Nr. 2, 2012 - juni - juli - august

Vejledende
kåring
Laxistævne
Kalender
Sommerdage i Laxi

Kr. 350,-

Kr.699,-

Dressurbog af Hasse
Hoffmann og Bag om
biddet, skrevet af en
dyrlæge.
2 fantastiske bøger.
Se boganmeldelse
Kr.150,-

Kr. 499,-

Lædergjord, 35-45cm
kr.498,-

Gelpad med frontløft
kr.525,-

Sikker til hest
med Hit-air vest,
fra kr. 35oo,Insektspray
med virkning
op til 17 dage
kr. 299,-

Eksemdækken, kr. 665,2 Laxiposten

Topreiter softshell, kr.750,Læs mere og se mere på vores
webshop og i butikken
www.hoffmannsrideudstyr.dk
Hunderupvej 190, 5230 Odense M
Tlf. 66146049
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Formanden har ordet

Sommertid
”Kom maj du søde milde…”
Ja, nu er det nu! – I Laxi starter vi
sommeren med at ”ride sommer i
by”. Det gjorde vi også i år. – lørdag
den 5. maj helt præcist. En meget
smuk dag. Desværre blev vi kun 4
ryttere. – formentlig på grund af
Bededag, som har trukket mange ud
på fler-dags-ture, stævner, konfirmationer eller andre famile-arrangementer. Nogle af ”Bysbørnenen” var
også bortrejste, men trods alle
mangler blev det en dejlig oplevelse
for os 4. Vi blev meget vel modtaget
og beværtet, både heste og ryttere,
og som tak afleverede vi bøgegrene
og et vers af ”Kom maj ….”
Så nu er sommeren kommet til Rue,
og med den alle de dejlige farver.
Gule rapsmarker og smukke blomstrende æbletræer, og snart vil der
gå nye føl på markerne rundt omkring på græsset, som allerede er
meget højt!
Der har været alridstræning med fin
deltagelse af Laxi-ryttere, vejledende kåringstræning/kåringer, og formationsridningen går fint. (Der er
plads til flere!).
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I går den 12. maj blev SkeifaSvendborgs nye baneanlæg indviet.
DI formanden Torben Søndergård
klippede snorene, og ryttere fra nær
og fjern indviede banen. Det var en
kold og blæsende dag med sol ind
imellem. Som Torben så rigtig udtrykte det – rigtigt Island-s vejr! Også
Laxi ryttere deltog. Jeg bliver nødt til
at fremhæve Mie Hedebo på Kristal
(min svigersøn). Han er købt som
4-gænger, trods det leverede han
den super flotteste pas, og så er han,
ja hele ekvipagen, smuk!
Laxi begavede Skeifa-Svendborg
med et æbletræ. Vi håber det vil stå i
mange år og minde om en venskabsklub.
Lige om lidt er der Bededagsstævne
(selvom det er Kr. himmelfart!),
Fynsmesterskaberne osv. osv. Held
og lykke til alle stævnerytterne. Vi
glæder os til at se medaljerne. Også
god vind til de der rejser rundt i det
ganske danske land og nyder nogle
fridage sammen med deres heste og
andre ”hestetosser”. Jeg håber I ved
hvor privilegerede I er, fordi I
kan……. og husker at takke for det!
Sommerhilsner
Ruth

Visions aften i oktober/november

Hvor skal vi
hen, du?
På general forsamlingen i februar opstod der en livlig debat om;
hvad medlemmerne egentlig ønsker sig af aktiviteter
i- og - omkring klubben, er det flere foredrag, kurser, fællesture
i skoven eller måske noget helt tredje?
Derfor blev det besluttet, at der skulle være
en visions aften.
Dette ønske vil bestyrelsen gerne imødekomme,
så derfor inviterer vi i næste Laxi blad til en aften, hvor alle
de gode ideer I ligger inde med kan komme på bordet,
så klubben fortsat vil være i udvikling.
Vi efterlyser i den sammenhæng en tovholder til at samle trådene
på visionsaftenen, så det ikke kun ender ud i en hyggelig aften med
en god debat om, hvordan fremtiden skal se ud, så hvis det
netop er sådan en kompetence du har, da er du meget velkommen
til at tage kontakt til Laxi, ogmelde dig på banen som tovholder.
Vi håber på en aften, hvor kreativitet og åbenhed kommer
til at fylde dagsordenen.
En klub er jo kun en klub, hvis der er glade og aktive
medlemmer, eller måske er det hele godt nok, det håber vi,
at få afklaret!
Datoen vil blive meldt ud i det næste blad.
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Sommerdage i Laxi
en slags ridelejr for voksne
I år fra torsdag den 21 til søndag 24 juni.

