
Kursus med 
Hróðmar

Året der gik

Kalender

Generalforsamling

Betal kontingent inden den 15. april, på sporti.dk, hvis du  
fremover vil være medlem af Laxi og modtage Laxiposten

Nr. 1, 2013  -  marts, april, maj



2    Laxiposten Laxiposten    3    

Forsidefoto af Katrine Olsdal

Formanden har ordet  Side  4

Kommunal påskønnelse Side  5

Formandens beretning  Side  6

Side 9-hesten  Side  9

Referat generalforsamling  Side  10

Stævnetræning  Side  12

En aften ved Bergers  Side  13

Julejagten Side 16

Nytårsturen Side 19

Hvor er vi henne? Side 21

Brug af ridehus Side  25

Priser Side  27

Bestyrelsen  Side  28

Indholdsfortegnelse

Laxi Islandshesteklub

 

  

            

o 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hoffmann’s Rideudstyr 

                                                                                 Hunderupvej 190, 5230 Odense M., 

                                                                                   66146049  www.hoffmannsrideudstyr.dk 

         

o

a

Bucas regndækken kr.799 

  Balancepisk kr. 289 
Klokker med crystalsten i 
hvid og sort til kr. 199 

B-express, 
god energi i 
fældningen   
kr. 159 

    

Feed 
support er 
ekstra olie 
til pelsen i 
fældningen 
kr. 99 

Ny Kingsland jakke  
også i turkisblå         
kr. 1699 

Anti kløe til pelsen 
kr. 199 
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Formanden har ordet

Nu skriver vi to tusind og tretten. 0,1,2,3 
bare i en anden rækkefølge. Det må da 
blive stort, som en helt ny start!! – Sådan 
en følelse har jeg egentlig altid med nye 
år. Sådan noget med, at i år skal jeg nå at 
gøre alt det, som jeg troede, jeg skulle 
nå sidste år. Men nu skal det altså være!! 
Der er rigtig mange dage, uger og må-
neder at bruge af. – Det her bliver noget 
særlig dejligt.
Der er snart World Tölt, WM i Berlin 
og…………

Året startede ud med et rigtig fint 
Nytårsridt og efterfølgende sammen-
bragt frokost. Den 17. januar havde vi så 
generalforsamling i LAXI: Fremmødet 
var lidt under rimeligt, men trods det 
lykkedes des uden væsentlig overtalel-
se, at få valgt ny kasserer og ligeså de 
øvrige medlemmer til bestyrelsen, sup-
pleanter og revisorer. 
– Det bliver spændende, at gå i gang 
med årets arbejde.

Alle tilmeldinger til medlemskab, stæv-
ner, kurser o.l kommer til at foregå over 
SPORTI. Vi har længe haft det i støbe-
skeen, men nu er det sket! – Det er dog 
stadig sådan, at skulle vi have medlem-
mer, som ikke har mulighed for at kom-
me ”på nettet”, så må man ringe til kas-
sereren eller formanden, og så klarer vi 
det alligevel.

Vores første kursus er også allerede i 
gang. Stævnetræning med Lone Würtz. 
Jeg har desværre ikke selv haft mulig-
hed for at deltage, men har i min ”øre-
snegl” hørt, at det er et super godt til-
tag, som måske skulle udvides, så flere 
kunne få glæde af det. 

Vi har mange planer i bestyrelsen, og I 
kan tro, at vi nok skal få dem ud, om det 
så skal være ”mellem sidebenene”. Læs 
jeres blad og følg med på hjemmesiden 
og i nyhedsmailen, så skal I bare se..

Jeg glæder mig til det hele, også selv 
om jeg nok ikke kommer til at være med 
hele vejen rundt, men vi ses – og når vi 
ses, så bli’r der fest i gaden. 

Velkommen til 2013 
Ruth Hessel Madsen, formand.

I december, 2012, modtog jeg et brev fra Nordfyns Kommune  
om, at jeg var blevet indstillet til kommunal påskønnelse. 

Dette på baggrund af mit gode sports år med min dejlige vallak,  
Glanni – vi vandt bl.a. bronze ved DM i Gædingakeppni. 

Udover, at jeg var blevet indstillet, blev min træner, 
Mie Hedebo Knudsen, også indstillet. Hun vandt sølv ved DM i 
Gædingakeppni på hendes hingst, Kristall. 

