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Laxi-stævne
Tur til
Dollerup Bakker
Læs om Laxi-stævnet, se årets klubmester
og find resultater fra side 10

Tætsiddende
fluemaske
Tætsiddende fluemaske
kr. 200,kr. 200,-

Kingsland
Kingsland stævnejakke
stævnejakke
kr.1899,kr.1899,-

Insektdækken,
kr. 399,Insektdækken,
kr. 399,-

Keratex
Keratex
hovreperation
hovreperation
399,kr. kr.
399,-

Rapide

Rapide
Fluespray
Fluespray
kr. 225,kr. 225,-

Napoli blød læderridestøvle
1999,Napoli blødkr.læderridestøvle

Keratex hov- og ben spray,
effektiv
mod
eksem,
kr. 119,Keratex
hovog ben
spray,

kr. 1999,effektiv mod eksem, kr. 119,Hoffmann’s Rideudstyr, Hunderupvej 190, 5230 Odense M., 66146049
www.hoffmannsrideudstyr.dk

Hoffmann’s Rideudstyr, Hunderupvej 190, 5230 Odense M., 66146049
www.hoffmannsrideudstyr.dk
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Formanden har ordet

Så kom det alligevel!
..det forår vi ventede
med længsel.
Nu begynder græsset endelig at gro.
(sidste år høstede vi 1. gang til pinse
– det gør vi ikke i år). Kulde og sne
har holdt mange på vågeblus i denne vinter, og det høres og ses rundt
omkring.
Kun ikke til vores LAXI forårsstævne!
Der var tilmeldt 35 ekvipager og
nogle nåede det ikke….
Det var et flot stævne med mange
dygtige ryttere.
Dejligt at se juniorrytterne deltage
– så det ikke kun er vi gamle koner!!
Ikke at forklejne dem og deres ridning – tvært imod. Jeg skal da love
for, at de også viste power.
– Selv Vor Herre var med os. Sol over
Rue, dog med en vind, der på visse
tidspunkter var lidt kold, men her
trøstede Birgittes Café!
Vi fik en DOBBELT KLUBMESTER,
Emilie Handberg på
Spyrnir frá Sigriðdarstöðum,
et smukt par, og de vandt både 4.1
og T.1 – super flot. Hjertelig tillykke.
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Mens jeg skriver – det er Bededag –
er der mange til stævne i Herning, og
jeg ønsker alle held og lykke med
konkurrencerne, både der og til de,
der kommer i løbet af sommeren.
Nogle af os vil tage ud i det ganske
danske land og ride skov og strande
”tynde” – måske også til udlandet.
Hvem ved!
4. maj rider vi ”sommer i BY” i Rue
(big city), og den 9. maj går fællesturen til Dollerup til orienteringsridt.
Der planlægges Æbeløture også i
sommer. Endnu er ingen dato fastlagt, men hold øje med hjemmesiden, her finder du Kurser, ture, stævner, alt hvad vi går og tumler med.
Sommeren skal bare bruges,
for foråret bliver kort, ik?
Så kom og vær med,
når din klub arrangerer…
Så ses vi –
God Sommer.

Ruth Hessel Madsen

Tillykke til

Emilie og Spyrnir

Dobbelt klubmester 2013
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MITTETID ER
FYNS RIDEUDSTYRSTID
GIV DIN
ISLÆNDER
TID OG RO TIL
AT NYDE
SOMMEREN
Giv den f.eks.:
Et Horse Guard Eksem og
Insektdækken med hel hals og maveklap. Et helt igennem super godt insektdækken, der dækker hele hestens krop.
Der er elastik i hele kanten rundt, hvilket
gør at dækkenet sidder til på kroppen så
insekterne ikke kan komme ind under
ad den vej. Vores absolut mest solgte
dækken!! Fås i gråt. Pris kr. 799,-.
Og ha’ altid enten Sommer Spray
eller Sommer Gel mod fluer, bremser og insekter, som er vand og
svedfast. Super efektivt. Priser fra
kr. 69,-.
Så kan både du og din islænder
bruge tid på andet end at
bekæmpe mitter.

