
 

 
 
Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet 

Aktivtiviteter i Aktivitetsugen 2011 
 

Ridekurser 
Her finder du en masse forskellige tilbud om rideundervisning og træning af din hest.  
Tilbuddene henvender sig til alle typer af ryttere:  De helt små børn, de lidt større børn, 
begynderne, motionsrytterne, springrytterne og konkurrencerytterne. Der er tilbud om 
alternativ træning af din hest med foredrag og eksempler på, hvordan man skal gøre samt 
mulighed for selv at arbejde med hesten.  
 

Foredrag 
Ugen byder også på et udvalg af forskellige foredrag. Du kan blive klogere på maling og du kan 
blive klogere på den whisky, du putter i glasset til dig selv. Du vil også kunne høre noget om 
det område, du befinder dig i. Se på de mange spændende tilbud og vælg dem ud, netop DU 
synes er mest spændende. 
 

Søndag : 
 
1-41: Ridning for 2-5 årige kr. 200 
Søndag 9.00-9.30, mandag9.00-9.30 og tirsdag9.00-9.30 
Har du lyst til at lære alle de første ting, man skal på en hest, er dette kursus lige noget for dig. 
Der vil være leg til hest, gymnastik til hest og meget andet. Der rides i 30 min på hold. I alt 3 
lektioner.  Max 5 deltagere. Der skal være en voksen med som hjælper.  
Underviser B-instruktør Siri Lambertz-Nielsen. 
 
1-42: Ridning for 6-9 årige    Hold A  kr. 255 
Søndag 9.45-10.30, mandag 9.45-10.30  og tirsdag 9.45-10.30 
Er du lige begyndt at ride og har lyst til at lære alle de første ting man skal på en hest, er dette 
kursus lige noget for dig. Der vil være leg til hest, gymnastik til hest og meget andet. Der rides 
på hold. I alt 3 lektioner a 45 minutter. Max 6 deltagere. 
Underviser B-instruktør Siri Lambertz-Nielsen. 
 
1-43: Ridning for 6-9 årige   Hold B kr.255 
Søndag 10.45-11.30, mandag 10.45-11.30 og tirsdag 10.45-11.30 
Er du lige begyndt at ride og har lyst til at lære alle de første ting man skal på en hest, er dette 
kursus lige noget for dig. Der vil være leg til hest, gymnastik til hest og meget andet. Der rides 
på hold. I alt 3 lektioner a 45 minutter. Max 6 deltagere. 
Underviser B-instruktør Siri Lambertz-Nielsen. 
  
1-01: Ridning fra 10 år og Juniorer kr. 425 
Søndag 9-14, mandag 9-14, onsdag 9-14  
Dette kursus er for dig der vil lære om grundridningen og om, hvor let du kan ride din hest med 
de lette hjælpere. Undervisning tager udgangspunkt i den klassiske ridning og med fokus på 
rytterens opstilling og sæde. Ved at indtage en korrekt opstilling, kan du med minimale 
hjælpere indvirke og kommunikere med din hest, så den yder det bedste, den kan. 
Det er målet, at både rytter og hest skal arbejde afslappede og frigjorte i kroppen, så 
gangarterne derved forbedres. Ene undervisning.  3 lektioner a 55 min på bane.  Max 4 
deltagere 
Underviser: Kjeld Baagø. Træning af hest og rytter. 



 

 
 
Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet 

1-13: Horsemanship for begyndere  Hold A kr. 190 
Søndag 9-10.30 
Lær noget om kommunikationen heste imellem, og hvordan vi som mennesker kan blive mere 
effektive i vores kropssprog.  Herigennem kan du opnå et bedre partnerskab både fra jorden og 
fra ryggen af hesten. Christiane er eksamineret indenfor både teori og praktiske prøver i 
Horsemanship. Igennem denne brede viden har Christiane fundet sin egen teori, som tager 
udgangspunkt i den enkelte hest og hesteejer. Alle skal have hest med. ½ times teori og 1 
times praksis.  Max 8 deltagere. 
Underviser Christiane Larsen 
 
1-14: Horsemanship for begyndere  Hold B kr. 190 
Søndag 10.30-12.00 
Lær noget om kommunikationen heste imellem, og hvordan vi som mennesker kan blive mere 
effektive i vores kropssprog.  Herigennem kan du opnå et bedre partnerskab både fra jorden og 
fra ryggen af hesten. Christiane er eksamineret indenfor både teori og praktiske prøver i 
Horsemanship. Igennem denne brede viden har Christiane fundet sin egen teori som tager 
udgangspunkt i den enkelte hest og hesteejer. Alle skal have hest med. ½ times teori og 1 
times praksis.  Max 8 deltagere. 
Underviser Christiane Larsen 
 
1-05: Rideundervisning  Hold A ved Mette kr. 455 
Søndag og tirsdag formiddag mellem 9-12 
På dette kursus vil underviseren tage udgangspunkt i den enkelte rytter og hest . Da det er ene 
undervisning vil du være i fokus hele tiden. Du skal på forhånd gøre dig nogle tanker om, hvad 
du gerne vil bruge din undervisning til. I alt 2 lektioner  som er  enetimer  à 30 minutter. 
Max 6 deltagere  
Underviser: Mette Kofoed.  www.team-no.dk. 32 års erfaring med heste, spring og dressur på 
distrikt og landsplan. De sidste 2 år arbejdet med islandske heste. 
 
1-27: Ride undervisning    Hold A ved Rikke kr. 425 
Søndag 9-12  og Tirsdag  9-12 
På dette kursus vil underviseren tage udgangspunkt i den enkelte rytter og hest . Da det er ene 
undervisning,  vil du være i fokus hele tiden. Du skal på forhånd gøre dig nogle tanker om, hvad 
du gerne vil bruge din undervisning til. I alt 2 lektioner, som er  enetimer  à 30 minutter. 
Max 6 deltagere 
Underviser: Rikke Brandt.  B-instruktør, lægger som forhenværende dressurrytter stor vægt på 
grunddressuren. Aktiv stævnerytter, rider FIPO klasserne. 
 
1-47: Islænder Games for børn kr. 55 
Søndag  13-15 
Islænder games er en sjov og spændende måde at lære din hest og dig selv  bedre at kende på.  
Du vil sammen med din hest blive stillet over for forskellige opgaver, som i sammen skal løse så 
godt som muligt. Er du frisk på nye udfordringer, der fremmer samarbejdet mellem dig og din 
islænder. Max 16 deltagere 
Underviser: Ditte Buch 
 
1-37:  Heste Games for voksne kr. 90 
Søndag 15-16 
Heste games er en lydigheds- og samarbejdsdisciplin mellem hest og rytter. Sammen skal man 
passere forskellige udfordringer på banen – f.eks. at gå forbi raslende dåser, passere opslåede 
paraplyer o. lign. Dette stiller krav til hestens tillid til sin rytter samt til rytterens signaler og 
evner til at være leder for sin hest. 
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Arbejdet foregår fra jorden. Det er vigtigt med sikkerhedsfodtøj og ridehjelm. 
– banen passeres en ad gangen, så vær tålmodig med hinanden. Max 6 deltagere 
Underviser : Ditte Buch. 
 
1-02: Ridning for voksne begyndere kr. 425 
Søndag 14-17 , mandag 14-17, Torsdag 9-12 
Er du mere vant til at køre hestetraileren, muge ud og betale for sko, stævner o.l. skulle du 
overveje dette kursus, hvor det er dig, der er i centrum på hesten. Der bliver taget kærligt af 
dig, og du lærer alle de grundlæggende ridekundskaber og at blive fortrolig med hesten og dens 
gangarter. Undervisning tager udgangspunkt i den klassiske ridning og med fokus på rytterens 
opstilling og sæde. Ved at indtage en korrekt opstilling, kan du med minimale hjælpere indvirke 
og kommunikere med din hest, så den yder det bedste, den kan. Det er målet at både rytter og 
hest skal arbejde afslappede og frigjorte i kroppen så gangarterne derved forbedres. 
Ene undervisning. Ialt 3 lektioner à 55 min på bane. Max 3 deltagere. 
Underviser:  Kjeld Baagø. Træning af hest og rytter. 
  
1-15: Korrekt grundridning og rytterens hjælpere kr. 335 
søndag 13-16  , tirsdag 9-12    
Holdundervisning 
Ridning sker som et korrekt samarbejde mellem hest og rytter, når det er bedst. For at det kan 
lade sig gøre, skal der teknik og smidighed til. Teknikken til at ride korrekt grundridning er at 
bruge sæde, schenkler og kun tøjlen som let retningsviser, således at hesten kan rides på en løs 
tøjle, som kan samles op efter behov. Dette gør at du og din hest samarbejder bedre, og 
indlæringen af dvs. øvelser sker på en langt nemmere måde. Igennem disse timer kommer du i 
besiddelse af den helt grundlæggende ridning, som er grundlæggende for alt ridning både på 
konkurrenceplan og hyggeplan.  Fx. sædehjælpen, schenkelhjælpen, tøjlehjælpen, overgange, 
hele og halve parader, ind- og udridning af gangarterne, bøjninger og smidiggørende øvelser af 
din hest og dig.  2 lektioner a 50  minutter på hold, max 12 deltagere 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
1-06: Ride undervisning Hold B ved Mette kr. 455 
Søndag og tirsdag  mellem 13-16 
På dette kursus vil underviseren tage udgangspunkt i den enkelte rytter og hest . Da det er ene 
lektion vil du være i fokus hele tiden. Du skal på forhånd gøre dig nogle tanker om, hvad du 
gerne vil bruge din undervisning til. I alt 2 lektioner, som er enetimer à 30 minutter. Max 6 
deltagere  
Underviser: Mette Kofoed.  www.team-no.dk. 32 års erfaring med heste, spring og dressur på 
distrikt og landsplan. De sidste 2 år arbejdet med islandske heste. 
 