Vi mødes i Laxi om eftermiddagen den 21/6.
Snakker lidt om de kommende dage og bliver indkvarteret, hvis det ønskes.
Evt. rider vi en stille tur så hestene lærer hinanden at kende.
De andre dage vil gå med:
Ture, undervisning, badning, måske ture uden heste f. eks. til
hestehospital, kvadrillie-ridning eller andet.
Der er regnet med, at man spiser alle måltider sammen og overnatter.
Men der er også plads til, at man kan køre hjem ind i mellem.
Lørdag er det Sct. Hans.
Det holder vi sammen (vores familier er også velkomne),
hvis der er stemning for det.
Uforpligtende forhåndstilmelding giver fortrinsret indtil 07.06.2012
samt mulighed for indflydelse på aktiviteterne.
Min 6 , max 12 deltagere.
Prisen er lav:
Den skal kun dække kost og udgifter til aktiviteter/undervisning
+ evt. ridehuskort. Sidste år var det lidt under 1000 kr.
Tilmelding /kontakt Tove Riis
2v.riis@gmail.com
tlf. 61349125

UDSTYRSDAG
Lørdag d. 09. juni kl. 14 i Laxi
Er du i tvivl, om din trense, bid eller saddel passer til din hest?
Så kom med hest og udstyr og få det tjekket.

Bytte/salg af brugt udstyr
Har du udstyr liggende som du ikke bruger og som du vil
sælge eller bytte, så tag det med.
Håber vi ses Birgitte Theils Hald
6 Laxiposten

SPYRNIR

FRA SIGRIÐARSTÖÐUM

Ønsker du et afkom, som er nemt og omgængelig, og samtidig med
mulighed for konkurrence på topplan, ja så er Spyrnir som far til dit
næste føl et godt bud. Spyrnir er en nem og omgængelig hingst
med et fantastisk sind. Han er firgænger med god styrbar vilje, nemt
til tølt og meget samarbejdsvillig.
Ved kåringen præsterede Spyrnir et 9 tal for både tölt og galop og
med bemærkninger om god fart, taktren, høj aktion og smidig.
Samtidigt fik Spyrnir endnu et 9 tal for vilje og sind.
Kåring: Byg: 7,94 Rid : 8,32 Total: 8,17 Stangmål: 141 cm.
Spyrnir er efter hingsten Tývar fra Kjartanstöðum.
Spyrnir er Danmarksmester i T.2 2010 og sølvvinder 2011 for
ungrytter, og deltog desuden ved VM i Østrig 2011.
Spyrnir bliver til dagligt redet af ungrytter Emilie Handberg, og
Spyrnir er igen i år kvalificeret til DM efter kun 6 mdr. med ny rytter.
Pris: 5.000 kr. incl. moms,
excl. græs, attest og scanning. Kun håndbedækning.

Kontakt: Tonny Handberg, Rue Hed 14, 5462 Morud tlf.: 20182118
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Kappi

Side 9
hesten
Fra, at være en
tykmavet splejs med tynde muskelfattige ben, er jeg vokset mig til en flot fyr.

Hej jeg hedder Kappi og er i år fyldt 8 år.
Jeg er født på Læsø og fra Krobækgården hos en
mand der hedder Poul Erik Jensen. Min mor er
Björk fra Stårup og min far var Kristall fra Störtal.
Han havde et rigtigt godt hoved, så jeg tror, at
jeg ligner ham mest.
Det synes mine to menneske mødre vist også.
De to har ladet mig vide, at de engang som 16-18
årige gik på efterskole sammen og red sammen
på en rideskole i Frørup. De har flere gange talt
om, at dele en som mig sammen. Hvor heldig
kan man være!
Omkring 1. juni er det 1 år siden jeg kom til
Bettina. På Laxi er jeg omgivet af en masse
skønne kvinder, der passer godt på mig.
Mine egne kvinder, de hedder Lone og Vivi.