WWW.FYNSRIDEUDSTYR.DK

RUGÅRDSVEJ 910 . HINDEVAD . 5471 SØNDERSØ . TLF: 6483 1350

6 Laxiposten

Springundervisning
for islændere og deres ryttere:
22. og 30. juni i Laxi
Springtræning er et sjovt og udfordrende alternativ til din daglige
træning. Springtræningen styrker en række muskler hos hesten,
som ellers ikke bliver brugt og giver en masse god energi til både
hest og rytter. For at få mest muligt ud af undervisningen er det
nødvendigt at du kan galopere og har mod på at udfordre dig selv
og din hest. Jeg håber at se en masse friske ryttere og heste til nogle sjove og udfordrende timer.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du skrive til:
linemeyerhoff@hotmail.com
Line Meyerhoff
Der oprettes hold med maks. 4 deltagere og undervisningen varer
ca. en time inkl. opvarmning.
Vi starter med første hold
Lørdag den 22. juni. kl. 10
(tilmelding senest 15. juni)
Søndag den 30. juni. kl. 10
(tilmelding senest 22. juni)
Man kan deltage på et eller
begge kurser!!
Prisen pr. træning er 150 kr.
Tilmelding på Sporti
www.sporti.dk
Tilmeldingen åbner 1. juni.
Birgitte og Glanni
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Så kom side 9 hesten
til Hestbjerglund, på
bakken i Orte
9

Sidteene
hes

Dimse og Frida
Vi er 6 heste i flokken, som bor hos familien
Andreasen i Orte. Vi kunne slet ikke blive enige
om hvem der dog skulle være den heldige, og
komme med i selveste Laxi Tidende J På demokratisk vis, da vi alle jo er unikke på hver vores måde J, blev vi enige om at stille op alle 6.
Solfaxi fra Straarup: Vi starter med mig selv,
jeg hedder Solfaxi, er en vallak på 18 år og er
ubestridt både flokkens konge og hjerne J.
Jeg styrer mine 2 damer med blid men retfærdig hånd. Intet går min næse forbi, jeg ser og
hører ALT. Desuden er jeg klart den bedste
pashest på matriklen. Mine mennesker taler
nogen gange om grissepas når jeg stormer
derudaf på marken, meeen de ved vist ikke
bedre. I øvrigt siger alle jeg er den sjoveste tur
hest i verden.
Vordis fra Enghaven: Jeg er foldens dronning.
Jeg er 12 år, høj, med lange ben og blankt sortbrun pels. Jeg er faktisk ret lækker, når jeg selv
skal sige det. Mine mennesker kalder mig sommetider Miss Piggy, eller det sorte næsehorn???
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Bare fordi man ikke sætter sit lys under en
skæppe og har en smule selvtillid – ja man skal
høre meget fordi man ser godt ud.
Mit yndlingsmenneske er Freja, som rider mig.
Hun er sød og blid og det er sjovt at tølte derud
af med hende.
Dimmalimm fra Birkelunden (Dimse): Jeg er
en lille fiks sortbrun hoppe på 7 år. Hør ikke
hvad Vordis siger. Vores mennesker siger jeg er
den skønneste lille hest, man kan have i en flok.
Mit menneske Frida, siger endda, at jeg er den
smukkeste hest på jorden!! Jeg er jo også mor
til flokken yngste Fylkir. Jeg er sød og blid, men
jeg har en kæmpe turbo i min motor.
Selv om jeg har korte ben er jeg den hurtigste i
flokken JJeg elsker når den store mark bliver
åben, jeg bukker og sparker hele vejen derud.
Livet på Hestbjerglund er skønt!

Fylkir

Solfaxi og Freja
Bósi fra Hedebo: Jeg er en stor flot rødskimmel vallak, på 6 år. Mit navn betyder charlatan
JDet passer perfekt til mig – pigerne taber pusten når de ser mig, især menneskene!! Jeg kan
lide alle mennesker, jeg er nysgerrig og venlig.

