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Kátur og Teitur

Formanden har ordet

Fremtiden tilhører dem
der har forberedt sig
Da vi i bestyrelsen er klar over, at ovenstående er rigtigt, indkaldte vi til
Visionsmøde i LAXI.
Og hvilken herlig overraskelse – vi blev rigtig mange og vi fik rigtig mange gode
indput til fremtiden. Nogle af dem havde vi på tegnebrættet, nogle nok også
tænkt på og atter andre gav nyt blod.
Vi fik mange tilkendegivelser af, at man ønsker at være social og ride på sin islandske hest, stævner, ture og træning, arbejde fra jorden og horsemanchip. – Vi har
nu allerede meget mere i støbeskeen for vinteren og det kommende år, så hold
øje med kalenderen på hjemmesiden og find det du allerhelst vil.
Laxi holder generalforsamling tirsdag den 29. januar kl. 19:00 i klublokalet Rue
Hed 14. Jeg glæder mig til et stort fremmøde, og at der, derude, er nye friske folk
til at tage over for ”dem, der faldt”. Vi vil jo gerne bruge så mange som muligt af
alle de gode ideer, men det kræver kræfter og vi har brug for hjælp fra alle vores
dejlige medlemmer.
DI’s generalforsamling er overstået, når dette blad kommer. Der var foreslået en
sturkturændring i forhold til tidligere, således at klubkomiteen bliver slået sammen
med fælleskomiteen i en ny komite som skulle hedde ”Bredden” og så varetage alt
det, som de to komiteer tidligere har varetaget. Vi havde valgt i LAXI (efter flertalsdemokrati) at stemme for, men flertallet ville at klubbens nuværende struktur
fortsatte.
Jeg vil her opfordre jer alle til at være medlem af DI, så vores hovedorganisation
får tyngde og fylde til at gøre alt det, for os og vores heste, som vi/de gerne vil.
På vej hjem fra Island
Rigtig fornøjelig vinter, Jul og Nytår
Ruth Hessel Madsen
Foto: My Linnet
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SPYRNIR

FRA SIGRIÐARSTÖÐUM

Formationsridning
Altid søndag og altid kl. 11.00
09. december 2012
13. januar 2013
10. februar 2013
10. marts 2013
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. Ruth Madsen eller jeg (Eva Olsdal) styrer os rundt i
disse øvelser. 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.
Med venlig hilsen

Laxi Islandshesteklub
Ruth/Eva

Ønsker du et afkom, som er nemt og omgængeligt, 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, sølvvinder 2011
og i A-finale 2012 for ungrytter, og deltog desuden ved
VM i Østrig 2011.

Concave sko er gode til islænder .

Denne skotype har nogle gode egenskaber, specielt egnet for den
islandske hest. Hvis du gerne vil ride selv om det er koldt og sne, men
tænker det også skal være forsvarligt.
Denne sko giver det bedre greb på alle typer af underlag, samtidigt med
den Concave inderside slipper sneen fra skoen, så man undgår stylter.
Dermed kan hesten bevæge sig frit, uanset underlags type.
Denne sko går under normal sko, og dermed normal pris, incl. 6 ugers tabt
sko garanti, hos os.
Vi har lavet en lille Video på YouTube - Skofæste i sneen, hvor du kan få
flere informationer.
Videoen er også linket fra vores hjemmeside.

Spyrnir bliver til dagligt redet af ungrytter Emilie Handberg og de
kan ses i Hingsteshow til World Tölt 2013.
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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16. december 2012.

Side 9
hesten

Julejagten 2012 starter fra Langesøhallen kl. 12.00.
Vi vil være klar til afgang kl. 12:00 og rider af ”uvisse men smukke stier” indtil vi kl. 13:00 vil holde
pause på det grønne område på den anden side af vejen, overfor p-pladsen ved Langesø smedje.
Her vil vi afholde konkurrence i Øltölt. – Der vil også være forfriskninger til alle.
Efter pausen fortsætter jagten ad nye stier, indtil vi slutter ved Langesøhallen. Så er der tid til
at ride/køre hestene hjem. De der har langt hjem, kan have hestene på fold medens vi..….
Kl. 15:00, ved den hyggelige ”after-jagt”, får man serveret Jagtsuppe med
vin/øl/vand og kaffe i ”Rueriet” på Grønhøjgård, Rue Hed 9.
Her er ”supperyttere” også meget velkomne.
Snu Ræve:		
U-Retfærdig Master:
Retfærdig BagMaster:

Gæsteryttere
kan deltage

Jannie & Anne M.
Ruth
Eva O.