De kvinder er sgu stædige, så jeg kan vist lige så
godt makke ret. Jeg har vist aldrig haft det bedre
før. Nu kan det kun gå fremad og jeg glæder mig
til, alle de spændende og udfordrende ting de
finder på. Det bedste jeg ved, er når vi er flere
sammen på skovtur og kommer forbi skovens
skønne å.
Heldigvis kan de unde mig en ugentlig fridag.
Den nyder jeg meget i de skønne omgivelser.
Skulle jeg kede mig lidt, så elsker jeg at pille ved
alting. Spande er til at smide med – allersjovest
er det, hvis der er mad og vand i dem!
Strigletasker skal tømmes og spredes ud over det
hele. Jo flere strigler, desto bedre! Hegnsled skal
bides i. Tager det for lang tid inden hegnet til
foderfolden går op, så har jeg også fundet ud af
hvordan man kravler under det! Mens jeg står og
gumler i fred og ro, står alle de andre heste og
glor misundeligt på mig med store øjne!!
– Men nu har Bettina altså sat strøm til ØV, så må
jeg følge reglerne.
God sommer fra Vivi og Lone

Og det var altså denne påskefrokost, hvor der
mellem Lone og mig, opstod noget der hedder;
kærlighed ved første blik. Og Vivi, hun sagde
omgående ja til mig – uden overhovedet, at have
mødt mig først. Mon de overhovedet var klar
over, hvad der ventede dem.
De to elskede mig alligevel ubetinget og efter
3 mdr. i pleje, ville de absolut have papir på mig,
så de købte mig i september 2011.
Da jeg kom på Laxi skulle der straks ske ting og
sager. Der blev vendt op og ned på mit liv.
Katrine skulle sørme også fortælle, at min saddel
var gået ud af produktion for 30 år siden.
Lige siden hun bogstaveligt talt smed sadlen på
jorden i ridehuset, og talte med store bogstaver,
er hverdagen gået op ad bakke.
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Vejledende kåring
D. 14. april Havde Skeifa og Laxi
arrangeret vejledende kåring på Davinde-banen.
Vi var 11 ridende og 3 til bygningsbedømmelse.
Vi (familien Olsdal) havde længe snakket om at snuse til dette begreb ”Kåring”
og tænkte at dette var en oplagt chance for, at få mere viden om emnet.
De første overvejelser vi gjorde os, var at kigge på vores ungheste og vurdere
hvem vi måske kunne have interesse i at kåre senere hen.
Valget stod mellem en 4 års hoppe og en 3 års hingst. Da hoppen på tilmeldingstidspunktet var mere end overbygget pga. vækst, meget tottet i pelsen og ikke
havde nået en højde på mere end 127 cm i stg. ja så blev valget på den 3 års
hingst som trods alt hang mere harmonisk sammen.
Næste problem var, at finde en hest til ridebedømmelsen. Her havde vi ikke
rigtig nogle som var oplagte kandidater. Valget blev da på en lille hoppe,
Fina f. Vesterheden venligst udlånt af ejer Winnie Sehested Edlefsen.

Kåringsregler

D. 8. februar 2012 havde Laxi/Skeifa arrangeret Bjarne Poulsen til, at komme og
fortælle hvordan reglerne var til kåring, samt hvordan den fremviste hest skulle
præsenteres. Som eksempel viste Mie Hedebo to heste, en hingst og en hoppe.
Det var utroligt lærerigt at se tingene blive udført i praksis.
Vi gennemgik teori samt små fif,
som kunne bruges når man gerne
ville fremhæve eller ”skjule” nogle
af hestens sider.
Efterfølgende gik man hjem
mættet med indtryk og fuld af
optimisme. Mens man kom i tanke
om, at ens unghest, hellere måtte
prøve at få trense på…
Fina fra Vesterheden, fremviser Katrine Olsdal
Fotograf Jane Linnet
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Týr fra Solhjem, fremviser Katrine Olsdal
Fotogra Anne Mari Schulz

Træning i Davinde
D. 10. marts 2012 var der træning i
Davinde til ridebedømmelsen.
Her fik vi kyndig vejledning af Mie til,
hvad der kunne forbedres inden den
vejledende kåring. Samt hvor man kunne hente nemme point. Alt meget givtigt.