1-28: Ride undervisning    Hold B ved Rikke kr. 425 
Søndag 13-16 og Tirsdag 13-16 
På dette kursus vil underviseren tage udgangspunkt i den enkelte rytter og hest . Da det er ene 
undervisning  vil du være i fokus hele tiden. Du skal på forhånd gøre dig nogle tanker om, hvad 
du gerne vil bruge din undervisning til. I alt 2 lektioner, som er  enetimer  à 30 minutter. Max 6 
deltagere 
Underviser: Rikke Brandt.  B-instruktør, lægger som forhenværende dressurrytter stor vægt på 
grunddressuren. Aktiv stævnerytter, rider FIPO klasserne. 
 
1-07: Kvadrille kr. 175 
Søndag i teorilokalet  16.30-17.30 ,  
På banen: Mandag, tirsdag, onsdag,  torsdag 16.30-17.30  og fredag 9-10.30 
Opvisning fredag eftermiddag. 
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Vær med til at lave den bedste kvadrille-opvisning nogensinde. Kravene til deltagerne er store: 
Kan du modtage en kollektiv besked? Kan du og din hest lide at have det sjovt? 
Målet er, at helheden bliver flot til slut. Det er ikke afgørende, at hesten har kemisk rene 
gangarter. Det er mere vigtigt, at man kan holde sin plads i kvadrillen.  Sværhedsgraden bliver 
tilpasset deltagerne. Målet er udover den store finaleopvisning fredag med stående applaus, at 
vi har det hyggeligt.  Minimum 12 deltagere. 
Underviser Mette Kofoed 
 
3-01: Fabulerende maling Kr. 155 
søndag 13-17 onsdag 9-12    
Søndag kommer Britta Greve og giver oplæg på fabulerende eventyrfortælling i malerkunsten. 
Britta tager nogle af sine billeder med som inspiration. Onsdag er der opsamling og vejledning. 
Fortællerlysten kommer til udtryk i fabulerende billeder, hvor det vigtige er at gå på opdagelse 
og finde nye sammenhænge. Figurerne opstår enkeltvis og flettes ind i hinanden under 
processen. Slut oplevelsen er en svævende symfonisk samhørighed - udtrykt i en større eller 
mindre komposition. Det er vigtigt for Britta at huske sit indre barn, hvor drømme og fantasi 
slippes løs. Der leges med figurerne,  når der males. I legen indgår den trebenede kat, 
salamanderen, robotten, glade små figurer, ænder, fugle, fisk, elefanter, edderkopper og du 
kan få hesten med også, og mange flere. Vi sørger for pensler og farver og et lærred pr 
deltager. Der kan købes flere lærred  i Kiosken. Lærred er du også  velkommen til at tage med 
selv.  Medbring "male tøj" eller forklæde. Fra 4-99 år 
Underviser :  kunstner Britta Elhøj Greve,  Langelund ved Give. 
 
3-02: Vilde planter i plantagen Kr. 80 
Søndag 19-20 i teorilokale og onsdag  10-14 på hest. ( Begge dage incl.) 
Plantagen ser umiddelbart meget firkantet ud: veje og stier er udlagt i et kvadrat net, og det 
hele ligner bare hinanden - men der er alligevel steder hvor de vilde planter trives godt.  Vi 
tager en ridetur, hvor vi gør et par ophold på nogle af disse steder.  Her binder vi hestene, 
mens vi selv botaniserer.  Vi får frokost med ud, hvilket giver os yderligere tid til at se på de 
planter, vi finder. Medbring et tøjr eller et reb.  Vi kan låne flora og lup i Kompedal.   Max 12 
deltagere 
Underviser: Biolog Minna Møller 
 
3-07: Syning af sadeltasker i læder Kr.295 
søndag 19-22 og onsdag 19-22 
Taskerne er til at montere foran sadlen . Med en dybde på 20cm er der plads til  
vandflaske, lille termokande og madpakke  til hest og rytter. Søndag aften starter vi med  at 
komme i gang med afmærkning, klipning og syning. Og Onsdag  aften  med syning .Sy arbejdet 
tager nok  længere tid,  men jeg håber alle kan nå så langt, at I selv kan gøre dem færdige. Jeg 
er på lejren hele ugen. Max 12 deltagere. 
Underviser: Getter Hundstrup,  www.getter.dk 
 

Mandag: 
 
1-16: Longering Kr. 285 
Mandag 9-12 
At arbejde med sin hest fra jorden giver andre måder at indlære på . Her lærer hesten at gå 
frem, stoppe og vende. Alt sammen på stemmesignaler. Du lærer den korrekte 
longeringsposition, dine egne bevægelsers indvirkning på hesten og dine stemmesignalers 
betydning. 
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Med udgangspunkt i bl.a. Monty Roberts, Pat Parelli, Michael Peace vil Christiane hjælpe dig og 
lære dig longering. Egen hest  / 30 minutter.  Max 6 deltagere 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
1-10: Rideundervisning  Hold C ved Mette kr. 455 
Mandag og Onsdag  9-12 
På dette kursus vil underviseren tage udgangspunkt i den enkelte rytter og hest . Da det er ene 
undervisning vil du være i fokus hele tiden. Du skal på forhånd gøre dig nogle tanker om, hvad 
du gerne vil bruge din undervisning til. I alt 2 lektioner,  som er  enetimer à 30 minutter. 
Max 6 deltagere  
Underviser: Mette Kofoed.  www.team-no.dk. 32 års erfaring med heste, spring og dressur på 
distrikt og landsplan. De sidste 2 år arbejdet med islandske heste. 
 
1-29:  Kursus i stævne forberedelse Kr. 155 
Mandag 9-12 
Foredrag til stævne forberedelse - jeg medbringer  en masse forskelligt udstyr, hvad der er 
vigtigt at huske - slip for de små dumme fejl, som leder til diskvalifikationer. Vi snakker om 
udstyrskontrol og gennemgår, hvad det egentlig er, vi kigger efter, og hvorfor vi gør det :) 
Der er mulighed for at stille spørgsmål, og jeg skal forsøge at svarer efter bedste evne eller 
trække i en livline og komme med et svar hurtigst muligt. Vi går jo fra 1. april 2011 fra at bruge 
RID til at dømme efter FIPO - Hvilken betydning har det for de danske ryttere? 
- en sød hest til en grundig gennemgang af udstyr, skal gerne finde sig i at stå stille et godt 
stykke tid, få målt sko og hove samt tjekkes i munden. Max 20 deltagere. 
Underviser: Rikke Brandt.  B-instruktør, lægger som forhenværende dressurrytter stor vægt på 
grunddressuren. Aktiv stævnerytter, rider FIPO klasserne. 
 
 
1-49:  Ute Leehmann 2 dages  Kursus                                                                   Kr. 2300 
mandag 8.30-17 og  Tirsdag 8.30-17.30 
To dages kursus med Ute Lehmann. Gruppe sammensætning og tidspunkt  fås på lejren. 
Mandag arbejder alle fra jorden af med Basisøvelser af Fundament klassen. 
Fælles teori 8.30-9.30 derpå fra 10.00 to timer med hver gruppe. Tirsdag : teori 8.30-9.30 
derpå fra kl 10.00  i 4-5 grupper med hver to rytter hvor vi overfører det lærte til ridning. 