Fjarki fra Birkelunden: Jeg er 3 år, brunblakbroget , og så er jeg halvlillebror til Dimse, og
halv onkel til Fylkir. Dejligt med familien i nærheden. Jeg er nemlig lidt bekymret og meget
forsigtig. Der er så mange farlige og sære ting i
verden. Jeg elsker at lege på folden med Bósi
og Fylkir. Menneskene er søde, de synes bare
jeg er træls når jeg spiser. Det er fordi jeg kaster
lidt rundt med min spand med foder. Hvis jeg
smider for meget på jorden, deler jeg bare med
Fylkir, det er ok med ham.
Fylkir fra Hestbjerglund: Jeg er en lille rød
vallak, men helt lyst hår (masser af hår). Jeg er
flokkens maskot. De elsker mig alle sammen,
og jeg kan næsten gøre som jeg vil J. Selv
Vordis vil dele foder med mig. Jeg har samme
far som min halv storebror Bósi – Kristall fra
Ketillstödum. Vi er meget forskellige, men har
begge et ret cool sind. Solfaxi er jo vores chef,

Vordis og Freja
Jeg elsker at arbejde. Nogen gange kan jeg
bare ikke forstå det skal foregå i langsomt tempo?? Jeg vil helst løbe hurtigt – især galop, det
er bare fedt!! Mit menneske Helle, er vild med
mig – hun siger jeg er en stjerne J

Fjarki
men jeg er sikker på jeg også bliver chef når jeg
bliver ældre. Jeg synes selv jeg go’ til alt.
Menneskene siger jeg har et stort ego – det skal
man da have hvis man vil frem i verden. Jeg
glæder mig til jeg skal ud med de ”gamle”, altså
rides og med ud i verden. Lige nu bliver det
skønt med en lang sommer på Stige Ø.
Sommerhilsner fra de 6 på Hestbjerglund i
Orte, hos familien Andreasen.

Bósi og Helle
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Årets klubmester i flot tölt

Laxi-stævne
d. 14. april 2013

Spyrnir
og Emilie
Dobbelt
klubmester
2013

For første gang valgte vi at lade tilmeldingen til årets stævne sker via Sporti og
det blev en stor succes med 35 tilmeldte ekvipager, men desværre var der også
nogle der ikke nåede med. De må prøve igen til næste år.
Heldigvis var vejret med os og efter et tvivlsomt og koldt forår skinnede solen
endelig fra en næsten skyfri himmel. Perfekt dag til stævne.
Og det var et super stævne med megen flot ridning og skønne heste og alle
klasser blev afviklet i god ro og orden - især efter at de flyvske pavillioner blev
pillet ned :-)
Vi havde besluttet af prøve med en særlig junior/børne klasse i år. Og det var
skønt at se at så mange bakkede op og startede i V6 Junior. De unge red flot og
havde virkelig styr på deres heste - det var dejligt at se.
Tillykke til Astrid Bager på Draumur fra Gudenådalen der løb med 1. pladsen.
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Og så fik vi en DOBBELT KLUBMESTER, da Emilie Handberg på
Spyrnir frá Sigriðdarstöðum, vandt både 4.1 og T.1 Stort tillykke til jer - I er et flot par på banen.
I det hele taget var det fine heste der vist frem.
I V6 senior vandt Nina og Snapur - og Nina var helt forbløffet :-) men
7-taller i skridt er altså flot...
I V3 var der en delt 1. plads mellem Mette og Mette, men efter dommervotering tilfaldt 1. pladsen Mette og Gígja. T7 blev vundet af Eva og
Fengur tæt fulgt af Helle på Bosi. T6 blev vundet suverænt af Lykke og
Eldjarn. STORT TILLYKKE til alle dagens vindere og deltagere.
Sådan et stævne bliver jo ikke til noget uden en masse frivillige
hjælpere. Og stor tak til jer alle. I var med til at gøre dagen både
hyggelig og sjov og det hele fungerede bare.
Birgittes velbesøgte Søde Cafe sørgede for både mad, kage og varm
kakao hele dagen - det var et godt initiativ J

