ToppurNyt 1979 - 2018
v./Steen Lund-Thomsen
På Toppurs generalforsamling blev det i år efter oplæg fra bestyrelsen besluttet at nedlægge
ToppurNyt i dens nuværende form som et trykt og postomdelt medlemsblad.
Foranlediget heraf lidt historieskrivning:
ToppurNyt’s start
Det er vanskeligt i dag at forestille sig, hvor stor betydning det havde, da Toppur i 1979 fik sit eget
klubblad. På det tidspunkt var internettet – world wide web, og de teknologiske muligheder ganske
begrænsede. Alle arrangementer, ja al kommunikation med medlemmerne, skulle sendes ud som
almindelig post. Det var derfor et enormt fremskridt, da Dorrit & Torben Nóren tog initiativ og blev
de første redaktører af ToppurNyt. Dorrit har i øvrigt tegnet Toppur’s logo.
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De første mange år blev ToppurNyt skrevet på ”gammeldags” skrivemaskine og først en gang i
90’erne var tekstbehandling ved at blive udbredt efterhånden som computere blev billigere og
billigere og den personlige computer (PC’en) senere blev allemandseje.
Det var i denne periode klippe- og klistremetoden der blev brugt. Indsamlet materiale skulle for det
meste renskrives og klistres op på liggende A4-papir sammen med illustrationer i form af tegninger
og billeder. Hvorefter det skulle kopieres, samles og sendes ud.
I Toppurs 30års jubilæumsskrift fra 2006:
Historien om islandshesteklubben Toppur’s 30 år
skriver Hans Gram:
ToppurNyt var meget primitivt lavet. Indholdet bestod for det meste af fotokopierede indlæg –
ofte håndskrevne – referater fra arrangementer, information om kommende arrangementer
mv.Skiftende redaktører udførte et stort arbejde med at samle stof, sørge for at referater kom
frem til tiden – noget af en uriaspost – og at illustrere bladet. Som i alt andet frivilligt Toppurarbejde blev også redaktørens familie kraftigt involveret med trykning, samling af bladet,
kuvertering, sætte adresser og frimærker på.
Det var og er stadigt et stort og vigtigt arbejde at være redaktør af ToppurNyt.
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Fra august 1981 (3. årgang) formidlede Ulla Jørgensen - som stadig er medlem af Toppur – at
kopiering fandt sted på Medborgerhuset i Silkeborg, uden omkostninger for Toppur. I de følgende
mange år blev ToppurNyt trykt på Medborgerhuset i Silkeborg.
ToppurNyt’s redaktører
ToppurNyt var i de første mange år, ja vel helt op til 00’erne, livslinjen fra bestyrelsen og ud til
medlemmerne. De allerførste år kunne det godt nok i nødstilfælde klares pr. telefon. I 1977 var der
f.eks. 10 familiemedlemsskaber og 16 enkeltmedlemmer. Vi skylder derfor en stor tak til de mange
redaktører, der i tidens løb har ydet en meget stor indsats af vital betydning for Toppur.

ToppurNyt’s redaktører gennem 40 år
Fra
1
Jan. 1979
2
Sep. 1979
3
Dec. 1979
4
Sep. 1981
5
Dec. 1983
6
Jan. 1987
7
Nov. 1991
8
Dec. 1994
9
Jan. 1997
10
Dec. 1997
11
Sep. 1999
12
Aug. 2000
13 *) Dec. 2001
14
Feb. 2010
15
Okt. 2010
16
Dec. 2012

-

Til
Aug. 1979
Okt. 1979
Aug. 1981
Nov. 1983
Dec. 1985
Okt. 1991
Nov. 1994
Okt. 1996
Nov. 1997
Juni 1999
Juni 2000
Nov. 2001
Dec. 2009
Aug. 2010
Okt. 2012
Dec. 2018

Redaktør
Dorrit og Torben Norén
Steen Lund-Thomsen
Susie Mielby og Kirsten Simonsen
Kirsten Simonsen
Birthe Soelberg
Julie Gram
Lillian Kahr
Lene Skiffard
Lars Lund-Thomsen og Birgitte Krabbe
Margit Gregersen m.fl.
Mette Nielsen og Mette Nielsen
Mette og Mads Nielsen
Anne-Mette Byrgesen
Line og Anita Bramsen
Margit Gregersen
Helene Soelberg

Fra oktober 2003 til december 2004 samarbejdede Toppur med naboklubben Ganti om et
fælles klubblad, der hed Edda. Her var Anne-Mette Byrgesen hovedredaktør. Samarbejdet
fungerede slet ikke, så efter et år opløstes det og fra februar 2005 genopstår ToppurNyt.
Derfor 39 årgange selvom det er 40 år siden første blad udkom!
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ToppurNyt & den teknologiske udvikling
For de yngre generationer er det nok svært at forestille sig en tid, hvor man kun havde skrive- og
kopimaskiner til rådighed. PC’ere med programmer til tekstbehandling, sideopstilling og redigering
med billeder eksisterede ikke. Al kommunikation skete ved hjælp af telefon og forsendelse af
breve/pakker med Det danske Postvæsen. Dog gik der ikke som nutildags 5 dage fra afsendelse til
modtagelse. Mobiltelefoner, internettet med mailsystemer, facebook og m.m. eksisterede ikke.
Den teknologiske udvikling gjorde det muligt, at lave et blad, der var meget mere professionelt.
Nedenfor ses de seneste 3 udgaver af ToppurNyt. De første 2 lavet af Anne-Mette Byrgesen og det
sidste er lavet af Helene Soelberg, der således bliver den sidste redaktør af trykt blad.

