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kr. 800,Gelpad med
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Hoffmann’s rideudstyr

kr. 665,-

Tlf. 66146049

Laxi Islandshesteklub

Forsidefoto: Emilie Handberg
Sommeraften Rue Hed
Laxiposten 3

Formanden har ordet

SOMMEREN DER NÆSTEN
DRUKNEDE
Ja, så gik den sommer – næsten! –
Og jeg skal da love for, at vi har fået
vand i år. D.v.s. Pinsen var fin, varm
og dejlig, og vi fik høstet vrap, og
rigtig meget. Det var vi glade for,
men så kom regnen – uha, uha. – Ok,
så gror græsset jo igen, og det er jo
bare dejligt!
Stævnesæsonen har været og er i
fuld gang. Nordiske Mesterskaber,
DM, FM + diverse klubstævner her
og der.
Der har også i år været Landsmót i
Reykjavik. (Der blev vist meget derfra på TV). Jeg var så heldig at være
tilskuer på pladsen. Helt fantastisk
og i super godt vejr.
Noget jeg undrer mig meget over, er,
at 80-90% af hestene er 5 gængere
og går forrygende pas, hvor man i
Danmark måske ser 25-40% af hestene som bruger det 5. gear. Hvordan
hænger det sammen? Jeg har tænk
lidt over (med fare for at få ørerne i
maskinen), om det måske er fordi vi
”rider vores heste baglæns?”.
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Hermed mener jeg, at vi ikke lader
hestene gå frem og animerer dem til
at bruge deres stærke bagpart noget
mere????
Snart løber vores eget efterårsstævne af stablen, og her glæder vi
os til at se nogle friske, fyrige heste
og ryttere.
Mange har været på tur med deres
heste i sommerens løb og atter
andre har været på ture, hvor de har
redet fremmede heste.
For mig er det, at have mulighed for
at ride mange forskellige heste, helt
fantastisk. Man kommer lidt længere
ned omkring sin egen hest, når man
kommer hjem igen, og tilgangen til
op og ned og farten har også flyttet
sig.
Mens jeg skriver dette, har vi igen
dejlig sommer, og er der noget
skønnere end den danske sensommer, som vi nu er på vej til?
Jeg vil tillade mig at skrive teksten
til en dejlig sensommersang.

Sensommeraften – dagens ridt er forbi
Hestene gumler aftensmaden i ro og fred.
Stilheden taler sit eget sprog, det er stadig lunt.
Den uldne trøje kan blive i skabet lidt endnu!
Køerne står i engen og tygger drøv
hyldet i mosekonens bryg, som hun spreder nu
Dådyr på stubmarken strækker hals – kigger efter mig,
mens katten lister i grusvejens krat på mussejagt.
Bylamper tændes, jager dagen på flugt.
Her tøver mørket endnu, solkuglen synker, men
livgivne stråler gi´r stadig lys, lys til folk og fæ.
På sladrebænken ved Møllen er øllet koldt og godt!
Ude på bakken harver bonden sin mark,
Kæmpeuhyret driver larmende over land,
Ildøjnelygterne blænder mig – det er skumringstid,
men jorden passes med kærlighed, selv om det bli´r sent.
En enlig lille dreng på landsbyens vej
cykler omkring her, uden lys, han er ej kaldt ind.
Inde i byen har mørket, billygter, gadelamper,
taget magten helt – nu ved jeg natten er på vej.

Rhm. Copyright.
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SPYRNIR

FRA SIGRIÐARSTÖÐUM

Formations
ridning
Ja, hvad er det for en ting??
Det er x antal ryttere der mødes 1 gang om måneden.
Altid søndag og altid kl. 11.00.
Der er vi opsadlet og klar i ridehallen i LAXI.
Vi rider forskellige øvelser, dvs. volter, zig zag, møller,
skråt igennem osv. Egentlig meget simpelt.
Vi rider fortrinsvis i skridt, især hvis vi skal prøve noget nyt.
Ellers rider vi tölt og trav.
Hvem styrer os rundt i disse øvelser,
det gør Ruth Madsen eller jeg (Eva Olsdal)

