Nr. 2, 2015

25 års
jubilæumsstævne
Se hele programmet s. 8
Se sjove billeder fra fortiden. Læs om sommereksem og om
Rasmus Møller Jensens bog ”Træning af islandske heste”
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Expan
Aflastningsgjord
kr. 1699,-

Eques Levis Plus
Testsaddel som
kan lånes
og prøves.
Sadlen koster 14.800,-

Paskadouce
Effektivt kløestillende
til hale og man.
kr. 189,-

Parisol
Sommerspray
Virker i 8 timer.
Fri for æterisk olie og
parfume og skånsom
mod huden. 500ml.
kr. 195-
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Hoffmann’s Rideudstyr
Hunderupvej 190 · 5230 Odense M · Tlf. 6614 6049
www.hoffmannsrideudstyr.dk

Forsidefoto - Vores flotte Laxifane :-)
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FORMANDEN HAR ORDET

Så blomstrer
æbletræerne
igen!!
Foråret er altid en skøn tid. I år har og
er det mere blandet end det har været i
mange år. Den ene dag er det varmt, og
man sidder i bagende varme på havebænken – den næste hagler, regner og
blæser det og er rivende koldt.
– Nå, men græsset og mælkebøtterne
gror til gavn og glæde for vore heste.
Det er en sand fryd at se dem, når de
bliver lukket på græs, hver dag. Det er
bedre end at tage til specialarrangement og se køerne sendes på græs.

Der er kommet meget lidt – men godt
respons på vores opfordring til at kreere et jubilæumslogo, og vi har valgt
vinderen. Se nærmere i bladet.
Vi håber alle gør klar til arrangementet
den 3. oktober. Vi har lagt programmet
og skaffet meget flinke dommere.
KH LAXI - Ruth

Pinse-Æbelø blev jo desværre ikke til
noget. Tænk at det har stormet så
meget, at sandtangen er svømmet
væk!! Dejligt, at Birte ville tage over og
arrangere en tur til Hindsgavl.
– Nogen gange kommer vi hurtigt ud af
starthullerne i LAXI. Tak til Birte.

Hygge 19XX
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Jubilæumslogo
Er valgt

Vi takker for de modtagne foreslag, som vi er meget glade for.
Bestyrelsen har valgt en udgave, som smukt forener vores
eksisterende logo med vindermedaljen.
– Vi drømmer vel alle om at vinde – tid, ære, berømmelse,
penge eller måske bare over egne indre eller ydre

Logoet er lavet af Helle Haugsted,
et mangeårigt medlem,
som kender klubben indefra og udefra.

Tillykke til Helle.
Gavekort 300,- til Morud slagteren til dig.
Tag vel imod logoet og brug det flittigt.
Hilsen Bestyrelsen

Jubilæumskonkurrence
Den flotte jubilæumsroset har sneget sig ind i bladet.
Men hvor mange steder er den gemt?
Send dit svar til ???
Vinderen får 2 flasker god vin
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JUBILÆUM

JUBILÆUM

Program LAXI 25.års
Jubilæumsstævne
lørdag d. 3.10.2015
9:30

Kaffe & rundstykker

10:30

Kvadrilleridning med Laxi-showhold

11:30

Laxi-Faktor-stævne.
Kom og vis hvad I kan af sjove, skøre eller fantastiske,
svære øvelser eller tricks.
I har 10 min. til fri udfoldelse. Eneste krav – der skal
deltage mindst én hest.

13:30

Vi mødes i festskrud til OKTOBERFEST, og vil holde et brag
af en fest med dejlig mad, øl, ”Wein, Weib und Gesang”,
underholdning, musik og dans og masser af godt humør.
På gensyn til et fantastiskt 25-års jubilæum
i LAXI- islandshesteklub
Bestyrelsen
Tilmelding til dagen vil komme på Sporti.
Hold øje med Nyhedsmailen.

4-gang-stafet.
Hold af 4. Man rider en omgang hver, tölt, trav, galop
og skridt. Hvis I mangler en på holdet må en rytter
gerne ride 2 gang. Er du alene – meld til alligevel,
såsammensætter vi hold.

14:15

Øltölt
Der rides én omgang tölt på banen med fyldt ølkrus.
Hurtigste rytter med mest øl tilbage er jubilæums-øltölt-vinder.