Jagten er gratis for Laxi-medlemmer,
dog betales 40 kr. for dem der ikke har skovkort.
Pris for ikke-laxi medlemmer
30,- kr. + evt. skovkort.
Pris for Jagtsuppe m.m.: 50,00 kr. venligst tilmeld rhm@alphorn.dk tlf.: 6042 2534
OBS OBS OBS
Præmier: for mest julede ekvipage og øltôlt
Jagten vil ikke indeholde spring.

Øltölt kan rides i alle afarter af tölt. Man tölter
omkring forhindringer med et fyldt ølkrus i
hånden og skal undgå at spilde.
Trailerparkering under after-jagt hos Bettina
eller Grønhønhøjgård Rue Hed 9

Velkommen
LAXI / Ruth

Juleridetur med øltölt
søndag den 16. december

Er du en af de ryttere, som ikke er så tryg ved at ride julejagt i
stor flok, så er her et godt alternativ.
Tove og Lysingur tilbyder en alternativ tur, som ”farer
med lempe”, men som også slutter sig til Øltölten ved slottet.
Der vil være afgang fra Laxi, Rue Hed 14, kl. 12:00
Øltölten er ved slottet kl. 13:00.
På gensyn
Tove & Lysingur
Tilmelding tlf.: 6134 9125
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Glanni fra Dalvik
For 3 år siden blev jeg, Nicole, den heldige ejer af den skønneste hest man kan tænke
sig: Glanni frá Dalvík.
Glanni er en skøn vallak på 9 år, som jeg købte af Agnar Snorri Stefansson og Anne Stine
Haugen. Da jeg så ham blive fremvist, vidste jeg med det samme at det skulle være
ham! Han er en utrolig venlig, samarbejdsvillig og glad hest - vi plejer at sige at han er
ligeså god som han er stor :-)
Glanni har givet mig de utroligste oplevelser samt lært mig en hel masse. Ligemeget
om vi er til stævne, skridter en tur eller er til undervisning er vores timer sammen altid
fyldt med glade prust fra ham.
Jeg glæder mig til de næste mange glade timer i samvær med min dejlige ven, Glanni.

mail: 2v.riis@gmail.com

På billedet ses vi til St. Sognstrups Høststævne i 4.1, hvor jeg blev bedste ungrytter med
+ for pæn og harmonisk ridning.
Laxiposten 9

Laxi-grupper

Jeg kunne godt tænke mig at starte en
gruppe op, som arbejder med ”modig hestmodig rytter”.

ner op, uden at blive blå i hovedet). Derudover
kræver nogle af øvelserne, at man starter med at
være to om hesten.

Jeg har nogle bøger med øvelser, hvor man gør
sin hest mere modig overfor nye ting og tænker
at vi kunne bruge dem? + det du ved om emnet,
og lave nogle træningsgange i ridehallen på
Rue Hed 14.

Senere kan vi, hvis vi synes, se om vi kan få en underviser ud? Der er en god underviser i Søndersø,
der er cirkusprinsesse :-) og som afholder kurser.

Altså et forløb uden underviser; men hvor vi
selv arbejder os frem. Det ser overkommeligt ud
i bøgerne, jeg synes bare det er et stort arbejde
at sætte f.eks. en ballonvæg op i en time, bare for
min skyld (og kan vel ikke puste så mange ballo-

Og måske endnu senere komme med et forslag
til klubbens bestyrelse om at købe mere grej ind,
hvis vi vil lave f.eks. ”agility” med hestene :-)
Kontakt mig på jannienielsen@hotmail.com
Med venlig vrinsken
Jannie og Nökkvi