TN Nr. 1 februar2005

TN Nr. 6 december 2008

TN Nr. 6 december 2012

I december 2008 udkom ToppurNyt for første gang med et 4-farvet omslag og 4 farvede sider midt i
bladet. Fra december 2012 er hele bladet med farver, således at referater og andre indlæg kan
krydres med fotografier.
Med hensyn til trykning af bladet, fandt det som tidligere nævnt omkostningsfrit sted på
Medborgerhuset i Silkeborg fra 1981 og flere år frem. Fra 2005 formidlede Karsten Koch Jensen
trykning og samling af bladet i nogle år. Endelig er bladet de sidste ca. 10 år trykt, samlet og
udsendt fra en grafisk virksomhed.
ToppurNyt’s betydning
ToppurNyt’s betydning for klubben og dens udvikling kan ikke undervurderes, og bør ikke gå i
glemmebogen nu, hvor bl.a. de teknologiske muligheder for kommunikation har medført, at
ToppurNyt holder pause i sin nuværende form som et trykt tidsskrift.
ToppurNyt dokumenterer Toppurs udvikling (jeg har en næsten komplet samling af de 40 årgange).
F.eks. fremgår det:
At Toppur de første mange år var domineret af hele familier, far, mor og børn, der samledes
om den islandske hest.
At alsidigheden var større: Hele familien deltog i alle de forskellige typer af arrangementer,
som skovture, det årlige sommerstævne, der i begyndelsen også var med galopløb og
terrænridning. Herudover ikke at forglemme deltagelse i det årlige St. Bededagsstævne. Det
var skønt, at se børn og voksne deltage på lige fod.
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At Toppur i de første år også arrangerede orienteringsridning og langdistanceridning – og
det endog i samme weekend. Vores islændere var i rigtig god form, f.eks. blev 27 km’s
distancen vundet i tiden 1t 50m og 18 km’s distancen i tiden 1t 16 m. Det var i 1981.
At Toppur begyndte at arrangere for- & efterårsstævner i 1997. Det medførte at
medlemstallet eksploderede til på et tidspunkt godt over 500 medlemmer (i 2006 461, i 2018
343).
At disse stævner er årsag til Toppur’s gode økonomi.
At Toppur fra midt i 00’erne fik stor succes med at arrangere skovture.
At Toppur er blevet aktiv på ALRID-fronten dels som arrangør af DM dels ved at udbyde
aktiviteter til dygtiggørelse i de forskellige discipliner.
Meget mere kunne fremhæves
Hvad så nu?
Uddrag af bestyrelsens forslag, der blev fremlagt på generalforsamlingen:
Til gengæld planlægger vi at prioritere flere kræfter til at bringe mere liv til vore elektroniske
”medier” toppur.dk og facebook grupperne i Toppur regi:

Der vil kunne bringes invitationer og ændringer eller tilføjelser til
arrangementer mere dynamisk på toppur.dk, så vi i højere grad når ud til
medlemmerne rettidigt.
Der kan deles arrangements referater fra medlemmer på hjemmesiden.
Der optrappes på nyhedsmail fronten, således at de medlemmer, der har valgt
nyhedsmails til, fremover i endnu højere grad vil blive gjort opmærksom på
forestående arrangementer.
Hvis der dukker en redaktør op på et senere tidspunkt, vil vi lade et elektronisk ToppurNyt og
nyhedsmails smelte sammen, således at der udsendes ”nydelige” grafisk appetitvækkende
nyhedsmails. Det er desværre ikke realistisk at fastholde det postomdelte format.

Forslaget fik tilslutning med flere kommentarer. Jeg skal ikke her foregribe referatet, der senere
lægges på hjemmesiden, men her komme med mit personlige synspunkt:
Da ikke alle medlemmer er på facebook og enkelte (ganske vist få) medlemmer end ikke har mail er
det afgørende vigtigt som det står i forslaget, at det må være hjemmesiden og nyhedsbreve, pr.
mail og enkelte pr. post, der bliver omdrejningspunktet. Men min oplevelse de senere år har været,
at det kniber med vedligeholdelse af hjemmesiden, så jeg håber bestyrelsen finder de nødvendige
ressourcer her. Nogen af de mange kræfter, der lægges på facebook bør kanaliseres herover, så vi
ikke-facebook-brugere ikke lades i stikken.
Der påhviler således bestyrelsen en vigtig opgave med at skabe de fornødne rammer for en
nødvendig forbindelse fra klubbens ledelse til den store og brede medlemsskare.
PS: Se på rækken af redaktører gennem tiden. Det har som oftest været muligt at finde en uden
for bestyrelsen rækker, så det kan det selvfølgelig også igen. Med forskellige tilgængelige
publisher-programmer og et A-4 format burde det være en smal sag at få et elektronisk
ToppurNyt op at stå.