15:00

Afslurningsparade.
Vi forventer at ALLE ryttere er med til denne stolte
afslutning med faner og hvad vi har……
OPRYDNING OG EFTERMIDDAGSLUR
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18:30 JUBILÆUMSFEST
i Morud Forsamlingshus

1. nr af Laxi bladet
marts 1991

Vejers 19xx

Nytårtur
19xx

19xx
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STARTEN

NOSTALGI
Øverst Rikke Krarup, nede med kort
page Mette?, så er det Louise Abildgaard
også kaldet “nabo” og Mie Hedebo der
ligger og griner på gulvet....
Det er Helle Haugsted der tager billedet.

6.december 1990.
Stiftende generalforsamling.
Rideklubben LAXI blev oprettet i december 1990 med det formål”
at udbrede interessen og kendskabet til den islandske hest og
dens specielle gangarter”.
I det daglige holder klubben til på Nordfyns Islandshestecenter
(NIC), Rue Lundsgård, Rue Hed 14, 5462 Morud, hvor undervisning
og andre aktiviteter foregår. Klubben er medlem af Dansk
Islandshesteforening (DI), som er den landsdækkende forening,
hvori alle lokalklubber er optaget i.
En øjenvidne beretning:

Blesi. En af de ældste rideskoleheste hos
Janne Krarup. Den første hest Katrine
Olsdal red da hun startede til ridning i ‘92

Jeg deltog i Laxi’s stiftende generalforsamling, og jeg mener vi
var ca. 40-45 stykker. En af de mest ophedede debatter den aften
gik på klubbens navn.
Som jeg husker det var der 3 navne i spil til sidst: Solfari, Lettfeti
(stavemåde??) og Lagsi/Laxi.
Der var størst flertal for Lagsi/Laxi eftersom det betyder
kammerater på islandsk. Der var så en islænding til stede som
mente at stavemåden med X på islandsk gav et slangudtryk for
knap så ”stuerene” kammerater (sengevenner) - men da der var
bred enighed om at navnet så bedre ud med X end GS så endte
det med Laxi.
Af Helle Haugsted.
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Sölvi en af rideskole hestene som rigtig
mange fik undervisning på.
En hest der var fin at ride hvis man
skulle lære at stoppe..... fordi hvis man
kunne stoppe på Sölvi, kunne man
stoppe ALLE heste....

Nött en lille fin hoppe, også
rideskolehest, som Katrine Olsdal
tog et ridemærke på. Og også har
skrevet et stykke musik til, da hun
gik i musikskolen.
Laxiposten 11

Af Gitte Sander

Rasmus Møller Jensen

Træning af
islandske heste
123 sider
Vaerkstadt
2015
Rasmus Møller Jensen er i kredse af
islænder-kyndige kendt som en meget
dygtig rytter og træner af islandske
heste, som med et helt livs erfaring i at
tilgå den islandske hest har vundet en
lang række mesterskaber, både på dansk,
nordisk og verdensmesterplan .
I denne bog deler forfatteren ud af sin
store erfaring. Han fortæller om hestens
uddannelse, muskulatur og lydighed, træning af de forskellige gangarter, som for
den islandske hest udover skridt, trav og
galop også rummer tølt og pas.
Der fortælles om betydningen af rytterens mentalitet og hvordan man som
rytter bedst kan samarbejde med hesten,
lige fra tekniske beskrivelser ind i selve
ridningen, men også mange andre ting,
man som hesteejer og rytter må skærpe
opmærksomheden på. Endelig er der
anvisninger til uddannelse og opbygning
af hest og rytter, longering, insider-tips til
stævne og kåring, samt udstyr.
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Det er en meget spændende bog for
enhver der interesserer sig for islandske
heste. Det skinner tydeligt igennem at her
får man viden fra en, der virkelig har forstand på det, han taler om. Bogen er fuld
af flotte billeder og gode illustrationer, og
prikken over i’et er at man via QR-koder
kan gå ind og se videoer af udvalgte emner på sin telefon.
Det er ikke let at skrive en bog som denne.
Selvom man er dygtig til at ride og til heste, er det noget helt andet at få skrevet
det ned, så læsere kan følge med og stadig synes det er interessant at læse. Men
her lykkedes det fantastisk godt, sproget
er fremkommeligt og kapitlerne overskuelige. Man kan sagtens følge Rasmus Møller Jensens grundindstilling til hesten og
dens oplæring og uddannelse. Nogle tekniske ting vil nogle sikkert være enige eller uenige i, men tankerne bag træder
godt frem.