”Hej alle skovryttere” gruppe
I er hermed inviteret til at ride med i
Langesøskovene hver søndag med start den
25. november.
Vi rider ud fra Rue Hed 14, 5462 Morud hver
søndag klokken 10.
Du skal altså være rideklar klokken 10 .
Alle kan være med, vi rider efter evne; men prøver også at flytte grænser i god ro og orden.
Her i starten vil det være kortere ture (ca. en til
1½ time), men min ambition er, at vi til sommer
rider nogle lange ture ”med madkurv” til den
anden ende af skoven.
Hvad kunne formålet være med at deltage?
• Jeg vil gerne lære skoven at kende
• Min hest og jeg skal i form til julejagten.
• Det bliver hyggeligt
• Tja find selv på flere :-)
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Hvis du har spørgsmål så kontakt mig på
20 47 08 12
Jeg kan dog allerede nu afsløre, at vi også rider
selvom det regner og sådan :-)
Mit formål med turene er – udover at komme i
form – at lede efter nogle spændende stier til
julejagten. Så hvis du overvejer at deltage i den,
så er det jo selvskrevet at du skal med på tur nu.
Hvis du ikke har ridekort til
Langesøskovene?
Ofte vil du kunne ride med, fordi vi andre har
kort med gæst. Ellers kan du købe dagskort på
Tværskov Mølle, hos Esther og Steffen.
Der ligger kuverter i stalden, som man udfylder
og lægger penge i. Nemt og enkelt.
Eller du kan kontakte Langesø Godskontor på
tlf. 65 96 40 80. Et dagskort koster 40 kr.
Vi håber vi ses
Med venlig hilsen
Nökkvi og Jannie

Vil du
ride ture
omkring
Laxi?gruppe
Jeg tænker mig, vi
via en gruppemail
sender besked til de andre, når vi synes der skal rides. Hvad vi evt. har tænkt os af længde,
hastighed mv.
Er der nogen uden mail, kan man aftale med en af de andre om af få telefonbesked, evt.
SMS. Nogen gange kan det være med madpakke eller kaffe på turen eller bagefter.
Kontakt mig hvis du vil med på listen, gerne med oplysninger som: kun i weekenden,
ikke i vand, kun små grupper, gerne lid tempo på, ikke for vildt....
2v.riis@gmail.com eller telefon 61349125

Kender du endomondo?
Vil du være med i en Endomondogruppe?
Vil du gerne snakke med andre om mulighederne,
lære mere og lære fra dig?
Spørgsmål og tilmelding til
2v.riis@gmail.com/61349124

Har nogen lyst til at starte en anden gruppe?
Du kan sætte lidt i bladet, på
hjemmesiden (eller opslagstavlen), bruge
laxi Islandshesteklub på Facebook,
eller få det med en nyhedsmail ud.
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”Modig hest – modig rytter” gruppe

Laxi-grupper
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Tur til Hindsgavl
3. november

Godt 20 ekvipager fra Laxi havde taget
imod indbydelsen fra Frank og Irene om
en gratis tur rundt i Hindsgavl.
Det var en herlig og varieret tur på 11-12
kilometer.
Vi blev delt i to hold, jeg var med Irenes
hold og den var tilpas udfordrende, og
alligevel med fuldt styr på adet hele, som
jeg bedst kan lide det!

Cykeltosserne i Ruehed
Kære Laxi-venner.

I pausen gav de kaffe og kage mv. Et flot
og generøst arrangement.
Tilbage ved trailerne blev vi fotograferet
af en flok fotografer på natur-tur.
Vi snakker ikke om vejret, for ligesom
vores heste, er vi (næsten) ligeglade med
det, bare selskabet er godt og der er
smukt, hvor vi rider. Og det var det.
Hilsen Tove Riis

På opfordring af Tove Riis, har jeg valgt
at skrive dette indlæg i håb om at gøre
op med den mentale barriere, der nogen
gange kan opstå i forbindelse med at to
forskellige grupper benytter skoven.
I dette indlæg vil jeg gerne fortælle jer
lidt om, hvad vores sport er:
Navnet på vores forening er 5K Freeride.
Vi er de cykeltosser, som holder til i
Ruehed på den anlagte cykelbane med
alle de små og store jordhop samt diverse træ-konstruktioner.
Freeride går i al sin enkelhed ud på at
køre cykel, hvor man kan komme frem.
Men vores klub fungerer også lidt som
en paraplyorganisation. Vi dyrker ikke
kun freeride. Banen i Ruehed bliver
brugt til at køre downhill på.
Downhill er en sport, hvor det handler
om at komme hurtigst muligt fra toppen til bunden af bakken. Dette gøres
inden for et afmærket område, som på
vores bane kan varierer fra 1 meter og
op til 3 meter.