Indhold 

Vi vil bestræbe os efter at hesten arbejder i et afbalanceret energiniveau, hvor den bevæger sig 
uden anspændthed og stress eller modstand i den ønskede hastighed og retning, i den ønskede 
takt og rytme og holdning og standser, når det er påkrævet. 
Hastighed, retning og destination kan defineres som grundlæggende informationer, som rytteren 
har ansvaret for at bestandigt videregive til sin hest – uanset om det er fra jorden af eller i 
sadelen.  Træning fra jorden: Alt basisarbejde fra jorden af (også egnet til ungheste) inklusive 
sidebevægelser og fantasifulde arbejde med forhindringer, longering mm. , tilvænning og 
problemløsning (f.eks. plastik-fobi, gjordkrampe, problemer med sadel/hovedtøj mm.), 
forberedelse til tilridning. Vi kan også arbejde med trailer træning, dog uden at forvente at vi 
kan løse problemet helt – vi kan dog lægge et godt fundament og træningsplan til videre 
arbejde derhjem. Ridning: Arbejde med billeder og vejrtrækning, centreret opstilling, softe 
signaler og softe respons, sidebevægelser, overgange, fantasifulde arbejde med forhindringer, 
ønsker, drømme og problemløsning. Ønskes trailer træning skal deltageren selv skaffe trailer til 
kursus. Max 9 deltagere 
Underviser : Ute Leehmann , www.horseinharmony.dk    -   www.marchadores.mono.net.dk   
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1-08: Spring begyndere kr. 280 
Mandag 13-15  og  Onsdag 13-15  
Her bliver du indført i springningens grundlæggende principper, hvorefter disse indøves. Dette 
gør, at du fremover vil have gode muligheder for at klare dig både i terræn og på bane.  
2 lektioner  à 55 minutter  med  hold  à 4. Max 8 deltagere. 
Underviser: Mette Kofoed 
 
1-09: Spring øvede kr. 280 
Mandag 15-16 og onsdag 15-16 
For den øvede springer er der her mulighed for at forbedre teknikken. Dette gør, at du fremover 
vil have gode muligheder for at klare dig bedre både i terræn og på bane. 
2 lektioner à  55 minutter med hold  à 4. Max 4 deltagere 
Underviser: Mette Kofoed 
 
1-18: Mindfulness ? Hesten er din bedste træner Kr. 230 
Mandag 13-15 
Igennem dette kursus lære du din hest at kende på en helt ny måde. Du får en dybere indsigt i 
dig selv og din hest. Hesten spejler sig i dig, så hesten fortæller dels noget om sig selv, men 
også noget om dig. Dermed sætter hesten spot på vores styrker og vanskeligheder. Hestens 
utrolige evner til at mærke og sanse sine omgivelser sætter den i stand til at vide præcis, 
hvordan du har det. Jo mere du optræder i overensstemmelse med dit indre, des bedre 
fungerer din relation med heste. Lær af hestens evne til at være til stede i nuet og opnå en helt 
ny verden af muligheder for udvikling af dig selv og din hest.  Max 8 deltagere. Alle skal have 
hest med. 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
1-19: Dressur kr. 285 
Mandag 15.15-17.15 
30 minutter enetime ved Christiane Larsen. Undervisningen foregår på den enkeltes equipages 
præmisser og tager udgangspunkt i dennes ønsker. Max 4 deltagere. 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
1-30: Rideundervisning    Hold C ved Rikke kr. 425 
Mandag 13-16 og Onsdag 13-16 
På dette kursus vil underviseren tage udgangspunkt i den enkelte rytter og hest . Da det er ene 
undervisning,  vil du være i fokus hele tiden. Du skal på forhånd gøre dig nogle tanker om, hvad 
du gerne vil bruge din undervisning til. I alt 2 lektioner, som er  enetimer  à 30 minutter. Max 6 
deltagere 
Underviser: Rikke Brandt.  B-instruktør 
 
1-44: Hestemærket kr.  60 
Mandag  13.30-15.30 
Medbring hest. Børn under 10 år følges med voksen. Børn og unge elsker at vise, hvad de har 
lært. Med Hestens Værns mærker kan de tilmed lære noget elementært om heste og ponyer. 
Hestens signalement (udseende) : Du skal vide, hvad de forskellige dele på hesten hedder og 
skal vise, hvor de sidder. Du skal også kende hestens almindeligste farver og aftegn. Du får 
hæftet ” Farver og Aftegn”. Du får udleveret 12 labels med navne på hestens ydre, som skal 
sættes på hesten. Mindst 8 af dem skal anbringes korrekt.  Du skal også fortælle, hvilken farve 
og hvilke aftegn hesten har. Du får et  Diplom. 
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ALRID 
Ride formen ALRID er et dansk koncept udviklet af DI for 30 år siden. ALRID er sammensat af 
ordene alsidighed og ridelighed.  ALRID kan sammenlignes med military, men ALRID har en 
ekstra gangartsdisciplin og er i særlig grad tilpasset den islandske hests kvaliteter. 
ALRID har 5 discipliner der vægter lige meget: A: Udholdenhed, B: Terrænlydighed, C: 
Lydighed, D: Gangarter, E: Hurtighed Har du kikket på ALRID før eller hørt om det er dette 
introduktions kursus over 2 dage   lige noget for dig. 
 
1-34:   ALRID  Introduktions kursus  Teori +  Praksis med hest Kr.180 
Mandag 19-23  og tirsdag 10-16  (med pause 12-13)    
Dette kursus over to dage er for dig der vil høre om teorien omkring ALRID og som vil ud at 
prøve at ride lidt ALRID dagen efter.    
Mandag er der teori som alle skal deltage i: 
Kom og hør, om ALRID er noget, der evt. kunne fange din interesse.                                                               
Hvorfor ride ALRID - hvor god skal min hest og jeg være - hvorfor brænder vi for ALRID.                                  
Hvordan træner man sin hest op til et ALRID. Gennemgang af de nye Rid regler (kapitel 5 )                              
Gennemgang af lydighedsprogrammer, og snak om vigtigheden af præcision ved udførelsen af 
et lydighedsprogram. 
Tirsdag  rider vi ud på hesten: 
Om formiddag vil vi ride en distancerute på tid, så deltagerne får en fornemmelse af, hvor 
hurtigt der skal rides ved f. eks. 4,5 min pr. km. Derefter vil hestene få målt deres puls.                                   
Om eftermiddagen vil vi prøve nogle enkle spring. Der vil ligeledes blive mulighed for at prøve 
en hurtigheds test på en 250 m strækning. Max 20 deltagere                                                                          
Undervisere: Ulla Og Jannie, ALRID ryttere.                                                                               
Alle skal have deltaget i ALRID teori mandag aften. Kursus 1-35     
                                                                                                                                                          
1-35:   ALRID Teori  Introduktions aften Kr. 90             
Mandag 19-23 
Denne teori aften er for dig der vil høre nærmere om Alrid.                                                                             
Kom og hør, om ALRID er noget, der evt. kunne fange din interesse. Hvorfor ride ALRID -  hvor 
god skal min hest og jeg være - Hvordan træner man sin hest op til et ALRID - Hvorfor brænder 
vi for ALRID. Gennemgang af de nye Rid regler (kapitel 5 ). Gennemgang af af 
lydighedsprogrammer, og snak om vigtigheden af præcision ved udførelsen af et 
lydighedsprogram.           
Undervisere: Ulla Og Jannie, ALRID ryttere. 
 
Kåring af årets øl                    Tilmelding på Kompedal kr. 95 
Mandag 19.30-21.30 
Så skal årets øl kåres. Spændingen er stor, for hvilken øl bliver det i år? Er det Carls Special, 
Neptuns den bedste eller måske en fra et af de mange små nye bryggerier? Ja, det er du med til 
at bestemme, når du melder dig til denne aften. Husk det er fuldstændig useriøst. Det handler 
om spas og løjer – ikke andet. Du melder til i info senest søndag aften i Kompedal. Max 30 
deltagere. 
Ove og Per. 
 
Nørkle  aften Gratis  
Mandag 19-22 
Man kan hygge sig med medbragt håndarbejde- nørklerier af forskellig slags og dele mønstre, 
ideer og viden og eventuelt lære nye teknikker, såsom nåle binding. Måske får vi fat i en smule 
garn og nogle kraftige stoppenåle (der kan købes) Du må gerne medbringe eget strikketøj eller 
andet håndarbejde. Vi  indbyder til udveksling og hygge. 
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Tirsdag : 
 
3-03: Foredrag om ridning af den islandske hest kr. 80 
Tirsdag 9-12 
Kjeld Baagø vil i dette foredrag  løfte sløret omkring  hvordan du lettere kan ride  din hest  med 
minimum af kræfter. At det bliver en leg og en helhed. Et samarbejde. En fornøjelse, en glæde. 
Kjeld vil gennemgå menneskekroppens indvirkninger på hesten, hvordan der skabes balance. 
Hvad hesten bruger som balancehjælp.  Menneskets 6 kropsdele gennemgås  og hvordan hver 
enkelt kropsdel påvirker ridningen. Om form - samling - holdning. Om hvordan der opbygges 
større muskelmasse og bæreevne på hesten, uden at smidigheden forsvinder. Om brug af 
versaden som et redskab til at opbygge hestens muskulatur. Om afbalancering af hesten og 
hvordan denne balance skabes. Og meget mere. 
Underviser Kjeld Baagø, Træning af hest og rytter. 
 