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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Der er ikke tilmelding, vi møder bare op, og er der nok
til noget kvadrille/formationsridning, ja, så klør vi på med
det i en 45 min tid.
Det er helt utroligt så flot det er,
at se disse smukke heste
og deres ryttere følges ad
ned ad midter linien,
for derefter at stoppe
præcist ved siden af
hinanden, stigbøjle ved stigbøjle.
Hestene pruster og rytterne smiler….
Hvilket syn :-) man bliver varm inden i.
Jeg glæder mig til, vi starter igen efter sommerferien.
Og hvis der er nye der vil med, så kig på hjemmesidens
kalender; her står hvornår vi rider FORMATIONSRIDNING
Eva Olsdal
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Tígull frá Bjarnanesi
Tígull fik konstateret slidgigt i kodeleddet i
2006, herefter vidste vi at vi havde ham på lånt
tid. Vi måtte godt skridte ture på ham, men vi
valgte at pensionere ham fra ridningen og udelukkende bruge ham til hopper, det havde han
ikke noget imod. Jeg kan skrive i timer om hvor
fantastisk et sind han havde, at han var den hest
jeg turde lade min mor trække ud og ind fra fold,
fordi jeg vidste han ville passe på hende. Og hvis
vi havde nervøse venner eller familie på besøg
var det Tìgull der blev klapper og striglet. Endnu
mere dejligt er det, at se det går i arv hos hans afkom, vi glæder os hver dag over dem og glæder
os endnu mere til at ride dem.

Født på Island 1995. Efter Pokki frá Bjarnanesi 1 og Svás frá Hafnarnesi.
Farve: Raudblesóttur, glófextur. Avlet af: Olgeir Karl Ólafsson.

Sådan, og meget andet står der skrevet på hans
stamtavle.
Tígull kom til Danmark og til kåringsbekræftelse i
Herning 2002 og fuldkåring i 2003.
Han var på det tidspunkt ejet af Gudmundur
Björgvinsson, Eva Dyrøy og Rasmus Møller
Jensen.
Gudmundur red ham ved DM Gædingakeppni i
2002 og som Susanne Lassen (redaktør på Tölt)
skrev i artiklen i Tölt oktober 2002:
”Gudmundur Björgvinsson og Jóhann Skúlason
kom på deres bedste og også nye heste. Denne
gang var det Gudmundur, som løb med æren og de
fornemmeste priser….”
”A-flokk vinderen blev, Hrannar, han var lånt af
Samantha Leidesdorff, B-flokk vinderhesten var
en ny Bjarnanesi hest efter Phokki, DET RØDE
ENERGIBUNDT TÍGULL.
Begge pragtstykker med en kvalitet, som var stor
nok til at vinde over Jóhann Skúlasons, Heikir og
Snarpur (senere VM-mester i T.1)”
Ja, sådan var Tígull også…..
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Katrine og Tígull

Da Tígull kom ind i vores familie, var det
fordi vi var på udkig efter en afløser for Katrines
konkurrencehest, Halastjarna fra Spillehuse.
Vi havde været lidt rundt i landet og set på lidt
forskelligt, da vi kom til Rasmus. Her var Tígull…
Vi fik ham hjem på prøve, og han gik lige ind i
vores hjerter.
Her i vores lille bedrift, skulle han være Katrines
ridehest. Og hingst for vores 2 hopper, Birta fra
Stafni og Hallastjarna fra Spillehuse.
Tígull var god ved sine hopper. Hos os er han
blevet far til 5 føl med Halastjarna. 2 hopper og
3 hingste. Og far til 2 hoppeføl med Birta.
Foruden de hopper der kom til udefra.
Han var en herlig legekammerat for vores
vallakker og føl/ungheste. Alle nye heste der er
kommet her på stedet, har med det samme vidst
hvem der var ”kongen”, og at det var Tígull der
bestemte. Der herskede altid en dejlig ro i den
fold hvor Tígull gik. Her var ingen kamp om pladser og mad, bare ro og tryghed.
Hans sønner fik lov at kravle på ham, bide i hans
flanker og haser. De fik længere line end de øvrige vallakker, men blev også sat på plads hvis de
blev for kække. Fantastisk, at have en så tålmodig
hingst til at opdrage de unge.