Præmieoverrækkelse i V6 junior

Alle
resultater kan
downloades
fra hjemmesiden

Foto: Mie Hedebo Knudsen
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Resultater fra Stævnet
T1 Tölt - Udtagelsesrunde/A-finale
01 Emilie Rosenkrantz Handberg / Spyrnir fra Sigriðarstöðum
02 Jane Linnet / Mimir fra Røde Hus
03 Elias Gudmundsson / Aragon fra Hedebo
04 Marie-Luise Andersen / Raunvör fra Lille Nørregård

5,73
5,13
4,17
3,97

T6 Tölt - Udtagelsesrunde / A-finale
01 Lykke Pilegaard / Eldjarn fra Kranpi
02 My Linnet / Titlingur fra Vængegården 1
03 Gitte Meyer Petersen / Sif fra Mandshøj

4,97
3,10
2,93

T7 Tölt - A-finale
01 Eva Olsdal / Fengur fra Solhjem
02 Helle Andreasen / Bósi fra Hedebo
03 Lisbeth Voldsgaard / Hrafnfaxi fra Bakkeholm
04 Katharina Larsen / Mist fra Trællerup
05 Annette Jensen / Alda fra Dragebjerggård
06 Nina Ørum Munk / Sólon fra Takthestar

5,33
5,25
4,58
4,42
4,34
4,25

V1 Firgang - Udtagelsesrunde/A-finale
01 Emilie Rosenkrantz Handberg / Spyrnir fra Sigriðarstöðum
02 Marie-Luise Andersen / Raunvör fra Lille Nørregård
03 Elias Gudmundsson / Aragon fra Hedebo

6,30
5,23
4,60

V3 Firgang - A-finale
01 Mette Zoega Søndergaard / Gígja frá Leysingjastöðum
02 Mette Larsen / FEYKIR fra HEDEBO
03 Jane Linnet / Mimir fra Røde Hus
04 Pernille Bue / Petra fra Hårslevhøjgård
05 JYTTE PRAËM / Sleipnir fra Nørager

5,23
5,23
5,13
4,80
4,67

V6 Firgang / A-finale
01 Nina Henriksen / Snarpur fra Birkelunden
02 Nina Ørum Munk / Sólon fra Takthestar
03 Lykke Pilegaard / Eldjarn fra Kranpi
04 Rakel Rún Garðarsdóttir / Aron f. Hedebo
05 Anette Elise Jørgensen / Fengur fra Alfholum

5,42
5,13
5,09
4,87
4,79

V6J Firgang junior - A-finale
01 Astrid Bager / Draumur fra Gudenådalen
02 Katharina Larsen / Kári fra Hårslev Højgård
03 Freja Andreasen / Vordis fra Enghaven
04 Ida Olsen Henriksen / Snorri fra Rørhavegård
05 Frida Andreasen / Dimmalimm fra Birkelunden

5,59
5,09
4,75
4,13
4,04
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Foto: Mie Hedebo Knudsen

Laxi Islandshesteklub vil gerne takke alle der var med
til at gøre vores Klubstævne til en fantastisk dag.
En særlig tak skal der lyde til alle Sponsorerne, I var
med til at gøre dagen ekstra festlig.
På vegne af Stævneudvalget, Eva Olsdal
Fyns Rideudstyr
Fyns Beslagsmedie
Morud Slagteren
Inger Sørensen
KOB Vine
Lone/Laxi
Fyns Væddeløbsbane
Small Danish Hotels
Højgård Hestehospital
Villestofte Mølle Korup
Ehlerts Boghandel
Særslev Specialfoder
Beslagsmed Jørn Vestergaard
Rosenhaven Blomster/havecenter Aps
Rosenhaven Blomster/havecenter Aps
Sportigan Bogense
Fritids-land
Broholm Trading
Stark