1-20: Klikkertræning kr. 230 
Tirsdag 13-15 
En anderledes måde at træne sin hest på. Du vil få et meget sjovt og positivt samarbejde med 
din hest. Klikkertræning kan bruges til alt inden for træning af heste. Klikkertræning  bruges 
også  indenfor  cirkusøvelser  og adfærdsproblemer. Der vil blive vist eksempler på, hvordan 
man laver klikkertræning med sin hest, og du får mulighed for at prøve det selv. 
Teori en time + en time træning. Alle skal have hest med. Max 8 deltagere 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
1-03:  Ridning med kropsbevisthed kr. 285 
Tirsdag 13-16,  onsdag 13-16 
Vores kropsbevidsthed er vores talerør til hesten gennem vores overkrop-skuldre-arme og 
hænder, ned til hestens mund. Med lænden signalerer vi ned gennem sadlen til hestens ryg og 
bagpart. Med benene gives signaler ned til hestens bagben, og en anelse af bagparten. Kan du 
spænde og afspænde de separate kropsdele kan du ride din hest med minimale kræfter. Og 
hest og rytter bliver en helhed. Oplev større bevidsthed med dig selv og din krop og få indblik i 
den lethed, der kommer når hest og rytter samarbejder med minimale signaler. Også velegnet 
for nervøse ryttere. Ene undervisning.   2 lektioner à 55 min på bane.  Max 3 deltagere 
( Flere lektioner kan bookes på torsdags  kursus nr 1-04) 
Underviser:  Kjeld Baagø. Træning af hest og rytter. 
 
1-21: Dressur kr. 285 
Tirsdag 15.15-17.15 
30 minutter enetime ved Christiane Larsen. 
Undervisningen foregår på den enkeltes equipages præmisser og tager udgangspunkt i dennes 
ønsker.  Max 4 deltagere. 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
3-04: Islandshestens historie kr. 95 
Tirsdag 13-16 
Kom og hør Marit Jonsson. Få indblik i hestens historie og islandshestens historie fra 
vikingetiden og op til nu. Hvad kunne hesten i gamle tider, og hvad bruger vi den til nu? 
Hvordan kom hesten til Island, og hvilke hestetyper sejlede vikingerne med den lange vej? 
Og hvorfor er hestene på Island så forskellige fra egn til egn. Få viden om starten på  
avlslinierne op til nutiden. Kendte hingste og avlslinier. 
Oplev Marits fantastiske fortællerkunst krydret med mange billeder og suppleret af Gunnar. 
Dette er vores fælles baggrund for historien og kulturen omkring den islandske hest og vores 
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store lidenskab til disse heste. Er du ny i islandsheste verdenen er dette foredrag fantastisk til 
at få ny viden om din kære islandske hest, og kulturen omkring hestens opståen og op til 
nutiden. 
Underviser :  Marit Jonnson   
 
 
1-36 : Distance Ridning kr. 85 
Tirsdag kl. 16.30-18.00  Informationsmøde!!! 
Onsdag 8.30 og indtil sidste rytter er i mål!!! De flest islænderryttere rider ture rundt omkring i 
vores dejlige natur. Her er chancen for at krydre dette med lidt viden om specielt hestens 
udholdenhed. I dette distanceridt rides en rute på ca. 15 km med hastigheder på min. 7 km/t 
og max. 12 km/t. Der rides efter kort og markeringer på ruten. Rytterne sendes af sted 
enkeltvis, to og to eller i små hold, hvis dette ønskes. Inden der rides ud, skal hesten tjekkes af 
en dyrlæge. Dette vil foregå i god tid inden afgang. Når ruten er gennem redet, har man max. 
20 min., så skal hesten til afsluttende dyrlægetjek. Distanceridtet er gennemført, når hesten er 
godkendt i sidste dyrlægetjek.  Ved dyrlægetjekkene kontrolleres hestens puls (max. 60 
slag/min.), respiration, slimhinder, ben og hove/sko. Mottoet inden for distanceridning er: ”At 
fuldføre er at vinde” 
Underviser : Ditte Buch 
 
Øltølt og Champagne galop gratis 
Tirsdag 19.30- 
Prøv det også, hvis din hest er bedre til trav – du vil få en enestående oplevelse. 
Tilmelding sker i info senest kl. 17.00 på selve dagen. 
 

Onsdag: 
 
1-31: Se på din hest med sportsdommer øjne Kr. 155 
Onsdag 9-12 
Vi har en gruppe heste på forskelligt niveau blandede 4 og 5 gænger. Vi gennemgår hvad vi 
gerne vil se på banerne og hvad vi helst ikke ser! Hvorfor der kan være så stor forskel på 
bedømmelserne når man ser karaktererne ude fra langsiden. Hvad er fx vigtigst takt eller 
tempo?   Vi skal arbejde med bedømmelses skemaer til de middelsvære klasser og prøve at 
lade deltagerne bedømme hestene og derefter gennemgå,  hvorfor netop den hest får den 
bedømmelse, Hvad trækker op og ned ? Jeg håber at kunne bibringe noget nyt fra de to 
seminarer vi skal på i marts, og at der forligger et komplet FIPO på dansk som vi også kan 
kigge lidt på  Max 20 deltagere. 
Underviser: Rikke Brandt.  B-instruktør, lægger som forhenværende dressurrytter stor vægt på 
grunddressuren. Aktiv stævnerytter, rider FIPO klasserne 
 
1-45: Sadelmærket kr.45 
Onsdag 9-11 
Medbring sadel og hovedtøj, pudsegrej , læder fedt /olie, klude mm. Og din hest. 
Børn under 10 år  følges med voksen. Børn og unge elsker at vise, hvad de har lært. Med 
Hestens Værns mærker kan de tilmed lære noget elementært om heste og ponyer. Du skal 
kunne sadle op og sadle af. Du skal kende navnene på de forskellige dele af sadel og hovedtøj. 
Du skal vise, hvordan du rengør sadel- og hovedtøj. Og du skal kunne samle et hovedtøj.  
Indenfor de 2 timer skal du rengøre sadel- og hovedtøj på tilfredsstillende måde. Til slut skal du 
vise op- og afsadling på tilfredsstillende måde.  Du får et Diplom. 
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1-22: Dressur kr. 285 
Onsdag 8.45-9.45 
30 minutter enetime ved Christiane Larsen. 
Undervisningen foregår på den enkeltes equipages præmisser og tager udgangspunkt i dennes 
ønsker.  Max 2 deltagere. 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
1-23: Mental træning - Rytterpsykologi Kr. 245 
Onsdag 10-12 
Vil du lære mere om, hvordan mental træning kan forbedre:  

 Dit samspil og samarbejde med hesten?  

 Din koncentration og dit fokus?  

 Din selvtillid, dit nærvær og din føling med hesten?  

 Din evne til at forebygge og løse konflikter med hesten?  

 Din præstation til ride konkurrence ? 

 Hvad er kropsbevidsthed?  

 Hvordan påvirker mine tanker og følelser kommunikationen mellem mig og hesten?  

 Hvoraf opstår konflikter? Og, hvordan håndterer jeg dem?  

 Hvordan bruger jeg mine nye strategier og den mentale træning i daglig ridning? 

 Ved undervisning i mental træning får du konkrete metoder og praktiske redskaber til, 

hvordan du kan udvikle dig som rytter i relation til hesten og ridningen.  

  Max 6 deltagere. Alle skal have hest med. 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
1-32:  Ute Leehmann en dags kursus kr. 1150 
Onsdag 8.30- 
En dages kursus med Ute Lehmann. Alle har samlet teori 8.30-9.30. Derefter ene undervisning 
fra 9.45 med 45 minutter pr equipage. Oplæget er som kursus nr  1-31 Max 9 deltagere 
Underviser : Ute Leehmann , www.horseinharmony.dk    -   www.marchadores.mono.net.dk   
 
3-08:  Passer din sadel til din hest? kr  150                          
Onsdag10-17  
Tilpasning af udstyr  og  vurdering af eksisterende sadels anvendelighed.                                                         
I grupper af 4 deltagere i timen gennemgås de opsadlede heste. Vi snakker om hvad sadler er, 
og hvorfor vi bruger en sadel. Om den skrider frem, ligger for langt tilbage eller ruller den rundt 
på hesten Og hvilken konsekvens har det for hesten med en dårlig tilpasset sadel. Derpå tages 
udgangs punkt i jeres egne sadler/ heste . Max 24 deltagere                                                                           
Sadelmager:    Helle B. Jacobsen 
 
3-10  Mus for de små.  For dig der er i mellem 4 og 7 år Kr. 40 
Onsdag og fredag 10.15-11.30  
Vi tager lidt væk fra lejren og tager ud for at se på skovens mus og hvordan de lever Der findes 
rigtig mange mus i skoven, men de er svære at gå på jagt efter. Derfor er der nogle små 
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tamme kælemus med på turen. Ude i skoven laver vi sammen en dukkehistorie om bymusen og 
landmusen og smager på noget af den mad de forskellige mus kan lide at æde 
Tilmelding også på lejren. 
Underviser: Naturvejleder Karen Louise Smidth 
 
1-24: Dressur kr. 285 
Onsdag 13-16 
30 minutter enetime ved Christiane Larsen. Undervisningen foregår på den enkeltes equipages 
præmisser og tager udgangspunkt i dennes ønsker.  Max 6 deltagere. 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
3-05: Bliv klog på whisky kr. 155 
Onsdag 20-22.30 
Whisky – noget for dig???? Tag med på en smagsrejse som fører dig gennem det 
Skotske Highland og Speyside med 8 gode whiskys som højdepunkterne på turen. Hvem ved - 
måske tager vi en afstikker til øen Islay for at smage en af de virkelig røgede sager! Der vil 
også være lidt andet end whisky til ganen og maven Max 32 deltagere 
Underviser: Ove Jensen 
 
3-06: Hærvejen til hest Kr. 90 
Onsdag 19.30 -21.00 
Rideruter på Hærvejen - fra Viborg til Bække. Hvorfor ride på Hærvejen? Det er vores ældste 
vej op gennem Jylland, på Jyllands Højderyg. En helt unik og fantastisk smuk vej hvis det er 
muligt at komme udenom asfalt og trafikerede veje. Endnu er Hærvejen ikke ridevenlig overalt, 
men vi er mange der arbejder på det - Syddansk Turisme og Pilgrims herbergene.  
Overnatnings muligheder og www.haervej.dk Der bliver vist  diasshow, dels som inspiration fra 
Caminoen i Spanien, dels fra Hærvejen, og fra Jelling Heste-event ( Heste på Hærvejen)2010 
med 220 ridende deltagere gennem Jelling by. 
Underviser: Rose Henriksen,  klubkommiteen DI. 
 