Undertegnede boganmelderen er barnelært og mere natur-rytter end på nogen
måde dressur-rytter, og har fået et godt
udbytte af at læse bogen og se videoerne,
selvom den primære målgruppe må vurderes til at være mennesker, der rider på
konkurrenceniveau eller selv tilrider islandske heste.
Der er således inspiration til både begynderen og den meget erfarne.
Det eneste, jeg som læser har manglet,
er en ordforklaring, fordi ’fagtermerne’
enkelte steder flyver en om ørerne, og der
kan det være lidt svært til fulde at følge
med. Eller man kunne have uddybet og
gået mere i detaljer – bogen kunne sag-

tens have fyldt fire gange så meget.
På den måde sidder man tilbage med en
følelse af gerne at ville have meget mere
at vide – og se flere videoer.
Det kan kun anbefales at anskaffe sig
bogen, den er skrevet i en rigtig dejlig
tone, med en kæmpe stor forståelse og
indsigt i mange aspekter omkring den
islandske hest, og en stor seriøsitet og
respekt for hesten.
Der står i bogen, at forfatteren har en
drøm om at blive verdensmester i 5-gang.
Go for it!
Gitte Sander
www.gittesander.dk

Laxiposten 13

Kilde: Dyrlægevagten

SOMMEREKSEM
Hvad gør jeg?
Sommereksem er en hudlidelse på man,
ryg og/eller halerod hos heste.
Årsagen til lidelsen er blodsugende myg mitter - som er 1-3 mm i størrelse og som
optræder i sværme.
Mitterne er til stede fra forår til efterår,
men p.g.a. deres formering, som foregår
i maj og september, ser man flere heste
med sommereksem i disse måneder.
Mitterne er mere aggressive i områder,
hvor der er fugtigt, fx engarealer, læhegn
med fyr, tætte krat, vandhuller og hvor
der samtidigt er vindstille og varmt i vejret. Mitterne mest aktive i skumringen,
omkring sol op/nedgang.
Når hesten bliver bidt af mitter, overføres
deres spyt og det er mitternes spyt, som
nogle heste bliver allergiske overfor.
Denne allergiske reaktion udløser en intens kløe, hvorfor de fleste heste med
sommereksem forsøger at gnubbe og
klø sig op af hegnspæle og andre stolper.

I begyndelsen kan man se væskefyldte
blærer, hvor der senere siver en gullig
væske ud. Når disse blærer tørrer ind,
ser man tørre, dejagtige, grålige skorper.
På grund af den intense kløe, slides hårene af på man og halerod og huden bliver
læderagtigt fortykket. Der kan i nogle
tilfælde opstå sår efter ”slidskader”
andre steder på kroppen.
Da lidelsen skyldes en allergisk
reaktion smitter den ikke.

Importerede heste fra lande, hvor
mitterne ikke optræder, fx Island, får
ofte en kraftigere allergisk reaktion
end andre heste. Islandske heste,
importeret fra Island kan derfor blive
voldsomt ”angrebet”.

HVAD KAN JEG GØRE?

Man skal konsultere dyrlæge for at få
den rigtige diagnose. Det kan være nødvendigt at foretage en blodanalyse for
at sikre diagnosen i det tidlige stadie af
sygdommen. I det mere fremskredne
forløb, er man som regel ikke i tvivl om,
at hesten har sommereksem.
Der findes ikke nogen sikker
behandling mod sommereksem.
Man skal sørge for, at hesten ikke går
på en mark, hvor der er fugtigt og hvor
der er stillestående luft. I stedet må
man opsøge en fold, som er højtliggende, hvor der er mere vind, - helst uden
bevoksning og fugtige vandhuller.

Høje løvtræer må der gerne være for at
skabe skygge.
Man kan købe forskellige dækkener,
som kan forhindre mitterne i at bide.
Endvidere kan dyrlægen lindre kløen
med medicin ligesom forskellige hud
og insektmidler vil kunne lindre.
Den bedste behandling vil dog være
at sætte hesten på stald fra før sol
nedgang til solopgang for at undgå
skumringen, hvor mitterne er mest
aggressive.
Sommereksem aftager om efteråret og
i løbet af vinteren vil hudforandringerne
normalt forsvinde.
Problemet opstår i reglen igen næste
sommer, hvis man ikke sørger for, at
hesten ikke kommer i kontakt med
insekterne.

