers. Stof Shop har mange forskellige
nuancer af både hør og uld. Se adresserne på
www.stofshop.dk.
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Katjas føl og hoppe.
Foto: Katja Moesgaard Arkesteijn

Töltende majhilsner
Húginn & Múninn

Islandshesteforeningen Húginn & Múninn
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