
Skeifa´s årsberetning 2020 

Der er nok ikke en, som vil tænke på 2020 uden at tænke på Corona, men vi var jo 

heldige, at årets første måneder ikke var ramt af denne pandemi, og vanligt tro 

startede året med en hyggelig, og for nogen udbytterig, banko aften i FKS-hallen 

med stor tilslutning fra vores medlemmer.  

Det føles som meget lang tid siden nu, da Corona ‘en har fået lullet os ind i en slags 

tidløs trance, men jeg føler mig heldig, - og det tænker jeg også at I andre gør, at vi 

hele tiden har haft mulighed for at dyrke vores hobby, eller skal jeg mere sige passion 

for den islandske hest. Ja, - der har ikke været samme mulighed for at mødes, afholde 

stævner eller andre større arrangementer, og ja, undervisningen rundt i klubben har 

været aflyst, afholdt virtuel eller gennemført med restriktioner, men vi har stadig haft 

muligheden for at sadle op og ride ud i den smukke danske natur. Så her føler jeg 

med dem, som ikke har kunne mødes i idrætshallerne, på fodboldbanerne mv., og 

føler mig ganske heldig at have denne fantastiske interesse. 

I midten af februar afholdte Skeifa en Clinic med træner/underviser/stævnerytter 

Mummi, Gudmundur M. Skúlason, omkr. jordarbejde og forberedelse til tilridning af 

ungheste. Det var nogle spændende timer, hvor der blev arbejdet med 3 forskellige 

heste - en plag, en rå unghest og en ældre ridehest, og hvor forskellene i måden at 

arbejde på og kravene til den enkelte hest blev synliggjort. 

Også i februar blev der afholdt et foredrag omkring adgang til naturen. Det foregik 

i Ejbyhallen med Tove Urup Madsen, der er projektansat for alle hesteracer i DK til 

at arbejde med adgang til naturen. 

Ca. 40 personer deltog og der var også mange fra andre racer. 

Tove fortalte om det store og svære arbejde med adgang til naturen. Mange af de 

andre racer foreslog at Skeifa var koordinator for en fælles indsats på Fyn og særlig 

indsats for det arbejde fx ved kommuneplaner mv. Ingen fra Skeifa meldte sig til den 

opgave hverken under eller efter mødet, og bestyrelsen har ikke haft ressourser til at 

gøre mere ved det i 2020. 

Og så kom Corona og lookdown, og vi så for første gang ind i en uvis tid. Mange af 

vores forårs arrangementer måtte aflyses, men i slutningen af juni var det blevet 

muligt at afholde et aften-/træningsstævne med 2 forskellige 4-gangsklasser.  

Forsamlingsforbuddet var på max. 50 personer og derfor var det begrænset, hvor 

mange der kunne deltage, når der også skulle være praktiske hjælpere og en dommer 

til afviklingen. Så vi havde helt styr på hvem der var tilmeldt og havde hjælper med. 



Vi skrev også i en nyhedsmail, at publikum ikke måtte komme pga. 

forsamlingsforbuddet. Enkelte kom alligevel, men der var ikke mere end 50 på 

pladsen på en gang. 

Der blev ikke gennemført finaler eller præmieoverrækkelse, og dommersedlerne blev 

udleveret efter klassen var gennemført. 

Noget som flere år har været på tegnebrættet, og som lykkedes at afholde inden , var 

kratlusker stævne. Det blev en god, men også lidt regnfuld dag i Tarup-Davinde 

området med start og slut ved Davinde-banen.  

Ideen, der opstod i Nordjylland, går i alt sin enkelthed ud på at få sin hests gangarter 

bedømt på en forudbestemt naturrute af en kratlusker, - en dommer med erfaring 

inden for islandske heste.  

Det er en stævneform som henvender sig til en bredere gruppe ryttere, da det også er 

interessant for dem, som normalt ikke deltager i ovalbane disciplinerne.  

Vi fik en fornemmelse fra de ryttere som deltog, at det er et arrangement som er værd 

at gentage, så det ligger i støbeskeen.  

Efter sommerferien tog Corona ‘en desværre til igen og restriktionerne omkring 

forsamlingsforbud gjorde, at vi igen var nødsaget til at aflyse nogle af de faste 

traditioner. Vi måtte tænke i nye baner, og efter nøje overvejelser og mange 

udregninger, formående vi af afholde et Drive-in/et dagsstævne i oktober på 

Davinde-banen. 