Torsdag: 
 
1-48: Islænder Games for børn kr. 55 
Torsdag  9-11 
Islænder Games er en sjov og spændende måde at lære din hest og dig selv  bedre at kende 
på.  Du vil sammen med din hest blive stillet over for forskellige opgaver, som i sammen skal 
løse så godt som muligt. Er du frisk på nye udfordringer, der fremmer samarbejdet mellem dig 
og din islænder Max 16 deltagere. 
Underviser: Ditte Buch 
 
1-38: Heste Games for voksne kr. 90 
Torsdag 11-12 
Heste Games er en lydigheds- og samarbejdsdisciplin mellem hest og rytter. 
Sammen skal man passere forskellige udfordringer på banen – f.eks. at gå forbi raslende dåser, 
passere opslåede paraplyer o. lign. Dette stiller krav til hestens tillid til sin rytter samt til 
rytterens signaler og evner til at være leder for sin hest. Arbejdet foregår fra jorden. Det er 
vigtigt med sikkerhedsfodtøj og ridehjelm. – banen passeres en ad gangen, så vær tålmodig 
med hinanden Max 8 deltagere 
Underviser:  Ditte Buch 
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1-46: Striglemærket kr. 60 
Torsdag 9-11 
En lektion på 2 timer. Medbring hest. Børn under 8 år følges med en voksen. 
Børn og unge elsker at vise, hvad de har lært. Med Hestens Værns mærker kan de tilmed lære 
noget elementært om heste og ponyer. Du skal vise, hvordan du strigler hesten og ordner dens 
hove.  Du skal også kende navnene på de nødvendige strigleredskaber.  Du får emnehæftet 
”Daglig pleje” I de 2 timer skal du gøre hesten i stand på tilfredsstillende måde. Du får et 
Diplom 
 
1-25: Horsemanship for begyndere  Hold C kr. 190 
Torsdag 9-10.30 
Lær noget om kommunikationen heste imellem, og hvordan vi som mennesker kan blive mere 
effektive i vores kropssprog.  Herigennem kan du opnå et bedre partnerskab både fra jorden og 
fra ryggen af hesten. Christiane er eksamineret indenfor både teori og praktiske prøver i 
Horsemanship. Igennem denne brede viden har Christiane fundet sin egen teori som tager 
udgangspunkt i den enkelte hest og hesteejer. Alle skal have hest med. ½ times teori og 1 
times praksis.  Max 8 deltagere. 
Underviser Christiane Larsen 
 
1-26: Horsemanship for begyndere  Hold D kr. 190 
Torsdag 10.30-12.00 
Lær noget om kommunikationen heste imellem, og hvordan vi som mennesker kan blive mere 
effektive i vores kropssprog.  Herigennem kan du opnå et bedre partnerskab både fra jorden og 
fra ryggen af hesten. Christiane er eksamineret indenfor både teori og praktiske prøver i 
Horsemanship. Igennem denne brede viden har Christiane fundet sin egen teori som tager 
udgangspunkt i den enkelte hest og hesteejer. Alle skal have hest med. ½ times teori og 1 
times praksis.   Max 8 deltagere. 
Underviser Christiane Larsen 
 
1-11: Rideundervisning ved Mette kr. 255 
Torsdag 9-16 
Undervisningen foregår på den enkeltes equipages præmisser og tager udgangspunkt i dennes 
ønsker. En lektion à 30 minutter enetime ved Mette Kofoed. Max 12 deltagere  
Underviser: Mette Kofoed.  www.team-no.dk 
 
1-50 :Dressur for islænder/ Nervøs/ angst for at ride? kr.  435 
Torsdag 9.00-18.15 
Dette kursus henvender sig til dig som har haft en grænse overskridende oplevelse på eller med 
hesten.  Er  du mere eller mindre nervøs/bange hver gang du sætter dig op på hesten? Synes 
du, at du ikke sådan helt, har styr på hesten? Der tages udgangspunkt i den enkeltes 
oplevelser, både på hesten og eller fra jorden.   Er det hestens manglende respekt for rytteren?   
Oplever du at hesten tager magten fra dig? Rytterens manglende ride teknik? 
Elisabeth ” tager dig i hånden”  – imens du sidder på hesten – fører dig skridt for skridt med sin 
rolige stemme – siger hele tiden hvad du skal gøre, repeterer det igen og igen – imens du 
gradvist undres over alt det, du og hesten kan. Det er den helt elementære grundridning – med 
teori og praksis – imens du rider. Hele din opstilling – helt fra lillefingerens krumning, kroppens 
holdning og hjælpernes indvirkning – alt det, du har brug for, for at være ét med hesten og 
have den helt under kontrol – alt sammen med henblik på at kunne ride hesten så let og 
ubesværet som muligt – med så fine hjælpere som muligt –så både du og hesten synes, at det 
er en fornøjelse. Alt sammen udført af Elisabeth med stor entusiasme og varme – man føler sig 
som noget ganske særligt under hendes kyndige vejledning. En lektion  a 55 minutter.                                     
Max  8 deltagere.                                                                                                   
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Underviser: Elisabeth, dressur underviser på islandske heste, uddannet Dressur dommer inden 
for Dansk Ride Forbund og specialiseret  i rytterangst. Elisabeth har redet heste i 40 år,  først 
dressurheste, og de seneste 18 år islandske heste.  Elisabeth havde en alvorlig ride ulykke med 
sin første islandske hest, og blev meget bange for at ride, på  trods af mere end 20 års ride 
erfaring på store heste. Ved hjælp af gode undervisere og masser af undervisning, kom 
Elisabeth igennem krisen og rider i dag 5 gang og T.2 til DLR stævner, på egen avlet hest.  
Elisabeth har stor erfaring og succes, med at hjælpe rytteren videre og komme over sig 
nervøsitet.   
 
3-09:  Passer din sadel til din hest? kr  150                          
Torsdag 9-16  
Tilpasning af udstyr  og  vurdering af eksisterende sadels anvendelighed.                                                         
I grupper af 4 deltagere i timen gennemgås de opsadlede heste. Vi snakker om hvad sadler er 
og hvorfor vi bruger en sadel. Om den skrider frem, ligger for langt tilbage. Ruller den rundt på 
hesten Og hvilken konsekvens har det for hesten med en dårlig tilpasset sadel. Derpå tages 
udgangs punkt i jeres egne sadler/ heste . Max 24 deltagere                                                                           
Sadelmager:    Helle B. Jacobsen 
 
Kostume tølt for børn gratis 
Torsdag 15-18 
Kom og vær med til kostume tølt for Børn . Du kan også være med, hvis du kommer med den 
kæphest, du har lavet i ugens løb. Husk udklædnings tøj så det bliver en festlig eftermiddag. 
Det er tilladt at bestikke dommerne. Tilmelding i info senest torsdag kl. 12.00 
 
1-04: Ridning med kropsbevisthed og balance kr. 175 
Torsdag 13-16 
Vores kropsbevidsthed er vores talerør til hesten gennem vores overkrop-skuldre-arme og 
hænder, ned til hestens mund. Med lænden signalerer vi ned gennem sadlen til hestens ryg og 
bagpart. Med benene gives signaler ned til hestens bagben, og en anelse af bagparten. Kan du 
spænde og afspænde de separate kropsdele kan du ride din hest med minimale kræfter. Og 
hest og rytter bliver en helhed. Oplev større bevidsthed med dig selv og din krop. Og få indblik i 
den lethed der kommer, når hest og rytter samarbejder med minimale signaler. Også velegnet 
for nervøse ryttere. Ene undervisning.  1 lektioner  à 55 min på bane. Max 3 deltagere 
Underviser:  Kjeld Baagø. Træning af hest og rytter. 
 