Nordfyns Kommune var vært ved dette arrangement i Otterup  
hallerne d. 19. Januar 2013 – et rigtig flot arrangement, med mange  
dygtige sportsudøvere til stede. 

Det var en dejlig påmindelse samt påskønnelse om et godt sports år.  
Det var en stor glæde at modtage prisen sammen med min fantastiske  
træner, som har hjulpet mig ubeskriveligt meget. 

Tusind tak for indstillingen Laxi – det var en fantastisk oplevelse. 

Nicole Mai Nielsen

Nyt år 2013

Sommerkærlighed 2012

   Kommunal 

Påskønnelse                 2013

Mie Nicole
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Tak til alle for et afvekslende år. Tak til be-
styrelsen, som har været dygtige. Speciel 
tak til Lykke, som nu desværre har beslut-
tet at melde fra. Eva & Katrine har lavet et 
stort arbejde for kurser og stævner, (som vi 
jo desværre måtte aflyse, p.g.a. kværke) - 
og har gjort det godt!! Mette som har taget 
sig af hjemmesiden. Tove, som har vareta-
get sekretærposten og i øvrigt været en 
super ankermand for mange arrangemen-
ter. Vi er taknemmelige for jeres støtte. 
Hanne for al den dejlige forplejning, vi har 
fået i årets løb og hun er altid klar, hvis man 
beder hende om noget.

Året der gik:
Et anderledes år med endnu en isvinter – 
godt vi har ridehuset. 
Et år med Landsmót og NM i Sverige i 
august, World cup i Odense.

Klubkommitemøder
25. marts. Det har været sjovt og spæn-
dende at deltage, og mange ting bliver ta-
get op her. – Der har i 2012 været gruppe-
arbejde med forskellige emner. 

Det sidste møde den 28. oktober var me-
get anderledes – en mini generalforsam-
ling, ikke nogen rar atmosfære.

Visionsmøde den 25. oktober, 
med dejlig stor tilslutning, og som vi i be-
styrelsen har fået rigtig meget med os fra.

Vejledende Kåring i samarbejde med 
Skeifa.
Træning og afholdelse i marts/april

Workshop om skovrejsning i Elmelund. 
Peter Worm

Tilbud om huldvurdering af heste. Stud. 
Signe Hartvig
Det var de glade for.

12/5 indvielse af Skeifa Svendborgs  
anlæg.  Vi gav dem et æbletræ

Diverse ture: 
8/1 Nytårsridt - vi var få men seje. 

20/1 Havde vi besøg af Morten Sau.  
Flot deltagelse.

24/1 Alridmøde fælles med Skeifa. Og der-
efter gik det slag i slag. En hel del deltog i 
de efterfølgende træninger, og det hele 
endte op i en fantastiskt DM i Alrid hos 
Nökkvi. Det har aldrig været så stort før.

31/1 Generalforsamling.

5.-6./4 kursus med Hroðmar - Inger var pri-
mus motor.

4.-6./5  Bededagsstævne

5/5 sommer i By, 4. stk. hvor vi besøgte 
Rueborgerne og blev beværtet på vanlig 
fin vis, og vi sang så smukt!

16.-18./5 Dollerup

28/5 2. pinsedag Løvspringstur

1-3-/6  Fynsmesterskaberne

Sommerferie for seniorer, blev desværre 
ikke til noget i år, men vi forsøger nok igen.  

1/7 + 3/11 ridetur i Hindsgavl dyrehave. 

Anne Meyerhof arrangeret guidet tur med 
Irene og Frank Bonde – med indlagt kaffe 
og kage – gratis!!

28/7 Æbelø. Fine ture med fuldt hus – et af 
årets højdepunkter.

Skeifastævne

7-9/9 Orelund som desværre også blev af-
lyst p.g.a. kværker – i sidste øjeblik – lige-
som vores.

23/9 Efterårsstævne

7./10 Løvfaldstur

13./10 Indviede Mie sin nye hal, så nu er vi 
godt hjulpet her i Morud/Rue.

Formationsridninger. Har gået rigtig 
godt, og jeg tror, at de der kommer får  
meget ud af det – jeg gør selv.

Søndagsture, har Jannie tilbudt at  
arrangere, ??? nu aflyst igen.