Vi var igennem et længere forløb med behandlinger og genoptræning. Men det havde ingen effekt. Vi vidste at det på et tidspunkt ville give nogen aflastningsskader. Man kan aldrig forberede
sig på, at en dag er det nok og tid til at sige farvel.
Vi havde, siden Tígull fik konstateret slidgigten,
fået tjekket ham af dyrlægen, med jævne mellemrum, for at være sikker på han havde det godt.
Vi var nået dertil hvor, han ikke havde det godt.
Vi fik smertestillende til ham og skulle så bestemme en dag for Tígull’s aflivning.
Hvordan kan man tage sådan en beslutning?
Vi fik ikke noget valg… Tígull valgte for os.
Det var Juli 2011, Tígull fik en infektion i benet.

Side 9
hesten
Her sagde vi farvel til en konge, en ven, en legekammerat, en æra i vores liv med islandske heste.
Vi var ved hans side til det sidste.
En enkelt udramatisk ærefuld død.
Vi hilste af med dyrlægen. Derefter tændte vi
en lanterne, lagde en presenning over ham, og
græd.
Dagen efter væltede regnen ned.
Han var væk da vi kom fra arbejde. Jeg fortrød jeg
ikke havde klippet en lille lok hår af til minde,
men nu var det for sent.
Det tog tid inden jeg kunne gå hen hvor Tígull
havde ligget. Jeg samlede pressendingen sammen og tog lanternen, i det samme fik jeg øje
på en hårlok…. Den var fra Tígull.
Tak, jeg ved vi mødes igen.
Katrine’s og Tigull’s historie er et kapitel for sig,
og det kan være at, hun en dag vil fortælle om
det, måske…
Skrevet af
Eva Olsdal,
ejer af Tigull

Vi havde solgt Sunna, hun er efter Tígull.
Hun skulle hentes 12. juli om aftenen. Den aften
traf vi beslutningen, Tígull skulle aflives onsdag
d. 13. juli. Katrine og jeg bestemte at det skulle
være eftermiddag. Ole fik ringet til Daka, og aftalt
afhentning…
Det havde regnet en del de foregående dage,
men denne onsdag var det tørvejr og sol.
Tígull blev vasket, som hvis han skulle til stævne
og fik lækker mad og hø. Han fik sin fineste grime
på. Han fik lov at hilse af med hopperne og fik lov
at løbe med vallakkerne endnu en sidste gang.
Dyrlægen kom, vi havde valgt hvor det skulle
foregå, et sted i vores indkørsel hvor græsset
var grønt.
Katrine og Tígull
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Kom i efterårshumør hos

Fyns Rideudstyr
Mountain Horse jodphurs støvler
Mountain Rider Classic, Ergonomisk, stødabsorberende indersål der kan tages ud. Ekstra polstring ved anklerne modvirker
gnav. Støddæmpning i hælen samt indbygget stålsvang, der
giver støtte til foden. Stirrup Control System i ydersålen holder
grebet i stigbøjlen Kr. 999,-.
Hunter trense
Trenser
• Hunter trense i sort kr. 1399,• Biothane trense fra Fakúr design i sort eller blå:
Nakkestykke kr. 360,Næsebånd kr. 369,Tøjle kr. 399,Hold varmen på kolde dage...
Quibec heldragt, med helskind vandtæt og åndbar.
Både til børn og vokse, pris kr. 1069,-

Vær god ved hestens ryg
Geleunderlag kr. 379,Lammepad kr. 689,Antiglid kr. 259.
Pro Balance fra Eskadron kr. 389,og HUSK.....
BlueHors B-express, når din hest sætter pels.
BlueHors Feed Support, når din hest skal være
dækket 100% ind.