1
1
2
1
2
3
6
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
3
2

Billede m/heste
Hovolie m/pensel
Gavekort, 100,00 pr stk
Strømper
3 flasker Vin
Chokoladeæsker
Fribilletter (6 x 4stk)
Gavekort til klubmester i 4.1
Plejemiddel
Hesteguf poser
Bog.”lær at ride” med Tina Lund
Sliksten i plastboks.
Hovbalsam m/pensel
Himalaya sten
Hesteguf
T-Shirt
Refleksbandage
Strømper
Køletasker
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Hej allesammen
Dette er et forsøg på at lave en Laxigruppe af ryttere,
der er interesserede i nogle fællesture, mest fra Laxi (NIC).
Ikke sådan, at vi alle skal afsted samtidig,
men at vi samler en liste med navne/
mailadresser/ telefon og oplysninger
om, hvilken slags ture vi gerne vil med
på: korte, lange, hurtige, rolige, med
mange, kun med få, om søndagen, andre dage eller tider osv.
Så kan man henvende sig til nogle med
samme ønsker.

Hvis du ikke er interesseret i at være med
i gruppen, behøver du ikke gøre noget.
Men hvis du vil være med, kan du svare
mig. Så laver jeg listen og skriver til dem,
der har svaret.
Du må gerne give besked til andre, hvis
du kender nogen, der evt. vil være med.
Hilsen Tove
2v.riis@gmail.com

Strikfleece cardigan. 300g

399.-

Soft shell-vest. 300g

245.-

Microfleece 260-280g.

185.-

Fra ID -Identity
Fra ID -Identity
Fra ID -Identity

Vi tegner Laxi-logoet
Broderi bryst: 75 kr.
Broderi ryg: 125kr.

BESØG VORES WEBSHOP:

www.bergers-smedie.dk
Her kan du købe:
Mordax - Hovpleje produkterRed Back StaldstøvlerBoots til hestens
Broderi vare
Søndergade 58 - 5580 Nørre Åby - 76 30 13 86
- og meget andet
www.bergers-smedie.dk - info@bergers-smedie.dk
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SMEDIE

ApS

BERGER’