Desuden bliver der hvert år, afholdt
Dansk Downhill cup, hvor vi har været
en fast bestanddel helt fra begyndelsen.
Vores kærlighed til downhill har sågar
bragt os til udlandet flere gange, hvor
vi bruger skilifte til at komme op på toppen af bjergene. Derfra er den kun os
selv, som er herre over, hvor hurtigt vi
kommer ned igen. Billedet viser en del af
gruppen fra vores sidste tur til Bozi Dar,
Tjekkiet. Derudover har vi været i
Tyskland, Norge, Sverige og Frankrig for
at nævne nogle af de hyppigste ture.
Ud over downhill kører vi også almindelig mountain biking, samt støtter op
omkring de tiltag, der har været fra
Odense kommune ude på Stige Ø.
Vi er klar over, at alle har lov til at bruge
skoven, og vi prøver ihærdigt på at komme overens med alle skovens brugere.
Jeg håber, at jeg, gennem dette indlæg,
har givet jer en lille indsigt i, hvad vores
sport går ud på.
Vi ses i skoven!

Foto: Signe Thorbensen
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Visionsaftenen
asser af ideer
stort fremmøde og m
Aftenen startede med at Nina forklarede hvordan aftenen skulle forløbe.
Derefter blev vi indelt i 5 grupper som alle skulle komme med deres bud
på fremtidens Laxi - og det kom der mange spændende tanker ud af....
Hver grupper fremlagde deres forslag og ønsker og flere kom med
konkrete løsninger og tilbud om at arrangere alt fra ture til strik.
Alt i alt en meget vellykket aften og bestyrelsen er nu gået i gang
med at bearbejde alle de gode forslag.

Kursus forløb over flere gange
med noget, man skulle øve sig på ind i
mellem.
Alternativer til alm.
gangarts-stævner. Eks.
nogle børneklasser)

Fælles ture i hele DK: Æbelø,
Hindsgavl, Sydfyn, Kompedal,
Orelund, mv.
Engagerede medlemmer.
Der både deltager og
tager initiativer.

Introdage for nye
medlemmer (hvor
tit?)+ velkomstfolder

Kurser med tid
til kaffe og
snak

Noget for begyndere i
islandshesteverdenen (teori,
grundridning, islandske heste
kontra store heste,
ridemærker, evt. hver anden
onsdag i en periode)

Hvad skal laxi
være for en klub?
Udpluk fra aftenens
flipover

Grupper (eks. 4 medlemmer)
blandet pensionærer og
medlemme
Nogle grupper kunne jo også stå for
nogen af de ting der blev ønsket som aktiviteter
på mødet. Og ved at blande grupperne lidt,
så vi lærte nye at kende, kunne det måske løse
op for den følelse af at føle sig som fremmed,
som nævnt ovenfor.

Foredrag , billeder
fra f. eks
Islandstur.
Bytte heste en
weekend.

Springkurser-alrid.

Det kunne være dejligt, hvis
andre end lige stævnedeltagere
kom med til stævnerne,
heppede, måske hjalp til.

hestevelfærd via foredrag (udstyr,
smed, foder, sundhed m.m.) og via
kurser med arbejde fra jorden,
longering, lydighedsøvelser, m.m.)

Man kan godt føle sig lidt fremmed i en
indforstået verden, når man er ny i klubben,
især, hvis man ikke er pensionær.=>
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Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Dagsorden:

Der afholdes generalforsamling hvert år i januar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Valg af dirigent.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Indkomne forslag.

Alle medlemmer af klubben er mødeberettiget på generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent det forløbne år, er
stemmeberettigede.
Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene.