Visionsaften
i?
Hvad vil vi med Lax

Bestyrelsen inviterer til VISIONSAFTEN,
hvor alle de gode ideer I ligger inde med kan
komme på bordet, så klubben fortsat
kan være i udvikling. Mød op og deltag i en
spændende aften den

25. oktober kl. 19.00
i rytterstuen på Rue Hed

Laxi er vært med kaffe og en bid brød.
Nina Ørum holder styr på slagets gang og de
emner som vi gerne vil rundt om.
Oplæg til emner:
• Hvad vil vi med klubben?
• Drømmescenarie - hvis der var frit valg på alle hylder?
• Hvad skal vi på kort og lang sigt?
• Hvad er realistisk?
Afslutning med opsamling af aftenens input.
Husk at din mening tæller
og at vi vil rigtig gerne vil høre den.
Venlig hilsen Bestyrelsen

www.fynsrideudstyr.dk
fynsrideudstyr
Rugårdsvej 910 . Hindevad . 5471 Søndersø . Tlf: 6483 1350
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En klub er jo kun en klub, hvis der er glade
og aktive medlemmer :-)
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Af Birgitte Theils Hald

Boganmeldelse af Christina Suntum Sørensen bog

”Bag om biddet”

LAXI-Klubstævne
23. September 2012

Det går strygende med tilmeldingerne til stævnet

Og er der stadig plads at få….
Meld MEGET gerne til i 4.3, 4.1, T.6 og T.1….
her vil vi gerne se flere ryttere.
Her er konkurrencen heller ikke så ”hård” …
der er nærmest garanti for placering i top 3 ;-)

Christina er uddannet dyrlæge og har fordybet sig i hestens mund og gjort det
endnu mere kompliceret, at finde ud af,
om man nu også har valgt det rette bid til
sin hest.
Bogen har mange gode egenskaber, idet
den giver dig som læser et indblik i, om
biddet sidder korrekt i hestens mund.
Dvs om det er for langt eller kort, sidder
for højt eller for lavt i munden på din hest.
Skummer din hest for meget kan det
være, at biddet f.eks. er for tykt og hesten
har svært ved at synke osv....
Så er du usikker omkring dette og anden
god baggrundsviden om biddets vigtigste facetter, så er det en god bog.
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Når jeg siger, at bogen gør det med bid
mere kompliceret end der måske er grund
til, mener jeg, at der er så mange forskellige bid på markedet i dag og nogen er fortaler for en slags og andre for en anden
slags. Hvis man er i tvivl om det bid man
benytter til sin hest, så lad din ridelærer
vejlede dig. Det er ham eller hende som
kender din ridning og hest.
Det gør Christina Suntum Sørensen ikke
og jeg mener dermed, at hun vil have
vanskeligt ved at vejlede dig optimalt.
Jeg kan kun anbefale bogen til dig, som
er nysgerrig for at lærer mere om biddets
forskellige muligheder.
Bogen for 3 ud af 6 hestesko.

etales
Der indb nto:
ko
til LAXI’s 1
1
reg.: 55 0
74593
Konto: 4
d
er lig me
Betaling ing
tilmeld

Skriv til
Eva Olsdal på mail
olsdal@olsdal.dk
eller
Lykke Pilegaard på mail
lykke-pilegaard@jubii.dk

Vil du også hjælpe?
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.
Mange har allerede meldt sig, men vi
mangler stadig hjælpere til sekretariatet
og til banen.
Skriv til
Eva Olsdal på mail
olsdal@olsdal.dk
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Og turen gik til
Island og Landsmót
Denne sommer blev en drøm om at
komme til Island endelig til virkelighed. Turen blev planlagt allerede i
december - fly, hotel og billetter til
Landsmót blev booket. Lang ventetid, men endelig oprandt dagen hvor
jeg, min mand Jan og min gode veninde Helle skulle afsted.
De første dage var vi turister - så alt
det der skulle ses, Den Blå Lagune,
The Golden Cirkel og en dagsridetur
til stranden og lidt i bakkerne - stort.

hestefolk, ”vores” undervisere, ryttere og nød ellers bare stemningen, det
gode vejr og de gode siddepladser :-)
Vi så super tölt, trav og ikke mindst
pas. Glade unger på deres heste der
tonsede banen rundt i højt, højt tempo - skønt at se.