SPYRNIR

FRA SIGRIÐARSTÖÐUM

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.
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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Tur til
For nogen er
Kr. Himmelfart =
Eventyrløb, for andre
er det orienteringsridning i Dollerup Bakker,
Ja, sådan er vi jo så
forskellige!
Vi var en ”lille flok” – bestående
af Morten, Ruth og undertegnede samt vores 3 dejlige heste, som onsdag eftermiddag
den 8. maj drog mod Viborg til
Hald Hovedgård.
Morten og alle hestene kørte
forrest og bagefter kom så
Ruth og jeg.
Vi var dog ikke de eneste, der
skulle på Kr. Himmelfartstur, vi
sneglede os over det meste af
Fyn og et stykke i Jylland –
godt vi havde kaffe med til
turen! Men vel fremme omkring kl. 19 mødtes vi med
Mette, som er formand i Nökkvi
samt flere Nökkvi-medlemmer
som mødte op for at lave en
stor indhegning til hestene.
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Dollerup Bakker
Der blev også rejst et større telt til dem, som havde travlt med de
praktiske ting i forbindelse med afvikling af orienteringsridning, som
skulle foregå næste dag – Kr. Himmelfartsdag.
Vi fik hurtigt lavet indhegning til hestene, som nød det dejlige,
friske græs. Herefter var vi 10-15 personer, der kørte de små 300 meter
til Hald Hovedgård, hvor Morten var vært ved en dejlig øl fra
Kerteminde Bryghus. Lige hvad vi trængte til!
Morten, Ruth og jeg skulle overnattede i Pilgrimsherberget ved
Hald Hovedgård, hvor der var en stor sovesal med mange køjesenge
på rad og række. I den ene ende af lokalet var indrettet et lille køkken, i
den anden ende var bad og toilet. Der var god plads til os 3, da vi var
de eneste, der sov der, i hvert fald den første nat, næste nat var der
nogle stykker mere.
Men inden vil skulle til køjs, skulle vi først lige have noget aftensmad,
som bestod af rugbrød og boller, forskellige pølser, rullepølse, skinke
og ost. Uhm hvor det smagte godt!!
Næste dag kl. 9.30 skulle alle ryttere – vi var ca. 35 - mødes ved
bålpladsen, hvor vi hurtigt fandt sammen i små grupper á 2-4 ryttere.
Nökkvis formand Mette bød velkomme og gav herefter ordet til en
mand fra hjemmeværnet, for det var et par herre fra hjemmeværnet,
der havde lavet posterne, så ingen vidste hvor posterne var eller hvad
spørgsmålene var. Præmien for at blive nr. 1 var en vandrepokal, som
FYNBOERNE vandt sidste år, så der var et vist pres på os fynboer!
Herefter red det første hold af sted. Morten red i en blandet
gruppe, Ruth og jeg red i en pigegruppe sammen med 2 lokalkendte,
Pia og Annette. Vi skulle finde 10 poster. Godt vi var sammen med 2
super gode guider, ellers var vi vist aldrig kommet hjem igen – tror jeg!
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Vi fandt 9 ud af 10 poster – post nr. 6 drillede, den kunne vi bare ikke
finde – øv. Men det viste sig, at ingen havde fundet post nr. 6, det var vist
blevet væk!? Efter frokostpausen skulle vi igen ride, og igen finde 10 poster.
De 2 sidste poster var på ”inder-øen”. Men da vi kom forbi et ishus med en
fantastisk udsigt, blev vi 4 piger hurtigt enige om at springe de sidste
2 poster over og købe is i stedet og nyde den flotte udsigt.
Ih, hvor blev Morten is-forlegen, da han hørte om vores is, så han sprang i
bilen sammen med en anden ung mand, de måtte simpelt hen have en is!
Det blev ikke til en førsteplads denne gang, så Ruth måtte pænt
aflevere den nypudsede vandrepokal!
Vi havde en fantastisk ridetur, red i meget smukt og varieret terræn,
noget af Danmarks smukkeste natur med store lyngområder, løvskove,
nåleskove, åer og bakker.
Om aftenen var der fest med god mad fra buffet og senere spillede et
4-mands orkester op til dans. En hyggelig aften, men hvor var jeg træt, godt
jeg ikke havde så langt til min seng!
Næste dag var vi nogle stykker, der red en lille tur ud på inder-øen.
Her var også fantastisk smukt, jeg var glad for, at jeg nåede at kommer
derud – dagen før spiste vi jo is i stedet for at ride dertil.
Det var 3 trætte heste og ryttere, der over middag vente næsen
hjemad mod Rue efter en fantastisk tur med spændende ride terræn og
søde mennesker – og vejret var perfekt ride-vejr!
Tak til Ruth og Morten for en god tur,
I er hyggelige at være sammen med!
Tak til rideklubben Nökkvi fordi vi måtte komme og være med til
deres super fine arrangement!

Anne Meyerhoff
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Drømmer
du om
fri tölt eller
speedpas på
Fyns bedste
ovalbane?
Invitation

Så har du chancen
d. 26 juni kl. 19
hvor Laxi inviterer på tur til
Fyns Væddeløbsbane.
Rideklar kl. 19 fra banens
parkeringsplads. Vi rider ca. en
time og bagefter er klubben vært
med lidt kaffe og kage.
Tilmelding til Mette på mail:
mettezoega@gmail.com
Max 10 deltagere
Fyens Væddeløbsbane A/S
Prins Haralds Alle 51 B, 5250 Odense SV
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Bakkus i høet

Vejen til Æbleø

Undervisning
Træning · Tilridning · Kurser · Salgsheste
ved Mie Hedebo, FT-berider og B-instruktør
Undervisning på udendørs dressurog ovalbane, i ridehal og skov
En-dags kurser v/Mie på følgende dage:
4. august, 8. september og 5. oktober.

Flere gode heste til salg

Læs mere på hjemmesiden.