Valg til bestyrelsen, samt valg af 3 suppleanter.
Suppleanter vælges for 1 år.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal
(over halvdelen af de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne,
at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

Eventuelt.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en to-årig periode.
Der vælges op til 2 juniormedlemmer og herudover vælges seniormedlemmer, så bestyrelsen er fuldtallig. Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4
medlemmer lige og ulige år. Genvalg er muligt. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

På valg til bestyrelsen:

Ikke på valg:

Ruth (modtager genvalg)

Katrine

Lykke (modtager genvalg)

Lisbeth

BirgitteTheils Hald (modtager ikke genvalg)

Mette

Bestyrelsens beretning.
Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Fastlæggelse af kontingenter for det indeværende år.

Valg af 2 revisorer. Vælges for 1 år.
Valg af bladudvalg. Vælges for 1 år.

Mød op til
en hyggelig aften.
Laxi er vært med
lidt ost og vin.

Tove (modtager genvalg som suppleant)
Eva (suppleant, modtager genvalg)
Hanne (suppleant, modtager ikke genvalg)
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Strikkeaften
i Laxi:
Alle med lyst til snak, hygge og gang
i strikkepindene er meget velkomne.
Vi holder strikkeaften tirsdag i ulige
uger kl. 19.30 i den lille rytterstue på
Rue Hed 14.
Du er også meget velkommen, selvom du aldrig har strikket før, og
bare har lyst til at forsøge dig med det. Vi deler gerne ud af erfaringer
og opskrifter. Laxi er vært for kaffe og te. De der deltager skiftes til at
have kage med (så kan vi også udveksle bageopskrifter).

? Hvor vi er henne? ?
??
??
??
??
??

Mange hilsner
Bettina Handberg - Tlf: 20754899

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
Se info på
hjemmesiden

Kan du se hvor vi er henne?
Hvis du kan, så mail til rhm@nalnet.dk senest 1. februar, 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 der kun én,
som svarede på, og helt rigtigt. Ruevej, på vej ind i skoven.
Lidt fremme – stien langs skoven forbi Bisonerne.

Frugthaven 52• KURSER
· 5462 Morud
· Tlf.
2331 3779• KÅRING
UNDERVISNING
• TRÆNING
• TILRIDNING
mail: mie_knudsen@hotmail.com
www.hedebo-toeltheste.dk

v/Mie Hedebo | Frugthaven 52 | 5425 Morud | mobil 23 31 37 79 | mie_knudsen@hotmail.com
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Den opvakte vinder blev Margit Valbjørn.
Hjertelig tillykke, der kommer et par flasker god vin til dig!

?
??
??
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Vi har fået en sponsor
- Energi Fyn Laxi er nu tilmeldt FynskSupportEl, som er en ”sponsor” ordning
hos Energi Fyn. Det betyder, at hvis du vælger at støtte Laxi, så
giver Energi Fyn 2 øre pr. kWh, som du bruger. Det er ikke noget,
der bliver lagt oven i din pris. Du bliver ”sponsor”, men Energi Fyn
betaler. Det kan blive til mange penge, hvis der er mange som
vælger at støtte os.
Læs mere om FynskSupportEl i folderen som er sendt ud sammen
med dette blad eller på www.fynsksupportel.dk.
Alle kan tilmelde sig – også selv om de ikke er medlem af klubben.
Har du spørgsmål kan du også kontakte Lisbeth Voldsgård eller
Lykke Pilegaard fra bestyrelsen.
Vi har allerede tilmeldt os, idet
vores elregning bliver billigere med
Fynsk SupportEl.

KOM I JULEHUMØR HOS

Fyns Rideudstyr
HOLD VARMEN PÅ KOLDE DAGE
Varme vinterhandsker kr. 159,Vindtætte, vandafvisende, strikket ribkant ved
håndled, super pasform
Larvik varm 3/4lang vinterjakke
Vandtæt og åndbar, sort.
Str. XXS – 5XL kr. 779,”Iceland” luffe kr. 129,Trefinger vante med thinsulate forer og
rideforstærkning, str. 6år – XXL
Ridestrømpe kr. 129,60% uld str. 33-46

Varm heldragt
med helskindsbesætning
Vandtæt og åndbar.
Str. 128-176 kr. 1199,str. XXS-XXL kr. 1299,”Must have” til vinter, så behøver
du ikke overtræksbukser.
Sort softshell jodhpurbukser
kr. 1099,Med helskind og blødt fleecefoer,
benstropper og lynlås ved fod,
str. 34-46

Det er derfor en win-win situation
for din elregning og Laxi.