Og det var bare en af afkomssamlingerne...

Der var fremvisninger af
afkomssamlinger efter højt
kårede hingste. Det var den
ene wauv-oplevelse efter den
anden for det var opvisninger
af høj klasse og sikke meget
pas vi så... det ser vi jo ikke så
meget af herhjemme :-)
Og der bliver helt klart en
næste gang (der skal bare lige
spares op) der er jo Landsmót
igen 2014.
Mette Zoëga

Hestene er som filmstjerner..... omringet af fotografer
Flot vejr og masser af stemning

Men det var Landsmót vi kom for!
Og det var en stor, stor oplevelse.
Fantastisk stemning, flotte heste,
flot ridning og en atmosfære af stor
respekt og hyldest til HESTEN.
Vi mødte mange kendte ansigter på
pladsen (dog ikke Ruth), vi talte med
Den Blå Lagune er faktisk ret blå...
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Hindsgavl tur
Frank og Irene Bonde
havde inviteret Laxi medlemmer med på tur
den 1. juli i området omkring Hindsgavl Slot,
Der var også en håndfuld ryttere med fra Kolding.
Vi mødtes ved parkeringspladsen lige før den
gamle Lillebælts bro,
Vi var i alt 18 ryttere, som red af sted kl. 10.30
ind i Kongebroskoven.

På turen red vi forbi Hindsgavl Slot,
og vi var heldige at møde en flok dåhjorte på vores vej.
Turen var på omkring 13 km.

Tak til alle for en hyggelig tur i et andet terræn og i et område,
som bestemt er et besøg værd.
Lisbeth
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? Hvor vi er henne? ?
??
??
??
??
??
Badetur med hestene på sommerens varmeste dag,
ved Sandager Næs
Venlig hilsen Thomas Brooksby

Undervisning
Træning · Tilridning · Kurser
ved Mie Hedebo, FT-berider og B-instruktør
Undervisning på udendørs dressurog ovalbane, i ridehal og skov
Kurser med dygtige instruktører
fra ind- og udland

Ridehal
Ridehuskort
ring for nærmere
info

Kan du se hvor vi er henne?
Hvis du kan, så mail til rhm@nalnet.dk senest 1.november, 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 vin, sponseret af Næsbylund Kro og Hotel.
Gæt med og vis, at du kender dit område!! Kom nu ud af hullerne!
Sidste blads konkurrence var selvfølgelig i åen,
under broen ved den gamle banelinie,
( sløret lidt, så det ikke blev for nemt?)

Den heldige vinder blev Anne Meyerhof.
Frugthaven 52 · 5462 Morud · Tlf. 2331 3779
mail: mie_knudsen@hotmail.com
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Hjertelig tillykke, der kommer et par flasker god vin til dig!

?
??
??
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Psyllium Horse

LOPPEFRØSKALLER
- m o d S A N D K O L I K RIT
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·
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·

Anbefales af mange dyrlæger mod sand i tarmene
Bevarer fordøjelsen i en sund balance
Også i de luxe udgave til kræsne heste
For mere info – tjek netbutik

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 kvadrillieridning)
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
September
23. Laxi-Stævne

Oktober
07. Kl. 11.00 Løvfaldstur - se mere på www.laxi.dk
14. Kl. 11.00 Formationsridning
25. Kl. 19.00 Visionsaften

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

december

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

09. Kl. 11.00 Formationsridning

Annonce-priser

09. kl. 11.00 Julejagt

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.

November
11. Kl. 11.00 Formationsridning

Januar
07. Kl. 11.00 Nytårsridt
29. Generalforsamling - se mere på www.laxi.dk

Velkommen

til nye medlemmer i Laxi
Frida, Freja, Jens og Helle Pleidrup Andreasen
Astrid, Ida, Jens og Nina Henriksen
Wickie Kongstad

Deadline for billeder og indlæg til Laxiposten
15. november 2012 til december-januar-februar
15. februar 2013 til marts- april-maj

Sendes til

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
Laxiposten 23

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