Julejagt, her deltog 7 + 4, med en flot øl-
tølt, hvor Toves datter vandt!! (tankevæk-
kende), men alle klarede sig fint. Vi kom 
rundt på uvisse stier, men det gik rigtig 
fint, og vi fik kravlet lidt over ”faldne træ-
er”! Jagtsuppen hos os på Grønhøjgård var 
der ca 20 til, og det var rigtig hyggeligt.

Vores hjemmeside fungerer fint.  
Mette sørger for den er opdateret, og 
Frederik er altid til at snakke med omkring 
ændringer og hjælp til brugere. Brug den 
flittigt. Her finder du alt hvad som sker i  
vores klub. Vi har stadig mailadresser, som 
ikke dur?? Vi gør også opmærksom på  
opslagstavlen – som man, gennem Mette, 
kan bruge til oplysninger o.l.

Problemer med Bjarne omkring ”svane- 
søen” og Hans Berner! med arrangementer 
i Langesøskoven, !!!!
Opfordring: mød op til vores ture – det er 
sjovt!!

Fremtiden:
Er vi allerede i fuld gang med. 
Kommunal påskønnelse for 2012. 
Vi havde nomineret Mie Hedebo, Nicole og 
Emilie. Kommunen kunne desværre ikke 
godtage Emilies resultat tl kommunal på-
skønnelse, så vi havde Mie og Nicole med. 
Mie fik både for egne præstationer og som 
træner for Nicole. – en meget fin dag.
Så - ud af hullerne, så vi kan nominere igen.

Nu skal vi jo bruge nye folk på posterne, og 
selvom vi allerede har planlagt rigtig me-
get for 2013, er der stadig plads for foretag-
somme mennesker til at påvirke, hvad der 
skal ske i dette dejlige år.

Så – meld jer til et brag af et valg!!!!

Ruth, Formand

FORMANDSBERETNING 
Året der gik - 2012
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Coco fra Solskinsvej :-)
Alt starter i det små... så derfor skulle vi have en ”shetter” til børnebørnene.

Og heldigvis blev vi tilbudt en rigtig sød og dejlig en af slagsen.

Coco er blevet en del af familien og hun lader sig ikke trumle af de store 
staldkammerater. Coco har lige så stort et ego som hun er lille og hun gør 

selvfølgelig lige hvad der passer hende (men med stor charme)... 

Og så hun er en rigtig børnepony -  Liva på 4 år rider hende, helt selv,   
som hun siger. Coco skridter tålmodigt rundt på ridebanen uden at stoppe 

eller dreje. Nu glæder vi os til forår og varme så vi kan komme ud på lidt  
længere rideture uden at fryse.  

Mette Zoega

Når jeg bliver stor vil 
jeg være en islænder Side 9hesten

Fyns største udvalg til 
hest og rytter

400 m2 sprængtfyldt med udstyr
Vi er altid klar med masser af gode tilbud til 
dig og din hest og vi har et bredt udvalg af 
sadler og tilbehør til islandske heste.

Bl.a. den nye sadel, EQUES Sella som har 
flexi-bom, udskifteligt kopf-jern i tre  
størrelser og med fyld af latex. 

Kig ind i vores nyrenoverede butik , vi står 
klar til at hjælpe dig.

VI SES

Nye udvidede åbningstider i butikken:
Hverdage kl. 11.00 - 17.30

Lørdag kl. 10.00 - 13.00

www.fynsrideudstyr.dk
Fyns Rideudstyr - Rugårdsvej 910 - 5471 Søndersø - tlf. 6483 1350
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 Med den begrundelse at alle personer fremover får et enkelt medlemskab 
uanset alder. 

 Der ender så med at stå tilbage i vedtægterne: ... 
”Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent det forløbne år,  
er stemmeberettigede.”… 

  Dermed får hvert enkelt medlem en stemme uanset alder og antal der bor i 
husstanden.

6. Følgene er valgt for de næste 2 år til bestyrelsen: 
Ruth Madsen

 Lone Holm Hansen
 Inger Sørensen
 Helle Vibe

7. Følgene er valgt for det næste år som suppleanter for bestyelsen: 
Marianne Winther

 Tove Riis
 Eva Olsdal
Der blev takket af  til Hanne Knudsen, Lykke Pilegaard og Birgitte Theils Hald

8. Revisor  
Anne Meyerhoff blev genvalgt som revisor og Birgitte Theils Hald kom ind 
istedet for Helle Vibe.

9. Bladudvalget for det næste år er: 
Mette Zoega,  Tove Riis, Lykke Pilegaard, Hanne Knudsen

10. Eventuelt 
Der er planer om 17 km store stier for Mountain bikers, så de kommer  
væk fra de små stier i skoven. Spørgsmålet er, må vi så ikke ride på de  
store stier??!!