Stævnet var et D-stævne opdelt i 2 sektioner pga. Covid-19 restriktionerne: 25 

deltagere om formiddagen – pause på 1 time – 25 deltagere om eftermiddagen. Kun 3 

dommere – en enkelt sekretær, 3 personer i sekretariatet og 3 øvrige hjælpere, samt 

ingen tilskuere og ingen cafe eller forplejning i øvrigt.  

Et meget atypisk stævne, og ikke det sædvanlige sociale arrangement, hvor hyggen 

og sammenholdet normalt er i højsæde. Men deltagerne var generelt glade for, at der 

overhovedet kunne afholdes et stævne, og stævnet forløb stille og roligt, og hver 

klasse blev afsluttet uden finaler.  

I slutningen af oktober afholdte Skeifas ungrytterudvalg en hyggelig ridetur for 

ungrytterne i Tarup-Davinde området. 

De mødtes på Davindebanen, og red i to hold, - et hold i et moderat tempo, og i et lidt 

hurtigere tempo. Der var god opbakning, og det blev en dag fyldt med gode samtaler 

og sol. Deltagerne fik snakket på kryds og tværs på en tur igennem Tarup Davindes 

smukke natur. 



Ungrytter udvalget har mange gode ide til arrangementer i fremtiden. Men det er 

stadig uvist hvor meget der kan gennemføres på grund af Corona.  

Det er dejligt at se, hvordan flere års juniorarbejde og juniorlejr har skabt et 

sammenhold for denne aldersgruppe, og vi håber, at det samme vil gøre sig gældende 

for den nye generation af juniorryttere. 

Den 8/11 afholdte vi en aktivitetsdag i Skeifa ”Sammen – hver for sig”. Her kunne 

alle medlemmer deltage gratis med en selvvalgt aktivitet, som fx kunne være at ride 

en tur, gå en tur med hest, longere eller anden aktivitet. Det var tilladt at flere lavede 

en aktivitet sammen. 

Efterfølgende skulle man sende dokumentation for sin aktivitet via Endomondo eller 

anden tracker-app til Skeifa, og vi sendte et diplom for deltagelse tilbage. Man kunne 

også være med i en fotokonkurrence på Facebook. Her fik de ryttere, hvis billeder 

havde flest likes, tilsendt en præmie. 

Der var desværre ikke så mange der deltog i arrangementet, men vejret var fantastisk 

og det lød til, at alle havde nydt deres aktivitet med hesten. 

Selvom det lykkedes os at afholde nogle arrangementer i 2020, blev det desværre et 

år præget af aflysninger. Vi savnede at kunne mødes til FM, til Orelund, på fælles 

ture, til undervisning osv. Og de ting vi fik afholdt, blev præget af regeringens 

restriktioner, men det er vigtigt for os i Skeifa at understrege, at det har været højeste 

prioritet for os at være med til at stoppe smittespredningen af Corona. 

På grund af omstændighederne har 2020 også været et svært arbejdsår for os i 

bestyrelsen, - med restriktioner, aflysninger af planlagte arrangementer og virtuelle 

møder. 

Vi får rigtigt meget ud af at mødes fysisk, hvor idéerne springer rundt på bordet, - det 

er ikke helt det samme virtuelt, og vi føler også, at det var svært at have en tæt 

kommunikation med medlemmerne. Vi savner at mødes med jer rundt omkring på 

Fyn, om det er på banerne eller i naturen, betyder ikke så meget, - det er 

øjenkontakten og samværet vi savner. 

Vi blev desværre også lidt udfordret i bestyrelsen i 2020, da 2 af vores medlemmer, 

tidligt på året, valgte at trække sig af personlige årsager, men så måtte vi andre 

trække yderligere i arbejdstøjet og det trods alt fint.  

Men nu ser vi fremad, Corona er er desværre nok kommet for at blive, men så håber 

vi at vaccinationerne vil gøre, at vi snart kan mødes igen. Sjovt som vaccination har 



fået en omvendt betydning, - nu er det ikke i samme grad hestes vacciner som 

afgørende, men vores egne. 

I 2021 håber vi at kunne arbejde noget mere på frivillighed i klubben, - vi kan som 

bestyrelsen ikke trække hele læsset selv. Vi vil også gerne arbejde på en bedre 

kommunikation med medlemmerne, så jeres ønsker, idéer og input kan komme i spil, 

og vi endnu mere kan styrke samhørigheden i Skeifa.  

Tak til alle medlemmer for opbakning til klubben i løbet af 2020 og tak til de 

medlemmer, der på forskellig måde har hjulpet i løbet af året med vedligehold, ideer, 

planlægning og afvikling af de gennemførte arrangementer.   

 

På bestyrelsens vegne 

Formand, Rikke Sølvberg 

 