Den daglige træning af Týr og Fina
Frem til den 14. april stod den på træning af unghingsten. Jeg ville først
få Fina ind 14 dage før, så jeg lige kunne nå at lærer hende lidt at kende.
Winnie ville træne ”at stille hende korrekt op”, hvilket var en stor hjælp.
Unghingsten Týr skulle nu kunne mønstres for hånd i trense, stilles op korrekt,
måles med instrumenter samt kunne holde fokus under stressede situationer.
Sidstnævnte var lidt svært at træne, da jeg ikke havde mulighed for at køre
nogen steder hen. Vi forsøgte os derfor, at træne ved siden af hopper.
Claus (min mand) var en stor hjælp med at flytte rundt på ben og hjælpe
med at måle hestene overalt.
Da Fina ankom d. 1. april kunne Winnie oplyse at de var begyndt at få græs…
Det kunne ses
Fina er en fin hest som bliver brugt til gode ture i skoven, hendes 14 dage i
bootcamp, var jeg derfor meget spændt på, hvordan hun ville tage.
Fina var ovenud positiv på projektet, hun kom mig i møde hver gang og tog
imod alle de mærkelige ting hun blev udsat for med godt humør, selv vand og
sæbe. En uge før fik hun dækken på, for at sørge for hun var hvid på noget af
kroppen… Dagen før fik begge heste den store tur, vask af man, hale samt ben,
hovolie og showshine. Udstyret blev pudset og der var udvalgt trenser som
præsenterede hestene pænest. Jo, jo -”hvis ikke man kan vinde, kan man skinne”
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Fina fra Vesterheden, fremviser Katrine Olsdal
Fotograf Jane Linnet

Kåringsdagen
Dagen oprandt og begge heste blev læsset
og jeg tog af sted med kriller og sommerfugle
i maven.
Indlogering af hestene gik uden problemer,
og jeg vil specielt sige tak til arrangørerne som
havde reserveret folde til unghingstene.
Vi startede med præsentation og gennemgang
af dagen med Bjarne Poulsen og Kristiane Klindt.

Måling af hestene
Herefter var der måling af alle heste uden rækkefølge. Her begik jeg den fejl
at tage Týr først, og da vi kom derop stod der ca. 8 andre heste, en masse
mennesker og en meget brunstig hoppe. Det gik lige i hovedet på ham, og
den oplevelse tog vi også med.
Alle udviste stor tålmodighed og forståelse, og det gjorde at, selvom musikken
spillede i hovedet på Týr blev det en god oplevelse for ham og mig.

Bygningsbedømmelse
Dernæst var der bygningsbedømmelse hvor rækkefølgen var bestemt.
Dette gav mere ro, de fleste nerver var væk, og man havde tid til at nyde det
hele. Under bygningsbedømmelsen er det en stor hjælp at have en hjælper
med, som kan flytte hestens ben når de ikke står rigtigt.

Ridebedømmelse
Efter frokost startede ridebedømmelsen. Man havde 10 banelængder hvor
man kunne vise hesten. Man behøvede ikke at vise lige meget af det hele,
det vigtigste var at vise de forskellige gangarter, og vise mest af det som
hesten var god til. I Fina´s tilfælde galop.
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Evaluering
Efter endt ridebedømmelse var der fælles evaluering. Hver enkelt hest blev
gennemgået, både i bygning og rid. Der var en utrolig stor åbenhed blandt
deltagerne, og en stor nysgerrighed som var en ren fornøjelse at være en del
af. Jeg tror jeg taler for alles vegne, at vi var mættet med mange gode informationer og indtryk.

Gode generelle kommentarer:
• Rid friskt og glem lidt den pæne skoleridning.
• Man må ikke have nysmurte hove.
Det besværliggører målingen.
• Vis hesten der hvor den er mest fri og ubesværet.
• Takt og tempo er altoverskyggende.

Hvad har vi lært af hele dette arrangement?
Vi har lært det, at vi selv vil prøve at fremstille egne hopper til kåring.
Men hvis vi vælger at få fuldkåret Týr er der for mange små faktorer der kan
spille ind på de enkelte delkarakterer.
Her ville vi søge hjælp hos
professionelle. Man kan med
træningog et grundigt forarbejde
gøre meget selv, men hvis man vil
have de sidste halve point, hist og
pist, skal man være professionel
få at hente dem.
Katrine Olsdal.
Vanadis fra Regstrup, fremviser Anne Hansen
Fotograf Miria Liv Jensen
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Boganmeldelse af Hasse Hoffmanns bog

”Dressur med hjerte og forstand”

