
Sikkerhed på tur

Æbleø-tur

Læs om sikkerhed, sommerens aktiviteter  
og de nye indbydelser.

Nr. 3 - 2013
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                                                                                                HOFFMANN’S RIDEUDSTYR,    
                                                                           HUNDERUPVEJ 190, 5230 ODENSE M. TLF. 66146049 
                                                                            SE ÅBNINGSTIDER M.M. PÅ   hoffmannsrideudstyr.dk 

1.Keflavik ridebuks med knæskind 799,-kr, 2.Uvex ridehjelm 1700,- kr, 
3.Catago sikkerhedsvest 1049,-kr., 4. Hit Air vest fra 3750,- kr, 
5.Herman Sprenger sikkerhedsstigbøjle 1099,-kr., 6. Ariat jodhpurstøvle 
med stålnæse 1275,-kr.                                      
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Formanden har ordet

I min første ”formandssnak” gav jeg udtryk for at 2013 ville blive et super år. 
Jeg glædede mig til at se alle jer ude på banerne, i skoven, ved stranden og  
til stævner. – FM - DM - VM i BERLIN. (nærmere andet sted i bladet!)

9. februar  
havde jeg et uheld ved formationsridningen, og fik forstrukket en muskel i  
lysken og efterfølgende en fibersprængning ved venstre sædeknogle.  
Det tog laang tid, så lang, at jeg satte min sommertur 21. juli til Kerlinga�öll i 
bero. Men til Kr. himmelfart var jeg klar til Dollerup orientering. – En skøn tur.
Jeg begyndte småt, at kigge på flybillet til Island. De var blevet dyre!  
Den 15. juli kiggede jeg igen.

Tirsdag den 16. juli  
red jeg tur med Tove Riis og Hanne Wedel. – en herlig skovtur, men på  
hjemvejen kom vi på en gammel MB-sti, som snoede sig og gik nedad,  
hvor cyklerne har kørt jorden væk fra trærødderne. Álfhildur og jeg var lidt 
bagud, og kom derfor nok lidt hurtigt ned ad. Hun fik forbenet i rødderne,  
og vi styrtede i et hovedspring sammen. Jeg blev liggende og tænkte:  
”Det var så det, nu er du færdig!” – Højre arm var brækket, og et eller andet 
med nakke eller ryg! -  
Jeg prøvede at bevæge fingrene på venstre arm – OK – så tæerne,  
fodleddene, anklerne, knæene – OK!!
Àlfhildur kom på benene, men jeg blev. Tove ringede 112 (få jer en APP!).  
Falck kom i form af 2 yngre dygtige mænd, som handlede meget professio-
nelt. Så efter noget smertestillende måtte jeg sige til Emil og Steffen:  
” Hvor heldig kan man være, så dårlig og så blive hentet af sådan et par lækre 
gutter” – Nå, ja!  
Lars dyrlæge kom og så på Álfhildur, Hannes mand kørte hende på Højgård.

2013 - Et hesteår????
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Jeg kom på OUH. Vi blev begge røntgenfotograferet og scannet.  
(Vi kunne såmænd have ligget på samme stue.) Bettina hentede hende 
hjem fredag, og hun er i orden. - Jeg blev i 10 dage. – Hjem med halskrave 
og letvægtskorset. Højre arm brækket, og 6. øverste ryghvirvel i stykker.  
Nu ligger jeg og tæller revner og mærker i vores soveværelseloft. 
Heldigvis har vi ikke nået at restaurere det. Det ville have været kedeligt. 
1000 tak til alle jer, som har hjulpet, sendt hilsner, været på besøg,  
- for blomster, kager, boller, e-mails, sms’er, hesteridning, fodring og  
lorteskrabning. Jeg føler mig rig, at jeg kender så mange dejlige betænk-
somme mennesker.

Kære alle.  
– pas godt på jer selv derude, men glem ikke at nyde hvert et øjeblik med 
jeres dejlige heste.

Kærlige hilsner fra jeres uheldige formand - Ruth
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“SADLER SKABT MED 
LIVSERFARING OG EKSPERTVIDEN

TIL HEST OG RYTTER”

“DÆKKENER 
SPECIELT DESIGNET TIL

ISLANDSKE HESTE”

“DET ORIGINALE FODTØJ
DER SIDDER PERFEKT VED 

BANETRÆNING OG TERRÆNRIDNING” 