Ridelejr
i uge 30

Som noget nyt vil vi i
år tilbyde ridelejr.
Se mere på
hjemmesiden

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

Kan du se hvor vi er henne.
Hvis du kan, så mail til rhm@nalnet.dk senest 1. juli, og fortæl det.
Det er ikke et navn jeg er ude efter, men evt. en foklaring på ca. stedet.
Blandt de indsendte rigtige løsninger, vil vi trække lod om to dejlige flasker vin,
sponseret af Næsbylund Kro og Hotel endnu en gang.
Gæt med og vis, at du kender området!! Kom nu ud af hullerne!
Denne gang var der INGEN, som kunne se, hvor vi var henne!
Var det fordi vi manglede hårtotten og ørene.
Det er lige midt i 7-stjernen, med ryggen mod stien til Ruevej!
(Der kom et forkølet svar meget efter fristen!! – ik Mette!!)
(jo, men det gjaldt jo ikke!!)
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Løvspringstur
18/5 2013

I det mest vidunderlige ride-pinse-vejr
startede vi i god ro og orden fra
Rue Hed, lidt over kl. 10.
Skovens viste sig fra sin bedste side
med lysegrønne blade og vidunderlige
dufte.
Turen var lagt som et 8-tal, så pausen
var tæt på startstedet og nogle ryttere,
der havde heste på genoptræning eller
trætte, kunne vende hjem efter pausen.
Lone Holm havde stået for et meget
spektakulært pausearrangement med
dugedækket bord med blomster, kaffe,
drinks, spændende muffins mv.-

Selvfølgelig gulerødder til hestene,
som egentlig var mere interesseret i
græsset!- Tak for det!
Resten af turen, med et lidt mindre deltagerantal, fortsatte et smut videre syd
for Rugårdsvej, inden vi vendte hjem til
de medbragte madpakker og lidt afsluttende snak.
En dejlig tur uden dramatik og vilde forløb, men spændende stier og ruter.

Hvor er pinsen dog en herlig tid for turryttere!
Hilsen Tove.
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ÆBELØ 2013

Invitation

I sommer har vi valgt at lave 2 ture til Æbelø.
Der er altid meget ”træk” på de ture, og da vi kun må være 10 ekvipager
af gangen, så for at alle får lige chancer, så..
Tilmelding på Sporti, prisen er 40,00 pr. ekvipage
incl. en øl eller vand, kaffe og kage, når vi er tilbage på parkeringspladsen
Søndag den 14. juli:
Klar til udridning kl 10:30
Lørdag den 17. august: Klar til udridning kl. 14:00 – sen eftermiddagstur
Til formiddagsturen er det en god ide at medbringe en madpakke og lidt
drikkelse. Det kan man også på den sene eftermiddagstur, men måske står
der en eller anden derhjemme klar med aftensmaden?
Billeder fra tidligere ture – tørre og meget
våde – altid et lotterispil, så hav tørt tøj
med i bilen, så I kan skifte inden i kører
hjem. Rid evt. i gummistøvle. (de kan
holde vandet ude ..og inde)
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Kalender
JUNI

09.
22.
26.
29.

Fynsmesterskaber - kvadrillieridning aflyst.
Kl. 10 Springundervisning med Line Meyerhoff
kl. 19 Tur til væddeløbsbanen
Kl. 10 Springundervisning med Line Meyerhoff

JULI

Ingen Kvadrillieridning i juli.
14. Kl. 10.30 Tur til Æbleø

AUGUST

Ingen Kvadrillieridning i august.
17. Kl. 14 Tur til Æbleø

Tur til
Væddeløbsbanen
d. 26. juni kl. 19.00
Tilmelding til Mette
mettezoega@gmail.com.
Mere info på side 19

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

®

Psyllium

Køb online

DAMINOSHOP.COM

- Loppefrøskaller til
heste mod sandophobning i tarmene
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· Anbefales af mange dyrlæger mod sandophobning
· 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 SH O P. C O M
Staushedevej 10 · DK-6621 Gesten · HOTLINE TLF.: 20239316
alle dage mellem kl. 8.00 - 20.00

Adresseændring:
Laxi får ikke besked fra Post Danmark, når du flytter.
Du skal derfor selv huske at opdaterer din medlemsprofil
på Sporti.dk

LAXI-Priser pr. 1/1 2013
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
15. november til december-januar-februar

Sendes til

laxiposten@gmail.com

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
Laxiposten 27

Afsender:

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

Bestyrelsen
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 22983227
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

Frimærke