Åh..... tænker man endnu en bog om dressur og er det ikke bare det
samme igen??!!
Og ja, det er grunddressur..... og ja, det er noget som er skrevet om
før..... bl.a. Kyra kyrklund har jo for mange af os, været en dygtig formidler gennem sin bog om dressurens grundbegreber.
Men Hasse gør det bare endnu bedre – han kan gennem sin fantastiske
viden og erfaring med heste og ryttere formidle dressuren på en
måde, så enhver rytter kan få et rigtig godt billed af, hvad grunddressur går ud på. Jeg kunne skrive/nævne rigtig mange gode passager i
bogen, men så vil det blive en meget lang boganmeldelse. I tølt blev bogen omtalt som en metafor til Frøken Jensens
kogebog – Og ja, det er en rigtig god bog og opslagsbog – Jeg nyder
hvert sekund, jeg har læst i den og fået opfrisket de mange grundbegreber indenfor dressuren. Bogen er absolut ikke kun for stor – heste –
ryttere, den er meget brugbar for islænder ryttere også.
Jeg vil give den 5 hestesko ud af 6 – Grunden til at den ikke får 6 er,
at der mangler en islænder.
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SÅ ER DET SNART TID TIL STÆVNE I LAXI

Helt præcist d. 23. September 2012

Og så er det tid for at hente hjælp
Vi skal bruge et antal frivillige hjælpere, vi skal bruge minimum
3 dommer sekretærer, 1 speaker, 1 speakersekretær,
1 person der mestre Icetest, 2 personer der kan stå som ”indpisker”
og sætte bånd på rytterne, 1 til 2 personer der vil stå for dommer/
hjælper forplejning og 2 personer der vil stå for indtjekning.
Alle kan være med, vi skal nok stå for oplæring, hvis du aldrig har
prøvet det før….
Kære klubkammerater er I friske på at give en hånd med,
så vi igen kan vise at vi i Laxi kan holde stævne der
både er konkurrence og smadder hyggeligt.
Skriv til
Eva Olsdal på mail
olsdal@olsdal.dk
eller
Lykke Pilegaard på mail
lykke-pilegaard@jubii.dk

VI VENTER VED MAILBOKSEN

Sommergræs

tilbydes til 2 heste fra Juni – Oktober
Dagligt opsyn med vand
pris pr. hest pr. mdr. Kr. 150,00
Jytte Praem tlf. 40167898.
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LAXI-klubstævne
d. 23 september 2012
Bestyrelsen i LAXI inviterer til stævne søndag d. 23. september 2012
på baneanlægget Rue Hed 14, Morud.
Der rides efter, reglementet: ”Stævneridning i Danmark”
Der skal være betalt rytterlicens for alle deltagere.
Der kan købes ”enkeltdags-rytterlicens”
Kig på DI’s hjemmeside og køb licens på SPORTI.
Der rides følgende klasser; T1, T.6, T7, 4.1, 4.3 og 4.5.
Klasserne T.6, T7, 4.3 og 4.5 afvikles med op til 3 på banen af gangen.
Se regler for antal start pr. hest pr. dag på DI’s hjemmeside.
Indtjekning kan foregå d. 23. sept. fra klokken 8.00 om morgenen.
Der skal medbringes hestepas, udfyldt ”Tro og love erklæring” som kan
hentes på DI´s hjemmeside. Husk at have vaccinationerne i orden.
Der er mulighed for leje af boks, det koster 50 kr. pr. dag, henvend dig til
Bettina Handberg, tlf: 2075 4899. Der vil blive anvist en fold ved ankomst.
Der skal selv medbringes hegnsmateriale til fold. Husk foder og spande til
vand. Husk at parkeringspladsen for trailere ligger ca. 500 m fra banerne.
Der vil løbende blive lagt diverse informationer på hjemmesiden og
program for dagen vil ligge på hjemmesiden ca. 1 uge før stævnet.
Startgebyr er 250 kroner pr.equipage. Betaling er lig med tilmelding og
der gælder først til mølle princippet. Der er bindende tilmelding. Der er plads
til max. 35 ryttere. Der indbetales til LAXI’s konto: reg.: 1551 Konto: 4745930
Efter d. 1. august vil det være muligt for andre end Laxi-medlemmer at
tilmelde sig, hvis der er plads. Det kræver medlemskab af Laxi, for at blive
kåret til KLUBMESTER. Det koster 350,00 for IKKE-medlemmer af Laxi, at
deltage i stævnet.
Dommerne vil i år være: Lisbeth Sonne, lokalklub dommer, Inge Navarsete,
lokalklub dommer og Ole Olsdal, national dommer.
Absolut Sidste tilmeldingsdato er den 27. august 2012…
HUSK VI KÅRER KLUBMESTER I 4.1 OG T.1
Der vil blive separate junior-finaler, hvis der er 5 juniorer i en klasse + der er
fine præmier at vinde.
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Tilmelding til Laxi-klubstævne
søndag d. 23. sept. 2012