FYNS RIDEUDSTYR
HAR DET, DU MANGLER TIL DIN ISLÆNDER

WWW.FYNSRIDEUDSTYR.DK
RUGÅRDSVEJ 910 . HINDEVAD . 5471 SØNDERSØ . TLF: 6483 1350 
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Sidste år købte jeg en sikkerhedsvest, fordi jeg skulle op og ride i Island.
Der brugte jeg den, og ellers lå den bare i bilen.
Så her for et par uger siden red jeg med et par veninder og på hjemvejen snublede  
den enes hest og hun faldt og kunne ikke rejse sig. Vi ringede 112 men det var svært  
at forklare, hvor vi var! Heldigvis var vi ikke midt ude i skoven, så det lykkedes os at for-
klare, hvor vi var og ambulancen kom.
Nå, men der findes en app til telefoner, der har GPS, så når man ringer til 112, kan de se 
på skærmen, hvor man er. Den hedder bare >112 app<. Hvis du har en telefon med 
GPS, så download den og hvis ikke du har, så køb en eller ønsk dig en. Det kan redde 
dit eller en medrytters liv. Ridehjelm har vi vænnet os til, vi kan også vænne os til sik-
kerhedsvest og mobiltelefon.
Det var en yderst kyndig rytter, dette her handlede om, det var vores formand, Ruth. 
Men det kunne være sket for enhver. Hun ”slap” med en brækket ryg og arm.  
Måske havde en sikkerhedsvest ikke lige hjulpet i hendes tilfælde, men sikkert i  
mange andre. JEG rider ikke mere uden hjelm, vest og mobiltelefon.

Af skade bliver man klog.
Jeg vil anbefale at :

En fredelig tirsdag
for nogle uger siden, 

havde jeg en meget tankevækkende 
oplevelse

1)  Man betragter sikkerhedsvest som ligeså selvfølgeligt som  
ridehjelmen.

2)  Man har en mobiltelefon med, helst med GPS, så man kan 
downloade en fiks app >112 app<, så hvis man ringer 112, kan 
de se hvor man ringer fra. Også nyttig ude på en mørk og øde 
landevej, hvis man er ude for uheld og skal have hjælp!

3)   Man har aftalt med nogen hjemme, at man kan ringe.

4)  Gerne følges et par stykker.

5)  Og/eller evt. får ENDOMONDO i sin telefon, så man blive  
fundet, hvis man ligger et sted i skoven og ikke selv kan  
ringe på grund af et uheld.

Tove Riis
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Vi er rideklar kl 11.00 ved Naturstyrelsens distriktskontor  
på Sollerupvej 24, 5600 Fåborg

Rute beskrivelse; 
Følg landevejen mod Fåborg og lige inden man når Svanninge Bjerge  

er der en afkørsel til venstre ad Sollerupvej. Følg den snoede vej et par km  
til man når Naturstyrelsens område et par km ude.

Vi rider udelukkende i Statsejet område, derfor er ridekort ikke nødvendig.
Vi rider en tur i kuperet terræn i et tempo, så alle kan være med, hvis vi bliver en stor flok,  

så deler vi os, efter om man er til lidt tempo eller til en stille tur.
Turen er kun en lille ” prøvesmag”,  hvad Riderute Sydfyn kan tilbyde - så pas på !!!  

Kan føre til mere (men jeg er klar til at guide) 
Medbring madpakken, og vi holder en pause ude på ruten, så både hesten  

og dig får en hyggelig pause.

På herligt ridegensyn Kirsten

Tilmelding  
lrv@vip.cybercity.dk – Lisbeth Voldsgaard - Senest den 17/9 

SE LIGE HER!
Laxi har fået Kirsten Barnkop  

til at guide en tur i Svanninge Bjerge
21. september

Invitation

Fællestur for alle 
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Jeg hedder Jørfi og er Nordfyns mest forkæ-
lede vallak.  Det er mig I ser på billedet, som er 
taget sidste vinter, hvor jeg bare er så fin med 
min tykke grå pels med sne på og rimfrost i 
mulehårene.
Jeg er født og opdrættet på Fyn. Da jeg var 
omkring 11 år flyttede jeg til Gråsten for at 
være turhest, der begyndte min nuværende 
ejer at ride på mig. Da hun så flyttede til 
Nordjylland tog hun mig med.  Hun anede ikke 
hvad der stod i min stamtavle og i øvrigt gider 
jeg ikke tølte, men som hun siger: ”Jeg købte 
ham da også mest fordi han er så sød”.
I Nordjylland begyndte jeg så at gå på ride-
skole, det er rigtig kedeligt. Man skal gå pænt 
med hovedet, rundt i små cirkler, sidelæns og 
baglæns. Det synes jeg er træls, så i ridehallen 
går jeg meget, meget langsomt. Hvorfor skal 
man lærer at tølte, når det nu er nemmere, hur-
tigere og sjovere at trave eller galoppere? 
Desværre har min ejer ikke givet op endnu, øv.
For to år siden flyttede jeg tilbage til Fyn, hvor 
jeg nu bor på Rue Hed . Det har været rigtig 
godt at komme ”hjem” igen, og der er faktisk 

