LAXI-islandshesteklub
Formandsberetning 2016
Året 2016 har efter vores fantastiske 25. jubilæumsår 2015 været noget turbulent, men med
fantastiske arrangementer og dejlige møder med alle I skønne hestetosser og jeres smukke heste!
9. januar – Vi begynder som vanligt med Nytårsridt med efterfølgende frokost, som altid en
fornøjelse.
10. januar – dagen derpå holdt Laura & Louis kursus for de morgenfriske.
27. januar – holdt vi den årlige generalforsamling. Ikke så mange deltagere som ønsket, men alle
posterne blev besat af det stærke modne kavaleri, hvilket var dejligt at opleve.
14. februar – havde vi arrangeret et introduktionskursus i Fite Trec. Det er en spændende form for
konkurrence, hvor man viser, hvor godt hest og rytter kommunikerer og lidt af hvad det er muligt
for dem at udføre af fysiske og mentale udfordringer.
25. februar – var der videoaften i Rueriet, Rue Hed 9, hvor vi viste filmen ”Kátur”. En fantastisk
og rørende film om en verdensmester (islænding) og hans hest, som jo ikke kunne komme med
hjem til Island efter sejren!
13. marts – kursus med Laura & Louis.
20. marts – Skovrydningsdag i Langesø Nord. Et fint hold monteret med motorsave, tænger, sakse
og et fantastisk godt humør og gå-på-mod. Vi var meget dygtige. Det kan anbefales at deltage!!
9. april – kursus med Lone Würtz. Bestilt af tidligere deltagere. Det blev meget hurtigt fyldt op.
17. april –Laxi stævnetræningskursus med Gerd som dommer og instruktør. En rigtig fin dag, hvor mange fik noget at tænke over og øve på.
1. maj – løvspringstur. Som vanligt en skøn tur for dem, der deltog!
14. maj – kursus med Laura og Louis, som desværre blev aflyst.
26. juni og 10. juli – begge ture til Æbelø blev rigtig dejlige. På turistforeningen mente man igen,
at tangen var ubrugelig til hesteridning, men sikke noget snak. Den var perfekt!!
19.-21. august – Sommerturen til Nymindegab, som blev fyldt op og var en super tur i gode
venners lag. Det må vi prøve igen en gang – et andet sted!
27. august og 10. september – nye ture til Æbelø.
28. august, 25. september, 15. oktober, 13. november – havde vi igen kvadrilleridning. – Nu
hedder det bare ”danser med heste!”
13. oktober – igen filmaften. Denne gang så vi ”Blandt mænd og får”. En rørende lun og stille film
om 2 fåreavlende brødres stridigheder.
16. oktober – den årlige løvfaldstur, efterfulgt af Lones pandekager og grønlandsk kaffe. – Det kan
man jo ikke lade gå fra sig.
4. december - kursus med Lone Würtz.
11. december – vores traditionsrige julejagt med konkurrence i øltölt og efterfølgende
suppespisning. Denne gang hos Birthe og Jim, da jeg selv var til mit yngste barnebarns 1 års
fødselsdag. – Den slags må man ikke misse. Det kommer aldrig igen!

Jeg startede med at sige, at det har været et turbulent år. – 2016 var året, hvor Betina Handberg pr.
1. juni fik solgt Rue Hed 14, og med det, blev det tid til at forhandle med de nye ejere af vores
fødsels- og tilholdssted gennem 25 år.
Jeg fik den første snak med Anette og Steen til Rue Sommer-byfest, som holdes i Rueriet hos os.
Hyggelige mennesker med 2 søde døtre. Vi aftalte at mødes og finde en løsning hen over
sommeren, da vi alle havde meget travlt. De var dårlig flyttet ind.
Men – derefter startede det ikke så godt. Flere, som red på banerne eller i ridehallen om onsdagen,
blev antastet og afkrævet et beløb for at ride.
Jeg kontaktede Anette og Steen Riber, og mødet var ok, men måske var den pris, de ønskede
fremover, ikke lige det vi havde tænkt. Jeg vendte tilbage til bestyrelsen, havde et møde med
kommunens folk vedr. tilskuddene til klubben. (De mente i øvrigt, at kontrakten stadig gjaldt, da
den ikke var sagt op, skriftligt! 6. mdr,) Herefter vendte jeg tilbage til Anette og Steen.
Prisen for leje af Hallen om onsdagen ville blive mere end dobbelt så meget, som vi i forvejen gav
for onsdagene i hallen, banerne/rytterstue og udenomsfaciliteter hele ugen! Skulle vi så leje
hallen 1 weekend om måneden var prisen 2000,- kr. pr. gang. Alt i alt ville vi skulle betale 3½ x den
gamle pris og stadig ikke have rådighed over baner og rytterstue.
Det var ikke en mulighed, vi ville bruge, taget i betragtning hvor mange der i det daglige bruger
hallen og banerne. – Det blev en skilsmisse fra Rue Hed 14. – Beklageligt, men det muliges
kunst!
Laxi-islandshesteklub har fremover hjemadresse Rueriet, Rue Hed 9, 5462 Morud.
Her har vi samlingslokale.
Baner har klubmedlemmer tilbud 3 steder fra til gratis træningsmulighed.
(Man melder sig på sms/tlf - så de ved man er der - og bare kommer - Fantastiske ordninger)
Birthe og Jim, Rue Hed 66, Rue, 5462 Morud
Jytte Prehn, Tværskovvej 47, Rue, 5462 Morud
Pernille Bue, Hårslev Højgård, Ejlskovsvej 25, Hårslsev, 5471 Søndersø.
Her er også ovalbane.
Det vil stadig fremover være muligt at få personligt ridekort til hallen Rue Hed 14 – ved
henvendelse til Anette og Steen. Tlf.: 2897 7006 -2147 0298
Ride-klippe-kort til hallen hos Mie Hedebo, Frugthaven, Morud kan købes gennem klubben. 10x
for 450,- (pris kun gennem blubben)

Èn æra er sluttet – en ny er klar til at begynde!
Der findes ikke problemer – bare opgaver der skal løses
og det gør vi – sammen!!!
Rigtig godt Nytår til alle i klubben og på gensyn til mangt og meget i 2017!
Ruth Hessel Madsen
Formand Laxi-islandshesteklub