 Husk vi i LAXI har nogle fantastike DVD’er om træning af sin islandske  
hest til udlån.

23 fremmødte Laxi medlemmer

1. Tonni Handberg blev valgt som dirigent  
referent Birgitte Theils Hald

2. Ruth fremlagde formandens beretning,
 Der var roser til bestyrelsesmedlemmernes arbejde i det forgangne år. 

Lykke har lagt et stort stykke arbejde i at få Sporti op at stå, således at 
kontingent kan betales den vej fremover. Der har været planlagte ture 
som delvist næsten er blevet gennemført alle sammen – vi måtte aflyse 
stævnet i septtember i det der har været usikkerhed omkring smitte- 
farer med kværke. Der har været 2 klubkomite-møder, hvor af det sid-
ste møde lagde op til store kommunikationsproblemer indenfor  DI og 
hvilket lagde op til en absolut ikke spændene generalforsamling for DI.

 Vi havde et visionsmøde med et stort fremmøde af medlemmer og et 
møde som gav os i bestyrelsen blod på tanden igen til et aktivt klubliv.

3. Regnskabet 
Lykke fremlagde et regnskabet med et overskud på 16.057,16 kr,  og det 
blev godkendt. Et regnskab med overskud er altid et rart regnskab.

4. Sporti 
I år starter LAXI op med kontingentopkrævning via Sporti, hvilket må-
ske vil give en lille nedgang i antallet af medlemmer.  
Vi har vedtaget følgene kontingent for 2013:

 - Enkelt medlemskab, uanset alder (hovedmedlem): 300 kr.
 - Ekstra familiemedlem på samme adresse som hovedmedlem,  

  uanset alder: 50 kr pr. pers.

5. Indkome forslag
 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:
 Fremover skal alle medlemmer have et enkelt medlemsskab ifølge DIF 

og DI’s regler, så der vil i teorien ikke være noget som hedder passive 
medlemmer. Kontingentet passive medlemmer blev også afskaffet på 
generalforsamlingen i 2012, det blev bare ikke ændret i vedtægterne. 

 Bestyrelsens forslag er derfor at slette følgende i vedtægterne under 
pkt. 9: ”Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene. 
Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede.” 

GeneraLforsamLinG 2013
referat
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Søndag d. 3. februar afholdt Laxi teori-
dag om stævnetræning med stævneryt-
ter, nationaldommer og B-instruktør 
Lone Würtz. Vi startede dagen med in-
troduktion til bedømmelserne. Lone 
gennemgik udgangspunktet for bedøm-
melserne nemlig takt, tempo, bevægel-
se, form og udtryk. Derefter blev vi ført 
gennem gangarterne og hvad der læg-
ges vægt på i de enkelte gangarter. 

Herpå gik vi et par timer i ridehuset, hvor 
4 ryttere efter tur viste deres heste i de 
forskellige gangarter. Med god hjælp fra 
Lone fik vi stillet skarpt på, hvad de en-
kelte heste egentlig viste. Rytterne fik 
mulighed for at ride mere frem, ride 
langsommere, ride med længere tøjle  
og andre justeringer. Lone gav en karak-
ter til de enkelte gangarter og fortalte 
hvad, der kunne trække en halv karakter 
op eller ned.

Herefter skyndte vi os ind i varmen i ryt-
terstuen og spiste frokost. Efter froko-
sten gennemgik Lone gangarterne igen 
nu med udgangspunkt i de fremviste  
heste. Lone sluttede dagen af med at for-
tælle om planlægning før, under og efter 
stævner. Lone svarede beredvilligt på 
alle tænkelige spørgsmål og vi fik rundet 
mange interessante emner som skoning, 
sår i munden på hesten, træningsplan-
lægning og meget andet.