Rytter: 						
Junior(0-18) 		

Senior

Adresse:
Telefon:
Mail:
Hest: 						reg.nr
Efter hingst:
Discipliner (sæt X):
T.7

Højre volte		

Venstre volte

T.6		

Højre volte		

Venstre volte

4.5

Højre volte		

Venstre volte

4.3		

Højre volte

Venstre volte

T.1		

4.1		
Fold (sæt X)
Tilmelding sendes til:
Eva Olsdal
			Bredgade 112
			5485 Skamby
			Mail: olsdal@olsdal.dk
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RIDEFERIE
I BLÅBJERG PLANTAGE
Vi var seks damer, som tog af sted i Bededagsferien til hygge og ridning i det vestjyske sammen med vores heste. Men hold da op – vi
var nær aldrig kommet af sted med al den oppakning vi skulle stuve
ind i lastbilen. Tøj, hesteudstyr og ikke mindst mad til både to og firbenede til 4 dage. Sådan noget afvejet wrap i poser fylder helt
enormt meget. Nå, men da alt var presset ind og hestene læsset kørte vi af sted. Vi mødtes med de andre på motorvejen, så vi kørte i en
fin kortege hele vejen. Tror lastbilerne var godt trætte af os.
Vi boede hos Hanne Borg ved Nr. Nebel i hendes dejlige hus, hvor
der også er fin plads til hestene lige udenfor døren. Vi blev taget
rigtig godt i mod og føltes os meget velkomne.
Der er det skønneste rideterræn i Blåbjerg Plantage nogle få hundrede meter fra huset, og ridningen dertil foregår på stier og grusveje.
Kun meget lidt ridning på en lille stille asfaltvej.
Det er helt fantastisk at ride i Plantagen, hvor der er meget varieret
terræn – sandede tunge smalle stier, de mest fantastiske brede tølt
(og galop) stier, klitter ved stranden og skønne græslysninger, hvor
vi holdt pause med hestene.
Hestene virkede som om de nød at være ude på nye eventyr, vi
havde i hvert fald seks meget friske og villige heste med, som havde
rigtig god fart på alle 3 dage.
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Og udover nogle timers ridning hver dag, ja så går sådan nogle dage jo
hurtigt med spisning, middagslur og hyggeligt samvær. Lidt lokal sightseeing blev det også til, hvor vi så kronvildt og var en tur på Tipperne
(stort marsk-eng fuglereservat).
Så nu er vi allerede begyndt at glæde os til næste års miniferie – og overveje, hvor turen så skal gå hen. Det var 3. år jeg var med på tur, og jeg synes det er en skøn måde at opleve forskellige steder af Danmark på.
Bettina Handberg
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INVITATIONER
Kære Laxi-medlem

Du inviteres til
Ridetur på islandsheste!
Middelfart Dyrehave/ Hindsgavl

Søndag den 1. juli kl.10:00
Vi mødes på parkeringspladsen Brovejen fra Fyenssiden lige før/fra
Jyllandssiden lige efter den gamle Lillebæltsbro
og er klar til at ride kl. 10:30
Vi rider i skoven langs Lillebælt frem til færgeoverfarten til Fænø.
Her får vi en velfortjent forfriskning - Kaffe/kage mv.
Herefter går turen mod startstedet ud over sletten, gennem skoven lidt
langs vandet. og vi er tilbage ved Brovejen.
Her spiser vi den medbragte madpakke (der vil være kaffe, øl, vand til
fri afbenyttelse.
Der vil være folde til hestene.
Vi håber på rigtig god søndag, og at mange kan deltage.
Der er ingen krav om ridekort.
Tilmelding senest søndag den 27 juni:
mail: frankbonde@hotmail.com, tlf: 20307409
Med venlig hilsen
Irene og Frank Bonde
PS
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Anne Meyerhoff vil være tovholder for evt. samkørsel
SMS eller ring til 2343 7114