1-17: Longering Kr. 285 
Torsdag 13-16 
At arbejde med sin hest fra jorden giver andre måder at indlære på . Her lærer hesten at gå 
frem, stoppe og vende. Alt sammen på stemmesignaler. Du lærer den korrekte 
longeringsposition, dine egne bevægelsers indvirkning på hesten og dine stemmesignalers 
betydning. Med udgangspunkt i bl.a. Monty Roberts, Pat Parelli, Michael Peace vil Christiane 
hjælpe dig og lære dig longering. Egen hest  / 30 minutter.  Max 6 deltagere 
Underviser Christiane Larsen. www.christianelarsen.dk 
 
Midnatstølt gratis 
Torsdag 21-23 
Kom og vær med til midnatstølten. Husk udklædnings tøj  til dig og din hest så det bliver en 
festlig aften. Det er tilladt at bestikke de strenge dommerne. 
Tilmelding i info senest torsdag kl. 12.00 
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Fredag : 
 
1-xx: Islænder Games for børn    Tilmelding på lejren kr. 55 
Fredag 9-11 
Islænder Games er en sjov og spændende måde at lære din hest og dig selv  
bedre at kende på. Du vil sammen med din hest blive stillet over for forskellige opgaver, som i 
sammen skal løse så godt som muligt. Er du frisk på nye udfordringer, der fremmer 
samarbejdet mellem dig og din islænder. Max 16 deltagere 
Underviser: Ditte Buch 
 
1-xx: Heste Games for voksne     Tilmelding på lejren kr. 90 
Fredag 11-12  
Heste Games er en lydigheds- og samarbejdsdisciplin mellem hest og rytter. Sammen skal man 
passere forskellige udfordringer på banen – f.eks. at gå forbi raslende dåser, passere opslåede 
paraplyer o. lign. Dette stiller krav til hestens tillid til sin rytter samt til rytterens signaler og 
evner til at være leder for sin hest. Arbejdet foregår fra jorden. Det er vigtigt med 
sikkerhedsfodtøj og ridehjelm. – banen passeres en ad gangen, så vær tålmodig med hinanden 
Max 8 deltagere. 
Underviser:  Ditte Buch 
 
1-40: Hestemassage kr 195 
Fredag 9-12 
Line holder et lille teoretisk  oplæg med billeder omkring hestens anatomi, problemer med 
spændte muskler og hvorfor hestemassage kan hjælpe.  Derpå begiver vi os ud til en demo hest 
, hvor Line behandler mens hun fortæller, hvad hun finder af problemer og du kan komme med 
spørgsmål. I sidste del hentes 8-10 heste af kursisternes, og her forsøger I alle at få fingrene i 
massagen. Og få nogle lette udstrækningsøvelser til hesten både før og efter ridning. 
Max 16 deltagere 
Underviser: Hestemassør Line U. Pedersen ,www.Linehestemassor.dk. Udannet Hestemassør i 
2004 på Axelsons massage School. Har arbejdet på stutteri med avls og 
rideheste, væddeløbsheste og som veterinærsygeplejerske på dyreklinik. Seriøst og tæt 
samarbejde med dyrlæge og kiropraktor Eva Løber, via vores kontakt får vi det bedste resultat 
ud af massage og kiropraktikken. Aktiv dressur rytter og arbejder på Egtved Ridecenter som 
staldansvarlig. 
 
1-12: Rideundervisning ved Mette kr. 255 
Fredag 10.30-12.30 
Undervisningen foregår på den enkeltes equipages præmisser og tager udgangspunkt i dennes 
ønsker. En lektion à 30 minutter enetime ved Mette Kofoed. Max 4 deltagere  
Underviser: Mette Kofoed.  www.team-no.dk 
 
1-33: Pas-kursus  kr. 365 
Fredag 9-12 
Pas er en imponerende gangart. Den rides i højt tempo. At ride en hest med anlæg for fem 
rummelige gangarter, er den største oplevelse en islandsheste-rytter kan få. Har du en 
velforberedt hest og velfungerende i de andre gangarter, er dette et kursus for dig. Der vil være 
teori. Om forberedelse af hest og rytter og hvad hesten skal kunne, før man begynder at ride 
pas. Om beskyttelsesudstyr, hjælpemidler og andet udstyr. Og så det praktiske.   Medbring selv 
beskyttelsesudstyr til hestens ben. Klokker uden vægt. Max 12 deltagere 
Underviser: Agnar Snorri Stefanson , www.staldgavnholt.dk 
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1-xx: Ridning med kropsbevisthed        Bookes på lejren kr. 
175Fredag 8.45- 13.00 
Vores kropsbevidsthed er vores talerør til hesten gennem vores overkrop-skuldre-arme og 
hænder, ned til hestens mund. Med læn signalerer vi ned gennem sadlen til hestens ryg og 
bagpart. Med benene gives signaler ned til hestens bagben, og en anelse af bagparten. Kan du 
spænde og afspænde de separate kropsdele kan du ride din hest med minimale kræfter. Og 
hest og rytter bliver en helhed. Oplev større bevidsthed med dig selv og din krop og få indblik i 
den lethed der kommer, når hest og rytter samarbejder med minimale signaler. Også velegnet 
for nervøse ryttere. Ene undervisning.  1 lektion  à 55 min på bane.  Max 3 deltagere 
Underviser:  Kjeld Baagø. Træning af hest og rytter. 
 

Tilmelding i Kompedal: 
 
Sang og Hygge aften Gratis 
Søndag kl .20.00 i fælles teltet 
Tirsdag kl. 21 og onsdag kl. 20.Vi synger med udgangs punkt i Kompedal sanghæftet, og 
hygger os. Måske har du også en sang med. 
 
Nørkle  aften Gratis  
Mandag 19-22 
Man kan hygge sig med medbragt håndarbejde- nørklerier af forskellig slags og dele mønstre, 
ideer og viden og eventuelt lære nye teknikker, såsom nåle binding. Måske får vi fat i en smule 
garn og nogle kraftige stoppenåle (der kan købes). Du må gerne medbringe eget strikketøj eller 
andet håndarbejde. Vi  indbyder til udveksling og hygge. 
 
Kåring af årets øl                    Tilmelding på Kompedal kr. 95 
Mandag 19.30-21.30 
Så skal årets øl kåres. Spændingen er stor, for hvilken øl bliver det i år? Er det Carls Special, 
Neptuns den bedste eller måske en fra et af de mange små nye bryggerier? Ja, det er du med til 
at bestemme, når du melder dig til denne aften. Husk det er fuldstændig useriøst. Det handler 
om spas og løjer – ikke andet. Du melder til i info senest søndag aften i Kompedal. Max 30 
deltagere. 
Ove og Per. 
 
Øltølt og Champagne galop gratis 
Tirsdag 19.30- 
Prøv det også, hvis din hest er bedre til trav – du vil få en enestående oplevelse. 
Tilmelding sker i info senest kl. 17.00 på selve dagen. 
 
Kostume tølt for børn gratis 
Torsdag 15-18 
Kom og vær med til kostume tølt for Børn . Du kan også være med, hvis du kommer med den 
kæphest, du har lavet i ugens løb.  Husk udklædnings tøj så det bliver en festlig eftermiddag. 
Det er tilladt at bestikke dommerne. Tilmelding i info senest torsdag kl. 12.00 
 
Midnatstølt gratis 
Torsdag 21-23 
Kom og vær med til midnatstølten. Husk udklædnings tøj  til dig og din hest så det bliver en 
festlig aften. Det er tilladt at bestikke de strenge dommerne. Tilmelding i info senest torsdag kl. 
12.00 
 



 

 
 
Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet 

Scenen er din Gratis 
Hver dag 19-21 
Har du lyst til at prøve kræfter med de skrå brædder? Så kom og vær med til at lave ugen show 
.Du kan være med til at skrive tekster, lave sange, finde på sjove indslag – ja alt hvad der skal 
til for at gøre et show god. Kan du spille et instrument, så tag det med. Deltagerne står selv for 
arrangementet. Alle – både børn og voksne - kan deltage. 
 
Boldspil og leg for Børn og barnlige sjæle. gratis 
Søndag-torsdag 16-1…er der boldspil og leg for alle. I år har vi legeonkel Dennis som vil hitte 
på forskellige opgaver i lejren og naturen. Man møder bare op på mødestedet. Se på 
opslagstavlen, hvor det er man mødes. Gode ideer modtages gerne. Måske kan vi en 
eftermiddag, hvor solen skinner og det er varmt, kan vi fylde vand i spande og vandbassiner. 
Tag badetøj og vandpistolen med herop. 
Legeonkel Dennis.  
. 
Huleby i skoven -  for alle store og små barnlige sjæle gratis 
Alle dage 9-10 
Her i aktivitets ugen handler det ikke kun om heste. Tæt på lejren etableres en rigtig huleby. 
Kom alene eller sammen med venner, mor eller far og byg dig en rigtig flot hule i skoven. 
Måske oppe i træerne. Hele ugen er der fri hulebygning og hver dag fra 9.00-10.00 er der 
mulighed for at få hjælp til materialer og ideer. Det kan være at man i lejrens sidste dage kan 
opleve en helt beboet huleby, med mange overnattende hulebyggere. Tag tøj med der kan tåle 
at blive beskidt. 
Underviser: Naturvejleder Karen-Louise Schmidt og Legeonkel Dennis. 
 
