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Skeifas visionsmøde d. 3. februar 
2013 

Efter flere tilløb lykkedes det. I 2 timer fløj 
deltagerne en tur i luftballon og slap alle 
bindinger om hvad der kan lade sig gøre eller 
hvad det koster. Opgaven var ar lave et 
Idekatalog til bestyrelsen. Under overskriften 
Hvor er Skeifa om 5-10 år? Og vores 
formålsparagraf : At lave aktiviteter for brugere 
af den renavlede islandske hest og udbrede 
kendskabet hertil, boblede det med gode ideer.   

Hvad der kom ud af mødet kan i se nedenfor, 
hvor det samlede Idekatalog fra de tre grupper i 
mødet er gengivet. Nu er bolden så sendt videre 
til bestyrelsen til videre inspiration og 
prioritering. Der vil løbende blive fulgt op på 
hvordan bestyrelsen indarbejder ideerne fra 
kataloget i Skeifas aktiviteter og måder at arbejde 
på. 

Tak til deltagerne for at være med på legen og 
lade kreativiteten få lidt frit løb. 

Gruppe 1 

Ideer skrevet på post-it sedler: 

Om få år: Alternative stævner med andre nye 
konkurrencer sammen med de etablerede 
stævneformer. 

Nu: Fælles arrangement/lejr for de helt små og 
helt gamle ryttere med leg, bål, telt og ballade. 

Nu: Mere oplysning til/flere tilbud til nye 
medlemmer. Velkomstpakke samt aften - 
personligt. Personlige initiativer til arrangement. 

Nu: En årlig medhjælperfest. 

Medlemsrejser til f.eks. Island. 

Om 5-10 ÅR: Et velfungerende samarbejde og god 
fordeling af arrangementerne på de 3 baner. 

Om 5-10 år: Rideruter der binder Fyn sammen, 
gerne med høhoteller. 

Fokus på ungdomsarbejdet – flere unge med. 

Vision for baneanlæg/stævner/distanceridning 
incl. Alrid 

Fastholde højt aktivitetsniveau omkring 
foredrag/vinterarrangementer. 

Tænke i ”skæve” konkurrenceformer ex: 
Punktamot +40 / uden hest. 

Fast tilholdssted = samlingspunkt (udbygning af 
Davinde). 

Alrid fællestræning evt. spring på bane evt. 
Fjelsted. 

Mentorordning – tydelig hvor, hos hvem man kan 
få besvaret spørgsmål. 

Stille krav til kommuner og lodsejere – mulighed 
for terrænridning. 

Fokus på god ride/rytteropførsel. 

Sikre respekt og nysgerrighed interesse fra 
omverdenen (alle andre end islænderfolk). 

Liste over undervisere/trænere i ridning. 

Info om mulighederne for 
udvikling/træning/undervisning i avl/dommer 
osv. 

Hvorfor køre rundt med hestene i trailer? Hvad 
kan gøres anderledes. 

Køb og salg af islandske heste og brugt udstyr. 

Vedligeholdelse af de ting som allerede fungerer. 
Bane klubhus o.l. 

En ”Velkomstpakke” til nye medlemmer. Hvad 
har personen brug for. Hvem er hun eller han? 
Banerytter? Naturrytter? Alridrytter? Evt. 
kontaktperson. 

Høhotel 

For sjov stævne 

Seniorlejr 

Større udbud af ”hyggearrangementer” 
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Stævnetræning for ungdomsryttere (div. 
Samlinger- ”ridelejr”) 

Stævner uden rytterlicens. 

Bokse på Davinde. 

Mere om avl. Foredrag, møder, se på din hest 
med en kåringsdommers øjne. 

Hvordan bliver man en del af klubben? Overgang 
fra stor hest , mit barn skal have hest, hvad er op 
og hvad er ned mht. islandsk hest.  

Klubben har intro specielt for nye medlemmer. 
Hyggedag, undervisning, invitationer ril 
arrangementer. 

Gode forhold for frivillige. 

Mere ”sjov”- ridning. Behændighed, A-
finalestævne, hestefodbold, lydighed. 