Det var en helt igennem interessant og 
lærerig dag. Lone er en dygtig og enga-
geret foredragsholder med en humori-
stisk vinkel på tingene. Dagen fløj af sted 

og vi fik vist alle sammen rigtig meget 
lyst til at komme ud og få prøvet nogle 
ting af på vores heste.

Søndag d. 9. februar fulgte Lone op 
med praktisk rideundervisning/stævne-
træning til 10 tilmeldte ryttere. Vi red to 
gange i løbet af dagen. Nogen af os fik 
en lille opgave, vi skulle øve fra jorden 
med vores hest ind imellem. Vi kunne 
selv vælge, hvad vi ønskede at fokusere 
på i undervisningen.  

Igen kunne vi erfare, at Lone er et ufat-
teligt engageret menneske, som bræn-
der for at give så meget som muligt vide-
re af sin store viden. Hun er rigtig god at 
ramme den enkelte, hvor vedkommende 
er lige nu. Vi blev vist alle udfordret og 
nogle af os fik lektier for til næste gang.

Det blev igen en kold fornøjelse, men jeg 
er sikker på, at vi alle næsten har glemt 
kulden og glæder os til marts, hvor Lone 
kommer og underviser igen.

Nina Munk

   stævnetræning 
      med Lone Würtz

Hovplejeaften hos Bergers
Den 8. februar var Laxi inviteret til Hovpleje aften hos Bergers 
Beslagsmedie i Nørre Åby.
Vi havde sat en grænse på min. 15 deltagere for at gennemføre, 
men vi var omkring 25!

Vi blev taget rigtig godt imod i dejlige kursuslokaler og efter  
en imponerende præsentation af firmaet og medarbejdere, fik 
vi en spændende gennemgang af betydningen af den korrekte 
beskæring og forskellige muligheder for beslag. Der er mange 
sener og led i hestebenene, der kan tage skade, hvis det ikke  
bliver gjort rigtigt og regelmæssigt. Vi fik anbefalet at undlade 
at sko unghestene, før det er nødvendigt.

De solgte også boots (støvler til ridebrug i stedet for beslag)  
og at det kunne være en god løsning.
Vi fik at vide, at det kunne være en dyr løsning, hvis man red så 
meget at bootsene blev slidt så hurtigt, at jernbeslag ville være 
billigere. Det er nu ikke min erfaring, men der kan jo være for-
skel på boots.

En spændende aften med  mange inspirerende oplysninger.

Ovenikøbet fik vi kaffe/the med videre i pausen og rabat på  
køb af deres produkter.

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

Vi har fået en sponsor 
- Energi Fyn - 

Køb el hos Energi Fyn
og støt din forening …
Når du støtter, betaler vi
Køb FynskSupportEl. Så får din forening  
automatisk sponsorpenge. 

Det er nemt: Hvad enten du er medlem, 
forælder, har egen virksomhed, er  
nabo eller lokal handlende skal du  
blot udfylde en enkel tilmelding på 
www.fynsksupportEl.dk.

Ny energi til din forening
Som tak støtter Energi Fyn din forening 
med 2 øre pr. kWh. Støtten er altså 
ikke noget, som bliver lagt oven i din 
pris! Det kan blive til mange penge for 
foreningen. 

Få mere at vide hos din forening, 
på www.fynsksupportEl.dk eller 
scan QR-koden med din mobil.

QR-kode

Se mere og tilmeld dig på  
www.fynsksupportEl.dk www.energifyn.dk

BESLAGSMED

BERGER’  SMEDIE s 

A
p

S

Søndergade 58 - 5580 Nørre Åby - 76 30 13 86
www.bergers-smedie.dk - info@bergers-smedie.dk

VI TILBYDER BL.A:

Beskæring - Skoning med almindelige ridesko.
Udskæring af Hovbylder.-Varmeskoning.
Skoning med syge- og specialbeslag.

Beskæring af forfangne heste.
Følkorrigering - Udskæring af hornsøjle

Nitning af hovkløfter - Behandling af hovkræft

BESØG VORES WEBSHOP:  

             www.bergers-smedie.dk
Her kan du købe:
Mordax - Hovpleje produkte
Red Back Staldstøvler

Boots til hesten
 - og meget andet
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Julejagten startede med ”sygdom i rævebestanden”. Dette bevirkede, at 
Anne Meyerhof blev alene-ræv i år. Det klarede hun rigtig fint.