WRAP-HØ SÆLGES

Super godt og tørt wrap-hø med god struktur, så hesten har noget at tygge på.
Wrap-høet er lavet på lavfruktan hestegræsblading og er fra 1. og 2. slet 2012.

Småballer 40-50 kg á 85,00 kr.
Rundballer/minibig 250-300 kg á 400,00 kr.
Priserne er incl. moms.
Ved køb af flere baller, ring eller mail og få et tilbud.
Thomas og Yvonne Kreutzfeldt

Mobil: 20 24 88 88 - 41 26 11 72
mail: thomas@tybrind-isheste eller yvonne@tybrind-isheste
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www.fynsrideudstyr.dk
fynsrideudstyr
Rugårdsvej 910 . Hindevad . 5471 Søndersø . Tlf: 6483 1350
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Psyllium Horse

Annonce

LOPPEFRØSKALLER
- m o d S A N D K O L I K RIT
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Har du været på Island, har du redet en islandsk hest?
Har du set de smukke bjerge, har du følt vinden i dit hår?
Har du været på Island – har du elsket!

·
·
·
·

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

Kan du svare ja til dette
eller nej, men jeg drømmer om det!

Rejsen foregår med tog, fly og bus. Jeg vil
forsøge at samle alle til fælles rejse.

– Så er her chancen for at prøve det hele og ride
med hesteflok og skifte hest 2-3 gange dagligt, så
du får prøvet at håndtere mange forskellige heste.

Turen koster: 12.600, dkr - fly og bus: fra 2.500,dkr. (det bliver dyrere jo længere du venter!).
Lommepenge har du ikke så meget brug for på
turen, men vi er jo også i Reykjavik, hvor næsten
alt kan købes for penge.

Søndag den 21. juli 2013 flyver vi til Island på en
9 dages tur med Eldhestar.
Turen går til Kerlingafjöll, et af Islands smukkeste
fjelde med sne og is midt inde i Island.
Vi starter hos Eldhestar i Hverragerði og rider
gennem smukke landskaber til Kerlingafjöll og en
anden smuk vej hjem. Vi skal ride, dase i hotpot,
spise dejlig islandsk mad, drikke rødvin eller hvad
man nu er til og sove i sovepose i forskellige hytter
“ude i bushen!”.
Bagage og mad bliver bragt fra sted til sted af
vores dygtige madmor. – Vi skal bare nyde!

Tilmelding og nærmere information:
Ruth Hessel Madsen. tlf.: 6042 2534
mail: rhm@alphorn.dk
Læs mere om turen
(tur 16. mellem ørkener):
www.Eldhestar.is
Du kan også låne min
”rejsehistorie” fra 2006
til Kerlingafjöll
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LAXI-klubstævne
søndag d. 14. april 2013
Bestyrelsen i LAXI inviterer til stævne søndag d.14. april 2013
på baneanlægget (200 m) 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.

Stævnetræning

LAXI udbyder stævnetræning-forløb med
Lone Würtz stævnerytter, nationaldommer og B-instruktør.
Stævnetræningen foregård i vores lokaler i LAXI, Rue Hed 14, Morud.
Forløbet vil afholdes følgende dage:

Teoridag d. 12. januar.

Der rides følgende klasser; T1, T.6, T7, 4.1, 4.3 og 4.6-senior og 4.6-junior (0-18 år).
Klasserne T.6, T7, 4.3 og 4.6 afvikles med op til 3 på banen af gangen.
Der afholdes kun A-finaler og arrangørerne forbeholder sig ret til aflyse finalerne
ved under 6 tilmeldte pr. klasse. Se regler for antal start pr. hest pr. dag på DI’s
hjemmeside og beskrivelse af klasserne.

og er forbeholdt LAXI’s medlemmer, lige fra junior, senior, ryttere som
aldrig har redet stævne og til øvede stævne ryttere – det er for alle.
Lone vil forklare teori omkring stævneridning og hvad der lægges vægt på
i bedømmelser. Vi ser på heste og bedømmer dem sammen for at fremme
forståelsen for analysen.
Husk varmt tøj og madpakken.