Sadeltilpasning /rideruter. 

Gangartsundervisning. 

Miljøtræning. 

Gruppesekretærens kommentarer: 

Klubhus 

Standard for baner, hvilke arrangementer hvor? 

Alternative stævneformer, (lydighed uden licens) 

Ungdom 

Mentorordning 

God rytter opførsel – flere ridesteder. 

Opbygge goodwill og interesse hos andre. 

Info om alt – hvem ?? 

Orientering + distance 

Sadeltilpasning – bytte/købe/sælge 

Frivillige 

Høhoteller 

Gruppe 2 

Ideer skrevet på post-it sedler: 

Forbinde hele Fyn med naturrideruter. Alle de 

flotte steder i Fyns afkroge lægges med i 

rideruterne. Høhoteller- overnatning med hest 

langs ruterne kortlægges. 

Tilgodese alle typer i klubben. Stævne, skovtur 

osv. 

Ridestier i rabatten langs cykelruter og andre 

biveje. Bredere rabatter. 

Betaling for ridning på ridestierne koordineres. 

Forlængelse af riderute Sydfyn over mod 

Svendborg. 

Afklaring af retningslinier: Vil Skeifa bevare 

mangfoldigheden og et traditionelt 

”islændersind” eller er målet at blive en kopi af 

storhestestævnerne. 

Skeifa-tur til Island: Fælles rejse- forskellige 

rideture alt efter hvor ”vild” man er. 

Afholdelse af mindst et årligt hyggestævne, hvor 

man kan deltage uden at skulle købe rytterlicens, 

have 4 sko på osv. 

Undervisning til den store bredde til en 

overkommelig pris. 

Juniorarbejde – undervisning, fællesture. 

Sommerweekend ved Vesterhavet el. lign. 

Jule/vinter arrangement. 

Flere juniorer, større breddearbejde: Stævner, 

turridning, fællesture.  

Årsafslutning med fest. 

Klub ånd. Én klub med Alrid, sport, 

gædingakeppni, avl, leg. Camp ved stævner. 

Nordfyn turist. 
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Satse på bredden, mere alrid, flere ikke heste 

arrangementer, foredrag, fællesspisning, banko, 

strik, lædersyning, oplæring i stævneafholdelse 

og meget andet. 

Flere fællesture rundt om på Fyn til hest - 

undervisning af bredden - stævner 1. dags - 

sammenhold og samarbejde – stier/rideruter på 

Fyn. 

Forholdet mellem Skeifa og Skeifa Svendborg skal 

udlignes. Der skal flere ildsjæle til. Traditioner 

skal holdes i hævd (de gamle). Større fælles 

ansvar i klubben. 

Generationskifte i klubben. 

Samarbejde med Skeifa Svendborg 

Fællesarrangementer i Skeifa for alle evt. 

julefrokost. 

Gruppesekretærens kommentarer: 

Kortlægning af rideruter på Fyn incl. høhoteller o. 

lign. Måske kunne man få rideruter 1½ til 2 meter 

inde i rabatter. 

Få klubånden tilbage, samlet klubben på tværs af 

interesser. Lave ”Skeifa”-lejre ved 

arrangementer. 

Generationsskifte, få unge ind i arbejdet. 

Årsafslutning for alle i klubben m. priser, 

underholdning, sammen med et andet 

arrangement. 

Ridehestebank, lån og udlån af heste til folk 

(børn, unge, voksne) som ikke har midler til selv 

at have hest. 

Bedre sammenhold og samarbejde. 

Satse på bredden. Evt. flere ikke heste 

arrangementer som banko foredrag, fest, drive in 

o. lign.  

Undervisning til bredden. Ikke altid så dyrt med 

kendte ryttere. 

”Startpakke” til nye medlemmer. Et tilbud 

omkring aktiviteter, kontaktnumre, klistermærke 

m. Skeifa, undervisning , alrid. Et velkomme i 

SkeifaNyt til nye medlemmer. 

Diverse uden licens. ”Back to the old days”. 

Skeifatur til Island. 