Master og bagmaster var i mildt lune i år! Rytter i juleoutfit.

Vi havde ”tilløbere” med i år på låneheste, og jeg må sige, at alle klarede 
sig rigtig fint (både heste og ryttere). 

Turen gik, som lovet over uvisse, men smukke stier. Nogle steder kunne 
man, (hvis man ikke vidst bedre) godt tro, at nu var vi da vist kommet til 
en forhindring, hvor man blev nødt til, af hensyn til heste og en selv, at 
stå af og gelejde dyret gennem sne, vand, is og nedfaldne grene – men 
nej da – vi rider jo på islandske heste, og jeg skal da love for, at de viste 
nøjagtigt, at de er endog meget bedre end deres rygte. Alle forhindrin-
ger blev forceret uden de mindste problemer – hvor var det sjovt og flot!

Da vi nåede slottet, var der selvfølgelig mange mennesker, men det  
generer jo heller ikke ”store ånder”. Vi red direkte igennem og over til  
øltølt-pladsen. Flere ryttere stødte til her.

Her var kaffen og kagerne næsten klar, og der blev skænket til store  
og små.

Så fik vi gjort klar til øltølt. – Der var en del, som aldrig havde prøvet  
den disciplin før, men det bemærkede man næsten ikke.  
Alle – ALLE klarede ridtet flot – selvom nogle!! – ikke kunne holde sig  
fra de våde varer – enten drak af tøltpokalen eller hældte det ned over  
sig – ja, hver sin fornøjelse for sine penge – ik?

Hjemturen foregik i god ro og orden.

Efter at hestene var ”nattet af” var der som sædvanlig, suppe med diverse i 
Rueriet på Grønhøjgård. – Igen en rigtig hyggelig eftermiddag.

Resultatet af udklædning blev, delvis til Getters fortrydelse, at hun vandt,  
men Morten var jo ikke med, og det var ham hun ville vinde over.  
Præmie – 1 års medlemskab af LAXI. Tillykke!

Resusltatet af øltølten blev, at det var Anne, Toves Riis svigerdatter, som  
aldrig havde prøvet før, som vandt. -  Hjertelig tillykke, det var sejt!

Sådan en dejlig tur glemmer man ikke så snart. 

Vi ses til næste år i frisk jule-outfit!

Master Ruth

2012
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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 fi rgænger 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 fi k 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-fi nale 2012 for ungrytter, og deltog desuden ved 
VM i Østrig 2011.  

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.

SPYRNIR 
FRA SIGRIÐARSTÖÐUM

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

D. 6. januar 2013 kl. 11, havde LAXI det årlige og traditionsrige NYTÅRS RIDT. 
Vi var så vidt jeg husker ca. 16 deltagere. Vi mødtes i Laxi på Rue Lundsgård, i 
højt humør og med veloplagte heste. Tove Riis havde ”kommandoen” over det 
hurtige hold og Anne M. ”kommandoen” over det MEGET hurtige hold. 
Det var nu ikke så slemt som det lyder, for det kan jo aldrig gå hurtigere end, 
som vejr og bundforhold tillader det at gøre. Det havde tøet i nogen dage, og 
frosset lidt igen, men vi havde mordax/brodder på, så vi kunne stå fast. 

Vi red fra LAXI i samlet flok, for at mødes med LAXI ryttere der kunne finde 
på at slutte sig til os ved 7-stjernen.Der var ingen som ventede på os der. Så vi 
delte os i de to før nævnte hold og red glade og fro ud i vinterskoven.

Jeg deltog på det MEGET hurtige hold. Hvor Anne førte os af sted over på den 
anden side af Rugårdsvejen. Her besluttede vi at vi ville ride af banen, den går 
helt ud til Langesø Hallen, og så give hestene lov til at gi’ den max gas.

Nøj, det var noget heste og ryttere syntes var dejligt, med pulsen i vejret og 
røde kinder fór vi af sted, helt ud til P-pladsen ved hallen. Her red vi videre til-
bage i skoven og ned langs søen og op for at gøre holdt ved kapellet. Her stod 
vi og nød lommelærkens susen mellem rytterne og udsigten over søen.

Vi besluttede at søge hjemad, og tog en mere direkte vej hjem til LAXI.