Indtjekning foregår d. 14. april fra klokken 8.00 om morgenen.
Der skal medbringes hestepas og udfyldt ”Tro og love erklæring” som kan
hentes på DI´s hjemmeside. Husk at have vaccinationerne i orden.

Pris: 150 kr. for medlemmer. Gennemføres ved min. 25 tilmeldte.

Der er mulighed for leje af boks, det koster 75 kr. pr. dag, henvend dig til Bettina
Handberg på 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.

Betaling = tilmelding: Reg.nr. 1551 konto: 4745930

Tilmeldingen åbner den 1. februar 2013 på
www.sporti.dk
Startgebyr er 200 kroner pr. ekvipage. Betaling er lig
med tilmelding. Der gælder først til mølle princippet.
Der er bindende tilmelding.
Der er plads til max. 35 ryttere.
Efter d. 1. marts 2013 vil det være muligt for andre end
Laxi-medlemmer at tilmelde sig, hvis der er plads.
Det koster 350,00 pr. ekvipage for IKKE-medlemmer
af Laxi, at deltage i stævnet. Det kræver medlemskab
af Laxi, for at blive kåret til KLUBMESTER.

Laxi går på
Sporti
Tilmelding til Laxi-klubstævne
bliver, som noget nyt, via

www.sporti. dk
Få nærmere info på
www.laxi.dk

Dommerne vil være: Nationaldommer Kit Korsgaard,
Lokalklubdommer Maja Tvarnø og Nationaldommer Ole Olsdal.
Absolut sidste tilmeldingsdato er den 22. marts 2013, herefter vil det heller ikke
være muligt at ændre klasse eller volte.

HUSK VI KÅRER KLUBMESTER I 4.1 OG T.1.
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Sidste tilmeldingsfrist 31. dec. 2012 til teoriaftenen, herefter åbnes der
for IKKE medlemmer, til en pris af: 200 kr. pr. pers.
Tilmelding til: Eva Olsdal, olsdal@olsdal.dk eller
Lykke Pilegaard: lykke-pilegaard@jubii.dk

Stævnetræning med egen hest d. 9. feb. og 9. marts 2013
Efter teoridagen følger vi op med undervisning til et begrænset antal
ryttere. Undervisningen vil være individuel afhængig af stævneerfaring
eller ej. Det kunne omhandle, hvordan man opbygger en træningssession, rider et stævneprogram, hvordan man får optimeret karaktererne
ud fra det ekvipagen kan lige nu, eller mere indlæring af nyt for ekvipagen.
Pris: 500 kr. pr. pers. pr. gang
Betaling = tilmelding: Reg.nr. 1551 konto: 4745930
Følg med på Laxi’s Hjemmeside for yderligere information.
På gensyn Hilsen
Lykke og Eva

Intet stævne uden hjælpere
Se næste side.
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Der er ForårsSTÆVNE I LAXI

Helt præcist d. 14. april 2013

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.

Så er det tid til den årlige tradition i LAXI, “NYTÅRSTUREN”.

Det finder sted d. 6. januar 2013 på Ruehed 14
Vi rider afsted kl. 11 og er hjemme igen ca. kl 12.30- 13.00
Vi vil blive delt op i hold,
1) hurtigt hold, 2) et “langsomt” hold.
På hold nummer 2 sættes tempoet så alle kan være med.
Dem som ikke har ridekort til skoven, skal betale 40 kr. til arrangøren.
Når alle har haft en god tur i skoven, mødes vi i rytterstuen,
ca. kl. 14, og har hver især medbragt hver en ret som kan spæde
til et stort fælles nytårsbord :)
Herefter er der lagt op til god stemning over noget god mad.
Tilmelding (kun for Laxi-medlemmer) kan ske til
20741670 (gerne sms) eller katrineolsdal@hotmail.com
Vi glæder os til en hyggelig dag!
Bestyrelsen.