INVITATIONER
Velkommen til Langesø Ridtet 2012
Man skal være med af en klub under DRF. Men det kan man blive for 125 kr.
Til de laveste klasser kræves ikke rytterlicence, så det er faktisk billigt.
Se http://www.facebook.com/home.php#!/groups/286002254810875/
og www.123hjemmeside.dk/langesoridtet
Stævneledelsen vil gerne byde ryttere, dyrlæger, officials, hjælpere,
publikum og andre interesserede velkommen til Langesø Ridtet 2012.
Langesø Ridtet er et nyt ridt på Fyn.
Ridtet afholdes lørdag d. 18. august 2012.
Arrangerende klub bag ridtet er Krikkerne, som har til huse i Herrested,
nær Ørbæk.
Ridtet foregår i skovene omkring Langesø Gods, og er det første
distancestævne i området nogensinde. Terrænet er kuperet, med dejlige
ridestier, og afvekslende bundforhold.
Ridtet udgår fra adressen: Den Gl. Smedie, Langesøvej 146, 5462 Morud.
Vi håber, at stævnet vil forløbe godt, at alle får en hyggelig lørdag med
positive oplevelser, og vi håber, at dette må blive en årlig tilbagevendende
begivenhed.
Hvorvidt stævnet bliver en succes eller ej afhænger dog i høj grad af jer
ryttere og jeres hjælpere. Vi håber, at I vil hjælpe med til, at vi alle får en
god dag, og at vi også fremover kan få lov at ”låne” marker, skove og
øvrige naturskønne områder til vores distancestævne.
Læs venligst hjemmesiden grundigt igennem inden I ankommer
til stævnet. På forhånd tak.
Venlig hilsen
Stævneledelsen
Dianna Pilegård og Peter Worm
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Hjælpere søges
Vi skal i år igen afholde LAXI – STÆVNE
D. 23. september og vi vil i år prøve noget nyt med

café–telt ved ovalbanen.
Dertil kunne jeg godt bruge nogle hjælpere.
Så har du lyst og tid ville det glæde mig med din hjælp – kontakt mig på
tlf. 28903710 eller email: birgitte.theils.hald@gmail.com
På vegne af Café ”SØDT OG GODT”
Birgitte

Undervisning
Træning · Tilridning · Kåring
ved Mie Hedebo, FT-berider og B-instruktør

Frugthaven 52 · 5462 Morud · Tlf. 2331 3779
www.hedebo-toeltheste.dk
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? Hvor vi er henne? ?
??
??
??
??
??

Kan du se hvor vi er henne, så mail til rhm@nalnet.dk, senest 1.juli,
og fortæl det. Det er ikke et navn jeg er ude efter, men evt. en foklaring
på ca. stedet.
Blandt de indsendte rigtige løsninger, vil vi trække lod om to dejlige
flasker rødvin, sponseret af Næsbylund Kro.

?
??
??

Gæt med og vis, at du kender dit område!! Kom nu ud af hullerne!
Sidste blads konkurrence var selvfølgelig på vej mod Rugårdsvej
og skovløber huset, fra banestien.
Desværre havde ingen set det, eller glemt at sende mail til mig!,
så….. det bliver et par flasker på eget bord!
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Hjælp din hest
mod insekter

IT
TFR
G
A
FR
min.
ved
00,kr. 5

tik
etbu
n
s
re
g vo
ores
Besø se hele v t
og
men
sorti

W W W. D A M I N O S H O P. C O M
Staushedevej 10 · DK-6621 Gesten · HOTLINE TLF.: 20239316
alle dage mellem kl. 8.00 - 20.00

Ridehuset,banerne
og rytterstuen
Laxi råder over en udendørs dressurbane og
ovalbane. De udendørs baner må frit
benyttes af alle Laxi-medlemmer.
Vis hensyn ved undervisning.
I ridehuset er der lagt en ny lækker fibebund
som er rigtig god at ride på. Husk at fjerne klatter
når du har redet...
Laxis store rytterstue kan ligeledes frit benyttes,
så kig ind og få en kop kaffe efter rideturen.

Husk
Onsdag

Der er fri
afbenyttelse af
hallen for Laximedlemmer

I forbindelse med
Laxi-arrangementer
(fx formationsridning)
er det gratis for
deltagerne at benytte
ridehallen.

Ridehuskort :
Pris for LAXI-medlem:
Dagskort:
Månedskort:
3 måneders kort:
Årskort:

Kr. 40,Kr. 200,Kr. 500,Kr. 1.200,-

Pris for ikke medlem:
Dagskort:
Månedskort:
3 måneders kort:
Årskort:

Kr. 40,Kr. 250,Kr. 650,Kr. 1.500,-

Følg venligst ordensreglerne, som er hængt op i Ridehuset. Ridekortet følger
rytter incl. navngivne heste. Ved køb af dagskort er det prisen pr. hest.
(betales kontant i opstillet kasse i ridehuset).
Køb af ridehuskort sker ved betaling til: reg. 5567 konto 0742871118.
PS. Husk navn på rytter og heste ved betaling.
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Kalender
Juni
9.