Hjælp din hest mod
mitterne og eksemen
Du finder disse produkter
Hoffmanns Rideudstyr
Kløstillende
kosttilskud
kr. 420,-

Abee-free
eksemdækken
fra kr. 1299,14 Laxiposten
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HEDEBO TÖLTHESTE
Vi har plads i stalden til nye træningsheste efter sommerferien.
Vi afholder ridelejr i uge 30 for unge mellem 12-18 år. Der er
stadig mulighed for tilmelding.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!
Kontakt:
Mie Hedebo Knudsen
Frugthaven 52
5462 Morud
+45 2331 3779
www.hedebo-toeltheste.dk

Opstaldning tilbydes i Odense SV
-

Inde- og udebokse
Løsdrift
Nabo til Elmelundskov med 15 km stier
Undervisning v. kvalificeret islænderrytter
20x60 m ridebane m. lys
Masser af foldtid
Socialt samvær
Glade heste

Se mere på www.toejsbo-heste.dk
Tøjsbo Stutteri og Hestepension, Sanderumvej 264, 5250 Odense SV.
Tlf. 61 34 80 85. Mail:toejsbo@toejsbo.dk

KALENDER
SE PÅ HJEMMESIDEN HVORNÅR
DER TRÆNES KVADRILLERIDNING
MED LAXI-SHOWHOLDET
JUBILÆUMSSTÆVNE- OG FEST
LØRDAG D. 3 OKTOBER
Se invitationen på side 8

FACILITETER

Husk
Onsdag
Der er fri

Laxi råder over en udendørs dressurbane
afbenyttelse af
og ovalbane. De udendørs baner må frit
hallen for Laxibenyttes af alle Laxi-medlemmer.
medlemmer
Vis hensyn ved undervisning.
I ridehuset er der lagt en fibebund som er
I forbindelse med
rigtig god at ride på. Husk at fjerne klatter
Laxi-arrangementer
når du har redet...
(fx kvadrillieridning)
er det gratis for
Laxis store rytterstue kan ligeledes frit benyttes,
deltagerne at benytte
så kig ind og få en kop kaffe efter rideturen.
ridehallen.

Laxi på Sporti
Medlemskab og arrangementer tilmeldes og betales via SPORTI.

Adresseændring:
Laxi får ikke besked fra Post Danmark, når du flytter. Du skal derfor
selv huske at opdaterer din medlemsprofil på Sporti.dk
16 Laxiposten
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Loppefrøskaller
Anbefales af mange dyrlæger mod sand i tarmen.
Bevarer fordøjelsen i en sund balance.
Også i specialudgave til kræsne heste i tre smagsvarianter.
Vi sælger også bukkehornsfrø, hvidløg og
Blue Hors Care m.m.
Besøg vores netbutik og se hele vores sortiment.

N Y H E yD
ben
Damino Psyllium

H

LAXI-Priser pr. 1/1 2015
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
Deadline for billeder og indlæg til Laxiposten

15. august til september, oktober, november

Sendes til

laxiposten@gmail.com

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. 2 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

Køb online

D A M I N O S H O P. C O M

Ridekort til Langesø-skoven pr. 1. januar 2015 - 750 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/Helle Vibe,

Bystævnet 18B, 5474 Veflinge

Frimærke

Laxi’s bestyrelse
Formand:
Ruth Hessel Madsen, Rue Hed 9, 5462 Morud, tlf. 66180698
mail: rhm@nalnet.dk
Næstformand:
Katrine Olsdal, Slevstrupvej 35, 5450 Otterup, mobil 20741670
mail: katrineolsdal@hotmail.com
Sekretær:
Tove Riis, Broby Kirkevej 9, 5270 Odense N, tlf. 65978169
mail: 2v.riis@gmail.com
Kasserer:
Helle Vibe, Bystævnet 18B, 5474 Veflinge, mail: hcvibe@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Carlsen, Thorsgade 6, 1., 5000 Odense C, tlf. 2924 5912
mail: mette_carlsen_18@hotmail.com
Gitte Meyer Petersen, Trøstrupvej 175, 5210 Odense NV, tlf. 61741291
mail: birgittemeyerpetersen@gmail.com
Birthe Jensen, Rue Hed 66, 5462 Morud, tlf. 28897328,
mail: ruehed66@live.dk
Suppleanter:
Margit Valbjørn, Elsdyrlykken 108C, 5210 Odense N, tlf. 30560786
mail: mvalbjorn@gmail.dk
Lisette Washburn, Æblevænget 2C, 5200 Odense V, tlf. 50824213
mail: sadie@sol.dk
Anja Thillemann, Sømarksvej 80, 5471 Søndersø, tlf. 21315928,
mail: turbohesten@jubii.dk
Rue Lundsgård:
Bettina tlf.: 65954848, Bettina mobil: 20754899
Bladudvalg:
Mette Zoega, mettezoega@gmail.com
Eva Olsdal, olsdal@olsdal.dk
Anette Elise Jørgensen, crone@kabelmail.dk

Indlæg til
bladet sendes til

laxiposten@gmail.com