Kom og ryd en skov :-)
Jeg er blevet spurgt om Laxifolk vil hjælpe med at rydde/lave ridestier
i Langesøskovene i samabejde med Fyns Jagtrideklub.
De kender reglerne og en masse sjove stier. Alle hjælper hinanden.
Kontakt mig på mail: jannienielsen@hotmail.com
hvis du vil kontaktes når det kommer i gang. Jo flere des bedre.
mvh Jannie Nielsen
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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

Hjælpere
til café–teltet ved ovalbanen.
Jeg kunne 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
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Ridehuset, banerne
og rytterstuen

Hovplejeaften
Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 19.00
hos Berger’s Smedie, Søndergade 58, 5580 Nørre Åby

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.

I samarbejde med Laxi inviterer Berger’s Smedie til en hyggelig aften om
hovpleje med følgende emner:
• Betydningen af “Ingen hov, ingen hest”.
• Beskærings betydning for hestens gang
• Hvad skal man hos hesteejer tage
forbehold for.

•
•
•
•

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.

Skovalg
Skoens betydning
Alu-6-8-10 mm sko
Sålers betydning

Berger’s Smedie er vært med kaffe og kage. Der vil denne aften være
gode rabatter på hovpleje produkter.
Tilmelding til Tove Riis på mail 2v.riis@gmail.com senest den 2/1-2013.
Minimum 15 deltager for at arregementet gennemføres.
Alle er velkommen til en aften med mulighed for debat og hygge med
andre Laxi medlemmer.
Bemærk at arrangementet afholdes på Søndergade 58,
5580 Nørre Åby.

Mindre mudret vej ind til skoven fra Laxi
Rid forbi den sædvanlige sti gennem cykelbanen. Forbi engen med det høje græs og forbi
indhegningen med fårehegn. Drej til højre
langs hegnet på stubmarken. Så kommer du
ud på asfaltvejen, der hvor vi plejer at komme
ud via cykelbanen.
Hvis du fortsætter ad asfaltvejen og drejer til
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venstre lige hvor træerne slutter, er der en
yndig og tør sti lige hen til grusvejen der fører
hen til huset, der er til salg.
Vi har fået lov til at ride på stubmarken.
Tak til ejeren, Erik Ladefoged, der bor på hjørnet og sælger dejlige kartofler om sommeren
og pyntegran nu for tiden. Frisk og billigt!

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.
Læs mere om ridehuset og tjek om det er ledigt på
www.nic-heste.dk - kalender
Laxiposten 29

Adresseændring:

Kalender

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

december
09. kl. 11 Formationsridning
16. kl. 12.00 Julejagt

Januar
06.
08
13.
29.

Kl. 11.00 Nytårsridt
Kl. 19.00 Hovplejeaften hos Bergers Beslagsmedie
Kl. 11.00 Formationsridning
Generalforsamling - se mere på www.laxi.dk

Februar
10. Kl. 11.00 Formationsridning (fastelavnssøndag)
22-23 World Tölt

Marts
10. Kl. 11.00 Formationsridning

April

Vi har flere
arrangementer
på vej, så hold øje
med kalenderen
på laxi.dk

14. LAXI-Stævne

Velkommen til nye medlemmer i Laxi

LAXI-Priser pr. 1/1 2013
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.
1/2 side i farver:
150 kr.
Rubrikannonce
50 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.
1/2 side i farver:
500 kr.
Annoncer skal være betalt inden deadline på: reg. nr: 1551 kontonr: 4745930
Deadline for billeder og indlæg til Laxiposten
15. februar 2013 til marts- april-maj
15. maj 2013 til juni-juli-august

Sendes til

laxiposten@gmail.com

Birgitte Meyer, Odense NV
Sonja Skou Andersen, Thurø
Anja Berger, Nørre Aaby
Eva Kirkeby, Særslev
Anette Elise Jørgensen, Agedrup
Anne Aas Andersen, Middelfart
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Ridekort til Langesø-skoven pr. 1. januar 2013
Voksen personligt:
Voksen med gæst:

450 kr.
600 kr.

Junior personligt:
Junior med gæst:

225 kr.
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