3-10  Mus for de små.  For dig der er i mellem 4 og 7 år Kr. 50 
Onsdag og fredag 10.15-11.30 
Vi tager lidt væk fra lejren og tager ud for at se på skovens mus og hvordan de lever Der findes 
rigtig mange mus i skoven, men de er svære at gå på jagt efter. Derfor er der nogle små 
tamme kælemus med på turen. Ude i skoven laver vi sammen en dukkehistorie om bymusen og 
landmusen og smager på noget af den mad de forskellige mus kan lide at æde. Tilmelding også 
på lejren. 
Underviser: Naturvejleder Karen-Louise Smidth 
 
Fri maling gratis 
Hver dag 9.00-11.00 
Hver formiddag fra 9-11 er malerværkstedet åbent. Der er papir og farver lagt frem til fri 
afbenyttelse og så er det bare med at lade fantasien råde. Man kan købe lærred og maling 
deroppe, hvis man er til de mere kreative. 
 
Gæstekort          Kr 50 
Gæstekort til dagsbesøg  koster 50 kr. Det er ikke muligt at overnatte i lejren som gæst. 
Der kan købes kaffe/kage og andet i cafeen. Gæstekortet er gældende for en dag, Og kan købes 
på alle ugens dage. Gæstekort købes i info. 
 
Fredagens Opvisning 
    
Fredag 13-17 Vi vil prøve at lave et alsidigt program, sådan at vores gæster og vi selv får nogle 
spændende indslag at se på. Det skal gerne være et repræsentativt udsnit af alle de aktiviteter, 
vi har arbejdet med i ugens løb, og som har givet os en masse gode oplevelser og forhåbentligt 
gjort os alle sammen en lille smule klogere. 
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Vi håber på, at alle, der har arbejdet med maleri, læder o.a., vil lave en lille udstilling med de 
ting, de har fået fremstillet. Hold øje med opslagstavlen og meld jer på der til de forskellige 
indslag, der er om eftermiddagen. Program opslås i løbet af ugen. Lad dig overraske. 
 
Fredag Besøgsdag   For gæster Kr 50 
13-17 
Fredag har vi besøgsdag fra kl. 13.00. Kom og se hvor dejligt det er at være deltager på 
Aktivitetsugen. Der bliver forskelligt underholdning i løbet af eftermiddagen. Deltagerne viser de 
aktiviteter, de har været i gang med i løbet af ugen. Gæstekort til dagsbesøg koster 50 kr. Det 
er ikke muligt at overnatte i lejren som gæst. Der kan købes kaffe/kage og andet i cafeen. 
Gæstekort købes i info. 
 
Store festaften 
Fredag 19.00-????? 
Vi slutter aktivitets ugen af med et brag af en fest, lækker festmiddag, underholdning og musik. 
Har du mad billet, dækker den naturligvis også denne spændende aften. Har du som deltager 
ikke mad billet, men gerne vil spise med,  koster den kr. 150,- Begrænset antal - først til mølle 
princippet. Købes i Info. Har du gæster der vil købe festaftens billet koster det 150 kr. / person. 
Begrænset antal - først til mølle princippet. Købes i Info. 
 
Kompedalposten 
Kompedalposten – Danmarks eneste håndskrevne vægavis. Hver dag. Dette er en aktivitet for 
os alle sammen.  Har du set noget spændende, hørt en sjov historie, været med til en 
interessant oplevelse eller deltaget i en god aktivitet, som du vil fortælle os andre om ………… 
Så skriv en lille historie eller tegn en flot tegning og hæng det op på opslagstavlen under 
Kompedalposten 
 

Rideture 
Der bliver masser af rideture i løbet af ugen. Ture for dem, der kan li` en god galop, og for 
dem, der kan li` en hurtig tølt og dem, der kan li` at nyde naturen og snakke, mens de rider et 
besindigt tempo. Kompedal Plantage er på 2678 ha, det er mest nåleskov, men også iblandet 
løvtræer og med store åbne hedestrækninger, f.eks. Grathe Hede. Her er masser af lækre 
grusveje, men også de små og listige skovstier må vi ride på. Måske er vi så heldige at se 
skovens store krondyr i deres rette element. Så glæd jer til masser af dejlige ture i naturen med 
jeres heste. Hvis man er under 13 år, skal man være sammen med en voksen på 
rideturene – undtaget tweenturen. Der er rideguider med på alle rideturene. Starttidspunkter 
er faste. Hjemkomsttidspunkter er ca. tidspunkter. Vi skulle jo nødig gå glip af en spændende 
oplevelse, fordi vi er absolut skal være hjemme til et fast klokkeslæt. Vi stræber efter at ramme 
hjemkomst +/- 15 min.  Er der mange tilmeldte, deles holdene op. Holdstørrelsen vil ligge på 
ca. 10-15 ryttere. 
 
 

Søndag 
 
Tur i nærområdet              Tilmelding på Kompedal gratis 
Søndag kl. 14-16 
Mød bare op og tag med på en rolig ridetur i den del af plantagen, der ligger tættest på 
Kompedal lejren. Denne tur vil give dig det første indtryk af Kompedals smukke natur og 
pragtfulde ridestier. 
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2-01: Bølling Sø – tur 1 kr. 65 
Søndag kl. 8.30-15.30 
Heldagstur på ca. 40 km. og varer 5 til 7 timer. 
Turen går til den smukke sø, hvor en del af turen rides på træbroer langs søen. Turen kræver 
god form af både hest og rytter. Der bliver midt på dagen mulighed for et godt hvil til både hest 
og rytter.Med indlagt frokostpause. Vi får vores madpakker og vand til hestene kørt ud til os 
undervejs. 
  
2-02: Tøltetur kr. 45 
Søndag 9.00-11.00 
På denne tur skal vi hylde den Islandske hests herlige gangart, tölt. De lange og fine grusveje i 
Kompedal er som skabt til at tölte på. Tempoet tilpasses så vidt muligt ønsker fra rytterne. Du 
skal have en styrbar hest. 
 
2-03: Snegletur for de forsigtige kr. 45 
Søndag kl. 9.30-11.30 
Dette er turen, hvor alle vil kunne deltage. Tempoet er roligt, der er god tid til at nyde naturen 
og til at få en god, lang snak med. Så forvent ikke en hurtig tøltetur. 
 
2-04: Singletur                                                         kr. 45 
Søndag 14-16 
Dette er ikke en dating-tur, men vi kan selvfølgelig ikke garantere.  
Turen er for dig, der er alene af sted i denne uge og gerne vil møde andre, der også er af sted 
alene. Turen er baseret på en god rideoplevelse, en mulighed for at komme til at lære andre 
singler at kende, sådan at I kan få lavet aftaler om ture og aktiviteter sammen. Turen er i et 
roligt tempo efter aftale med deltagerne. 
 
2-05: Dametur                     kr. 45 
Søndag 14-16 
Kun for damer. En tur på et par timer i skovens dybe, stille ro. Vi prøver at finde ”katedralen” i 
skovens høje træer. Middel tempo. Der er skridt, tølt/trav og let galop. Hesten skal være i form.  
 
2-06: Aftentur kr. 45 
Søndag 20-22 
Denne tur er i moderat tempo. Skridt, tølt /trav, og let galop.  Vi nyder aftenen, skovens dyr og 
fugle, og er vi heldige ser vi kronvildtet græsse.  Hesten skal være i god form og rytteren vant 
til at ride. 
 
2-07: Nat tur kr. 45 
Søndag 22-00 
Prøv fornemmelsen af at ride om natten og nyde naturen fra en anden side end normalt. 
Middeltempo. Hvis vejret er med os, kan man nyde månen over Kompedal og, hvis man er rigtig 
heldig opleve den sjældne natravn. 
 

Mandag 
 
2-08: Solopgangs tur kr. 45 
Mandag  4.30-6.30 
Turen for de meget morgenfriske. Vi starter lige før solopgang. Dette giver mulighed for at se 
solen stå op over Kompedal plantage. Din hest skal være i god form. 
På turen er der chance for at se kronhjort græsse på hedearealerne.  
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2-09: Kompedal plantage  rundt kr. 65 
Mandag 9.00 - 15.00 
Vi tager turen rundt om Kompedal Plantage. Turen er i frisk tempo. Hest og rytter skal være i 
god  form. ca 40 km. Ca. 5 timer. Med indlagt frokostpause. Vi får vores madpakker og vand til 
hestene kørt ud 
 
2-10: T(w)een-tur   kr. 45 
Mandag 9.00-11.30 
For alle unge mellem 10-16 år. Forbudt for voksne. Rytterne bestemmer, hvad der skal ske på 
turen sammen med turguiderne. Skal vi hygge og snakke, ride hurtigtølt, høre fed musik 
sammen eller fortælle dumme vitser. Er der tilmeldinger nok, kan vi lave et pige-/drengehold. 
Husk Ipod med din yndlingsmusik. Der vil være voksne guider med på turen. 
 