Da vi ankom til LAXI blev vi mødt af det andet hold. De havde desværre haft 
et kedeligt uheld. Pernilles (tror nok du hedder Larsen til efternavn, ka’ ikke 
lige huske det) hest var snublet og havde slået en forlæns salto. Pernille var 
kommet en del til skade og var blevet kørt på OUH. Meldingen lød på intet 
brækket men en hage der skulle syes og nogen knubs i nakke og arm. 
Hesten blev transporteret hjem af Pernilles veninde. Den havde vist fået en 
blodansamling i ryggen. Jeg har i skrivende stund ikke hørt mere om hesten, 
men har snakket med Pernille og hun virker til at komme stærkt igen. 
Hun er ikke så let at slå ud :-)

Puha, da hele forsamlingen havde fået slugt den oplevelse, gik vi i rytterstuen 
og diskede op med alle vores lækre medbragte retter. Så skal jeg ellers love for 
der blev ”guffet” , skålet og snakket.

Jeg havde fået kørelejlighed med Jane Linnet, så vi fik pakket vores heste og
udstyr i trailer og bil og drog mod Skamby og Grindløse. 

Tusind tak for herligt selskab, glæder mig til næste gang.

Eva Olsdal



20    Laxiposten Laxiposten    21    

Kan du se hvor vi er henne.

Hvis du kan, så mail til rhm@nalnet.dk senest 1. maj, 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 endnu en gang.

Gæt med og vis, at du kender området!! Kom nu ud af hullerne!

Sidste blads konkurrence var selvfølgelig på vej fra Æbelø!

Den opvakte vinder blev Morten Birkerod.
 Hjertelig tillykke, der kommer et par flasker god vin til dig!

Hvor vi er henne??
? ?

?
?

?
?

?

?
?

?
?

UNDERVISNING • KURSER • TRÆNING • TILRIDNING • KÅRING
v/Mie Hedebo | Frugthaven 52 | 5425 Morud | mobil 23 31 37 79 |  mie_knudsen@hotmail.com
Frugthaven 52 · 5462  Morud · Tlf. 2331 3779
mail: mie_knudsen@hotmail.com
www.hedebo-toeltheste.dk

ved Mie Hedebo, FT-berider og B-instruktør
Undervisning på udendørs dressur- 
og ovalbane, i ridehal og skov 
En-dags kurser v/Mie på følgende dage:
23. marts, 20. april og 25. maj.
Ridelejr i uge 30
Som noget nyt vil vi i år tilbyde ridelejr.
         Læs mere på hjemmesiden.

Vi har 
fl ere gode heste 

til salg.
Se mere på 

hjemmesiden

Formationsridning

10. marts 2013
12. maj 2013
09. juni 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

Altid søndag og altid kl. 11.00

Undervisning 
Træning · Tilridning · Kurser  · Salgsheste
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Først i april kommer Hrödmar fra Island herned og 
holder kursus. 
Der bliver kun et hold, så først til mølle... 
Hver rytter rider to gange hver dag.
Pris: 1350,- som skal indbetales på: 
Reg.nr. 0924 konto nr. 4376258157
Tilmelding er først gældende når pengene er indbetalt.
Tilmelding til Inger Sørensen tlf.: 21 20 06 87

     SÅ ER DER 
HRÓÐMAR KURSUS 
     D. 6-7 APRIL 2013

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

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 

Der er forÅrssTÆVne i LaXi

Vi VenTer VeD maiLBoKsen

Helt præcist d. 14. april 2013

Og så er det tid for at hente hjælp
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Ridehuset, banerne 
og rytterstuen

Ridehuskort :
Pris for LAXI-medlem:
Dagskort:  Kr. 40,-
Månedskort:  Kr. 200,-
3 måneders kort:  Kr. 500,-
Årskort:  Kr. 1.200,-

Pris for ikke medlem:
Dagskort:  Kr. 40,-
Månedskort:  Kr. 250,-
3 måneders kort:  Kr. 650,-
Årskort:  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

I forbindelse med
Laxi-arrangementer 
(fx kvadrillieridning)

er det gratis for 
deltagerne at benytte

ridehallen.

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 fi bebund 
som er rigtig god at ride på. Husk at fj erne klatter 
når du har redet...
Laxis store rytterstue kan ligeledes frit benyttes, 
så kig ind og få en kop kaff e efter rideturen.