1-dags alrids stævne eller fællestur, alrid.

9.

Udstyrsdag kl. 14 i Laxi

10. Kl. 11 Kvadrillieridning.
28.06 til 01.07 Sommerdage i Laxi. Læs mere i bladet

JULI
28. Kl. 14.00 Tur til Æbleø - læs mere på Laxi.dk

AUGUST
26. Kl. 13.30 Tur til Æbleø - læs mere på Laxi.dk

SEPTEMBER
23. Laxi klubstævne

Velkommen til nye medlemmer i Laxi
Janne, Nils og Lasse Frandsen
Kent Karlsson
Christel Mathiesen og Henrik Vittrup
Lizette, Egon og Nicole Mai Nielsen
Cecilie Eilstrup Muus

Adresseændring:
Laxi får ikke besked fra Post Danmark, når du flytter.
Du skal derfor selv meddele flytning til:
Lykke Pilegaard, Odensevej 121, 5471 Søndersø
eller på mail: Lykke-pilegaard@jubii.dk

LAXI-Priser pr. 1/1 2012
Laxi-medlemskab
Gælder for hele kalenderåret. Giver ret til deltagelse i LAXI’s arrangementer
og alle modtager Nyhedsbrevet.
Børn op til 18 år:
150 kr.
Voksne:
300 kr.
Familiekont. (fælles husstand):
450 kr.
Indmeldelse skal ske ved mail til Lykke Pilegaard: lykke-pilegaard@jubii.dk.
Indbetaling kan ske på: reg. nr: 1551 kontonr: 4745930

Annonce-priser
1/1 side i farver:
300 kr.
1/3 side i farver:
140 kr.
Hvis der bestilles annoncer for et helt år (4 blade) er prisen, incl. link på
Laxi´s hjemmeside:
1/1 side i farver:
1000 kr.
1/3 side i farver:
400 kr.
Deadline for billeder og indlæg til Laxiposten
Sendes til
15. august sept-nov-dec
15. januar 2013 februar - marts - april
laxiposten@gmail.com

Ridekort til Langesø-skoven
Voksen personligt:
425 kr.
Voksen med gæst:
575 kr.
Junior personligt:
225 kr.
Junior med gæst:
300 kr.
Beløbet overføres til Nordfyns bank 6860-0002001726 med angivelse af
navn og adresse. Når betalingen er modtaget, fremsendes ridekortet.
Langesø Godskontor tlf. 65964080, email: kirsten@langesee.dk
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Afsender:
Laxi Islandshesteklub
v/Lykke Pilegaard,
Odensevej 121,
5471 Søndersø

Frimærke

Formand:
Ruth Hessel Madsen, Rue Hed 9, 5462 Morud, tlf. 66180698
e-mail: rhm@nalnet.dk
Næstformand:
Katrine Olsdal, Hammerdamvej 5, 5600 Faaborg, mobil 20741670
e-mail: katrineolsdal@hotmail.com
Sekretær og webmaster:
Tove Riis, Broby Kirkevej 9, 5270 Odense N, tlf. 65978169
e-mail: 2v.riis@gmail.com
Kasserer:
Lykke Pilegaard, Odensevej 121, 5471 Søndersø, tlf. 22792126
e-mail: lykke-pilegaard@jubii.dk
Bestyrelsesmedlem:
Birgitte Theils Hald, Holmvej 104, 5471 Søndersø, mobil 28903710
e-mail: birgitte.theils.hald@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Mette Zoëga Søndergaard, Solskinsvej 53, 5250 Odense SV, mobil 22983227
e-mail: mettezoega@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Lisbeth Voldsgård, Floravænget 42.2, 5250 Odense SV, tlf. 61268040/41970007
e-mail: lrv@vip.cybercity.dk
Suppleant:
Hanne Knudsen, Alexandragade 15, 1. tv., 5000 Odense, mobil 20225184
e-mail: hhk@ofir.dk
Suppleant:
Eva Olsdal, Bredgade 112, 5485 Skamby, tlf. 64851013 mobil 22983227,
e-mail: olsdal@olsdal.dk
Værtsparret på Rue Lundsgård:
Bettina og Tonny Handberg, tlf.: 65954848, Bettina mobil: 20754899

Post danmark stregkode

Bestyrelsen