Skeifa og Skeifa Svendborg som en forening/ 

samarbejde. 

Flere med i klubarbejder og udvalg, få unge med, 

have en ung med under 25 år. 

Ungdomsrepræsentant i bestyrelsen, der sidder 

for et år af gangen. 

Gruppe 3 

Ideer skrevet på post-it sedler: 

Trailertræning/Horsemanship. Ridehus/klubhus – 
tilhørsted. 

DM afholdelse 

FM – rotation Davinde/Svendborg 

Kåringer/avlsarbejde. 

Ungheste – træningsforløb (vinteraktivitet?) 

Nye medlemmer/ introdag – Hvad er en islandsk 
hest? 

Inddrage medlemmer til at arrangere 
ture/aktiviteter. F.eks. danne gruppe under 
Skeifa-regi. Fællestræning eks. kunne være: 
Søndagsture, horsemanship,longering. 

Arrangere/skabe traditioner for eks. ture, 
stævner, banko, fastelavnsbørnestævne, 
”pony”games. 

Harmoni /samarbejde mellem unge og gamle. 
Ungdomsarbejde. Arrangere ture til DM, NM, EM, 
VM. Det kunne også være kursus eller rideture. 



4 
 

Udgive en Skeifa årskavalkade med alt fra 
turbeskrivelser, stævneresultater, portrætter af 
heste og ryttere. 

Udnyttelse af Davindebanerne til flere kurser og 
undervisning: Alridkurser, springkurser, 
trailertræningskurser, agility, arrangementer med 
ressourcepersoner Ute Lehman Bent Brenderup 
m.v., drive-in på Davinde-banerne eks. spring., 
heste med problemadfærd, dyrskuetræning, sko 
eller barfod, foredrag om adfærd. 

Fælles markering af islandshestens dag i 
september. 

Loppemarkedsdag for rideudstyr på Davinde/eller 
i ridehal. 

Foredrag om ny forskning/adfærd/rideterapi/god 
ridning. 

Skeifa skal kunne rumme og samle alle typer 
islandshestefolk. Vigtigt i undervisningen og i 
velfærden for hesten. 

Sjov ridning, agility/behændighed 

Inspirere. 

Genoptage stutteritur . 

Hyggeligt samvær på tværs af ambitioner. 

Blad på net med kode. 

Om 5 år gerne før er der mange flere, der gir den 
en skalle i foreningen – HVORDAN 

”Seniorudvalg”, som arrangere rødvinstølt og 
andet for os gamle. 

Skeifa lægger stadig dyrskuegæsterne ned med 
morsomme og smukke opvisninger. 

Eyjolfur afstressningskursus. 

Drive-inn. 

Kursus for rytter og hest i forbindelse med den 
ene eller den andens problemadfærd. 

Riderute Fyn 

Store stævner og skæve arrangementer. 

Det er sjovt at hjælpe til. 

Skeifa stadig er kendt for at være aktive til DI –
ting m.v. 

Flere dages ture til andre egne. 

Et – to årlige undervisning med en ”kendt”. 

Skeifa er stadig en og den store klub på Fyn 

Vi stadig har et klubblad. 

Vi går foran og prøver noget nyt. 

Vi oplærer nye til at være med. 

Selvfølgelig kommer man, når der skal arbejdes. 

Vi hjælper de unge på vej. 

Gruppesekretærens kommentarer: 

Rideskole med udlån af heste 

Mange flere hjælpere. 

Fælleskab om hesten. 

50+ stævne. 

Kørselsordning. 

Fælles ovalbanetræning (uden undervisning). 

Undervisning i håndhesteridning. 

Klubhus 

Ridehus man lejer sig ind i - oversigt over 

ridehuse man kan benytte/leje. 

Vintersted for medlemmer 

Fællesfrokost for hjælpere. 

T—shirts m. crew. 

Årets hjælper. 

Årets fynske rytter. 

Årets fynske hest. 
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En infoaften om det der skal bruges hjælpere til. 

Udvide nyhedsmailen. 

Videoaften (træningsvideo). 