Husk
onsdag

Der er fri 
afbenyttelse af 
hallen for Laxi-

medlemmer

MARTS
9.  Stævnetræning med Lone Würtzh.
16.  Kl. 9   Foredrag om hestens biodynamik på 
  Højgård Hestehospital.

APRIL
6-7. Hroðmar kursus i Laxi.
14.  Kl. 8  Laxi-stævne

MAJ
4.  Sommer i by
12.  Kl. 11  Kvadrillieridning.
18.  Løvspringstur

JUNI
09.  Kl. 11  Kvadrillieridning.

Kalender

Laxi på Sporti
Fremover skal medlemskab og arrangementer tilmeldes og betales 
via SPORTI. 

Hvis du har problemer med at oprette en profil eller andet, så skriv 
til mettezoega@gmail.com og vi vil gøre hvad vi kan for at hjælpe.
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Mød os på Hest &
 Rytter 

STAND E 4184 

og gør et godt kø
b 

+ deltag i v
ores 

konkurre
nceMød os på Hest &

 Rytter 

Mød os på Hest &
 Rytter 

STAND E 4184

DAMINOSHOP GIVER PRISERNE DAMINOSHOP GIVER PRISERNE DAMINOSHOP GIVER PRISERNE DAMINOSHOP GIVER PRISERNE DAMINOSHOP GIVER PRISERNE DAMINOSHOP GIVER PRISERNE 
ET SPARKET SPARKET SPARKET SPARKET SPARKET SPARK
MESSETILBUD

Spar 15% på 1 spand
Spar 25% på 2 spande 

af samme vare
Tilbuddet gælder for:

Loppefrøskaller, Hvidløg, Bukkehornsfrø

Kom på standen torsdag og få en gratis
Goodie Bag (så længe lager haves)!

Staushedevej 10 · DK-6621 Gesten
HOTLINE TLF.: 20239316 alle dage mellem kl. 8.00 - 20.00

Laxi-medlemskab
Gælder for hele kalenderåret. Giver ret til deltagelse i LAXI’s arrangementer  
og alle modtager Laxiposten.

Hovedmedlem uanset alder:   300 kr.
Ekstramedlem på samme hustand   50 kr.
Indmeldelse skal ske på Sporti.dk se under klubber.

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

LAXI-Priser pr. 1/1 2013

Deadline for billeder og indlæg til Laxiposten
15. maj til juni-juli-august nummeret
15. august til september-oktober-november

Ridekort til Langesø-skoven pr. 1. januar 2013

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

Sendes til
laxiposten@gmail.com

Adresseændring:
Laxi får ikke besked fra Post Danmark, når du flytter.  

Du skal derfor selv huske at opdaterer din medlemsprofil  
på Sporti.dk

Voksen personligt:   450 kr.
Voksen med gæst:   600 kr.

Junior personligt:   225 kr.
Junior med gæst:   300 kr.



Afsender:  Laxi Islandshesteklub  
 v/Helle Vibe, Bladstrupvej 60, 5400  Bogense 

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:  
Lisbeth Voldsgaard, Floravænget 42.2, 5250 Odense SV, tlf. 61268040 
e-mail: lrv@vip.cybercity.dk

Kasserer: 
Helle Vibe, Bladstrupvej 60, 5400  Bogense 
e-mail: h_vibe@mail.tele.dk

Redaktør og webmaster:  
Mette Zoëga Søndergaard, Solskinsvej 53, 5250 Odense SV, mobil 40215214 
e-mail: mettezoega@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: 
Lone Holm Hansen, Frederiksgade 2. 2 sal 5000 Odense C, mobil 25700879 
e-mail: holmhansen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:  
Inger Sørensen, Fælledvej 48, 5400 Bogense, mobil 21200687

Suppleanter: 
Marianne Winther, Peberhaven 8, 5400 Bogense, mobil 40107599  
e-mail: marianne.winther@privat.dk.

Eva Olsdal, Bredgade 112, 5485 Skamby, tlf. 64851013 mobil 22983227  
e-mail: olsdal@olsdal.dk

Tove Riis, Broby Kirkevej 9, 5270 Odense N, tlf. 65978169 
e-mail: 2v.riis@gmail.com

Værtsparret på Rue Lundsgård:  
Bettina og Tonny Handberg, tlf.: 65954848, Bettina mobil: 20754899

Bestyrelsen

Frimærke