2-11: Snegletur for de forsigtige kr. 45 
Mandag kl. 9.30-11.30 
Dette er turen, hvor alle vil kunne deltage. Vi skridter og tølter lidt. Tempoet er roligt, der er 
god tid til at nyde naturen og til at få en god, lang snak med de andre. Så forvent ikke en hurtig 
tøltetur. 
 
2-12: Kronhjortetur kr. 65 
Mandag 14-17 
Vi rider ud i plantagen og kommer tæt på hjortevildtet. Hvis vi er heldige ser vi råvildt og 
kronvildt. Vi vil ride rundt i de områder, hvor de færdes og se på sporene efter dem.  
Undervejs vil vi se på hjortenes påvirkning af naturen og høre om hvordan de lever året rundt i 
Kompedal Plantage.  Karen Louise er naturvejleder og kender skoven og dens dyr. Vi rider i et 
jævnt tempo. Undervejs serveres lille forfriskning og hjortepølser. Max 12 deltagere 
 
2-13: Familietur kr. 45 
Mandag 14.30 – 16.00 
Dette er turen for hele familien – børn, forældre og måske også bedsteforældre. Vi rider i roligt 
tempo, så alle kan følge med. Der skal være tid til at nyde samværet, skoven og hestene 
sammen med sin familie. Turen tilrettelægges efter deltagerne, således at det er muligt for alle 
at kunne deltage. Man skal dog kunne ride sin hest selv. 
 
 

Tirsdag 
 
2-14: Tur for de hurtige  kr. 45 
Tirsdag 9.00-11.00 
Tur på ca. to timer i højt tempo.Turen kræver en del rutine af både rytter og hest. Der vil blive 
redet i både galop og frit tempo tölt. Her kan de modige ryttere og friske heste prøve 
Kompedals næsten endeløse grusveje i fuld fart. 
 
2-15: Hedetur kr. 45 
Tirsdag 9.30-11.30   
 Denne tur er ikke i overgangsalderen, men næsten. Vi rider fortrinsvis på de åbne arealer, så 
hesten skal være styrbar, da de åbne områder kan trække en frisk galop. Middel tempo. Der er 
skridt, tølt/trav og let galop. Hesten skal være i form.  
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2-16: Mandetur kr. 65 
Tirsdag 9.30-14.30 
Her er der fuldt tryk på mandehørmen, og man kan høre lommelærken synge. Turen er i frisk 
tempo, men alle (mænd) kan være med.  Hesten skal være i form. Ca. 5 timers tur. Med indlagt 
frokostpause. Vi får vores madpakker og vand til hestene kørt ud til os undervejs. Husk 
lommelærken. 
 
 
2-17: Tur for de besindige kr. 45 
Tirsdag 14-16 
Turen er for alle der vil ud og nyde Kompedal i et adstadigt tempo. Vi skridter og tølter. 
Her er der ingen vild galop, men til gengæld mulighed for at snakke og nyde naturen.   
 

Onsdag 
 
1-36: Distanceridning kr. 90 
Tirsdag kl. 16.30-18.00  Informationsmøde!!! 
Onsdag 8.30 og indtil sidste rytter er i mål!!! 
De flest islænderryttere rider ture rundt omkring i vores dejlige natur. Her er chancen for at 
krydre dette med lidt viden om specielt hestens udholdenhed. I dette distanceridt rides en rute 
på ca. 15 km med hastigheder på min. 7 km/t og max. 12 km/t. Der rides efter kort og 
markeringer på ruten. Rytterne sendes af sted enkeltvis, to og to eller i små hold, hvis dette 
ønskes. Inden der rides ud, skal hesten tjekkes af en dyrlæge. Dette vil foregå i god tid inden 
afgang. Når ruten er gennem redet, har man max. 20 min., så skal hesten til afsluttende 
dyrlægetjek. Distanceridtet er gennemført, når hesten er godkendt i sidste dyrlægetjek.  
Ved dyrlægetjekkene kontrolleres hestens puls (max. 60 slag/min.), respiration, slimhinder, ben 
og hove/sko. Mottoet inden for distanceridning er: ”At fuldføre er at vinde” 
 
2-18: Bølling Sø – tur 2 kr. 65 
Onsdag 8.30-15.30 
Heldagstur på ca. 40 km og varer 5 til 7 timer. Turen går til den smukke sø, hvor en del af 
turen rides på træbroer langs søen. Turen kræver god form af både hest og rytter. Der bliver 
midt på dagen mulighed for et godt hvil til både hest og rytter. Med indlagt frokostpause. Vi får 
vores madpakker og vand til hestene kørt ud til os undervejs.  
 
 
2-19: Oplevelses tur kr. 45 
Onsdag  9-11 
En tur på et par timer i skovens dybe ro. Vi prøver at finde ”katedralen” i skovens høje træer. 
Middel tempo. Der er skridt, tølt/trav og let galop. Hesten skal være i form.  
 
2-20:  Kronhjortetur kr. 65 
Onsdag 14-17 
Vi rider ud i plantagen og kommer tæt på hjortevildtet. Hvis vi er heldige ser vi råvildt og 
kronvildt. Vi vil ride rundt i de områder, hvor de færdes og se på sporene efter dem. Undervejs 
vil vi se på hjortenes påvirkning af naturen og høre om hvordan de lever året rundt i Kompedal 
Plantage.  Karen Louise er naturvejleder og kender skoven og dens dyr. Vi rider i et jævnt 
tempo. Undervejs serveres lille forfriskning og hjortepølser. Max 12 deltagere 
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2-21: Familietur kr. 45 
Onsdag 14-16 
Dette er turen for hele familien – børn, forældre og måske også bedsteforældre. Vi rider i roligt 
tempo, så alle kan følge med. Der skal være tid til at nyde samværet, skoven og hestene 
sammen med sin familie. Turen tilrettelægges efter deltagerne, således at det også er muligt for 
alle at kunne deltage. Man skal dog kunne ride sin hest selv. 
 
2-22: Aftentur kr. 45 
Onsdag 20-22 
Denne tur er i moderat tempo. Skridt, tølt /trav, og let galop.  Vi nyder aftenen, skovens dyr og 
fugle og er vi heldige ser vi kronvildtet græsse.  Hesten skal være i god form og rytteren vant til 
at ride. 
 

Torsdag 
 
2-23: Solopgangs tur  kr. 45 
Torsdag 4.30-6.30 
Turen for de meget morgenfriske, turen starter lige før solopgang og giver mulighed for at se 
solen stå op over Kompedal plantage. Din hest skal være i god form. På turen er der chance for 
at se kronhjorte græsse på hedearealerne.  
 
2-24: Konetur kr. 65 
Torsdag 9.00-14.30 
”Mænd, ingen adgang” er temaet på denne tur. Her der er mulighed for at få fred fra mand og 
børn og bare holde ferie på hesteryg. Ca. 5 timers tur. Med indlagt frokostpause. Vi får vores 
madpakker og vand til hestene kørt ud til os undervejs. Hesten skal være i form. 
 
2-25: Herretur kr. 45 
Torsdag kl. 9.30-11.30 
Her er der fuldt tryk på mandehørmen og man kan høre lommelærken synge. Turen er i frisk 
tempo, men alle (mænd) kan være med.   
 
2-26: Tøltetur kr. 45 
Torsdag 14-16 
På denne tur skal vi hylde den islandske hests herlige gangart, tölt.De lange og fine grusveje i 
Kompedal er som skabt til at tölte på. Tempoet tilpasses så vidt muligt ønsker fra rytterne. 
 
2-27: Måneskintur kr. 45 
Torsdag aften 24.00 – 01.00 
Det er fuldmåne, så vi rider en nattetur og nyder skoven lyde i mørket. Jævnt tempo. Hvis vi er 
heldige, hører vi natravnen. Det kan være køligt, så husk en lun trøje. 
 
 

Fredag: 
 
2-28: Tur for de hurtige  kr. 45 
Fredag 9.00-11.00 
Tur i højt tempo.Turen kræver en del rutine af både rytter og hest. Der vil blive redet i både 
galop og frit tempo tölt. Her kan de modige ryttere og friske heste prøve Kompedals næsten 
endeløse grusveje i fuld fart. 
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2-29: Hedetur kr. 45 
Fredag 9.00-11.00 
Denne tur er ikke i overgangsalderen, men næsten. Vi rider fortrinsvis på hedearealerne. 
Moderat tempo. Skridt, tølt, trav og galop. Din hest skal være styrbar da der er åbne arealer 
der kan trække en frisk galop. Hesten skal være i form. 
 
2-30: Tur for de besindige kr. 45 
Fredag 9.30-11.30 
Turen er for alle der vil ud og nyde Kompedal i et adstadigt tempo.Her er der ingen vild galop, 
men til gengæld mulighed for at snakke og nyde naturen.  
 
 
 