nogle som kan huske mig fra den gang da jeg 
var en ung hest. Det er sjovt at høre om, -jeg 
var vist nok rigtig fræk. 
Jeg er stadig lidt fræk. Når vi rider i skoven, 
kan jeg godt finde på at dreje af for at komme 
hurtigere hjem, - også i fuld galop. Desværre 
bliver hun sgu hængende. Og som straf skal 
man løbe frem og tilbage det samme sted,  
indtil man holder op med at dreje af, det er  
altså træls.
Når mine ben bliver gamle og trætte, skal jeg 
blive her og hygge mig med de andre heste. 
Selvom vi så ikke kan ride længere vil min ejer 
stadig komme med godbidder og strigle mig 
næsten hver dag, så kan vi gå en tur i skoven 
sammen i stedet for. Men den dag mine kræf-
ter og mit helbred for alvor svigter kommer jeg 
ikke til at lide unødvendigt, det har hun lovet.

Håber I alle har nydt de mange lyse timer  
i den dejlige danske sommer

Hilsen
Jørfi

Side 9hestenJørfi
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Laxi udbyder hen over vinteren 2013/14 et kursus forløb med Lone Würtz.  
Det er kurser for ALLE ryttere (der er medlem af Laxi).  

Du kan være med uanset dit rideniveau og med hest, ung som gammel. 
Lone er uddannet nationaldommer, B-instruktør, hun er stævnerytter på højt niveau  

(tidligere landsholdrytter), medlem af udtagelseskomitéen i DI, så det er en underviser  
med mange kompetencer. Udnyt chancen for at få finpudset formen hen over vinteren,  

så du er klar til forårets stævner. Eller brug kurset til at udfordre dig og din hest til at  
opnå nye færdigheder, vi lover dig det bliver gode timer i selskab med Lone Würtz.

Første kursus bliver søndag d. 6. oktober.  
Vi starter kl. 9.00 og slutter kl. 17.00  
og afholdes på Rue Hed 14, Morud. 

De efterfølgende kurser bliver:
10. november 2013 

12. januar 2014 
9. februar 2014 
9. marts 2014 

Hold øje med kalenderen i LAXI og på SPORTI. (500kr. pr. kursus)
Der er plads til 10 ryttere. Vi rider 2 gange pr. kursus.

Pris: 500 kr. + betalingsgebyr til SPORTI pr. kursus.
Der er mulighed for boksleje, henvendelse til Bettina Handberg på tlf. +45 20 75 48 99. 
Afregning for boks sker til Bettina. Du skal selv have foder med, husk spande til vand. 

Der er varme i Rytterstuen hvor vi spiser madpakkerne.  
HUSK VARMT TØJ, der er koldt i ridehallen om efteråret.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du skrive til:   

Eva Olsdal på mail: olsdal@olsdal.dk
 (tilmelding senest 30.sept) 

KURSUS/
STÆVNETRÆNING

med Lone Würst
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Vi rider fra Laxi kl. 10.30 eller mødes ved 7-stjernen kl. 10.50

Vi deler os, hvis vi er mere end omkring 8.
Det forventes, at heste + ryttere kan ride igennem vand og andet spændende  
terræn (bakker, ujævnt underlag), men selvfølgelig i tempo efter forholdene. 

Der skal ikke være vild væddeløbsridning, så det forventes,  
at rytterne respekterer det og kan styre deres heste.

Turen bliver i skridt  og tølt/trav. Galop kun efter aftale med holdet,  
hvor det er OK at sige nej, og kun opad egnede bakker.

Efter turen sørger Lone Jørfi for noget lækkert og grønlandsk kaffe,  
hvad det så er? Men deltagerne i Løvspringsturen ved, at når Lone  

står for det med forsyningerne, så er det bare helt vildt dejligt!

Pris 20 kr.+ evt. ridekort til skoven 40 kr.

En ca. halvanden times tur med lille pause.

Tilmelding  
2v.riis@gmail.com eller sms til 61359124 inden 18. oktober
Du kan også bare komme, men så kan du jo ikke få besked,  
i tilfælde af ændringer.

20. 0ktober   

Den traditionelle  
”løvfaldstur.”

Med focus på hvilke stier, man må ride på  
efter de nye regler

Invitation
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14. juli 2013.
Vi mødtes en lille halv snes ryttere på parkeringspladsen tæt ved stedet, hvorfra 
man kan gå (eller ride) over til Æbelø, når det er lavvande. Man skal søge om lov til 
at ride derover, og der må kun komme en gruppe på max. 10 om dagen og som 
noget nyt, må man ikke ride andet end i skridt på selve øen.
Det overholder vi selvfølgelig, det ville jo være meget trist, hvis Laxi kom på en sort 
liste med nul adgang til de vidunderlige ture til den smukke naturperle, Æbelø er. 
Så klubbens ture dertil er rolige naturoplevelser, ikke væddeløb.
Turen er på omkring 14 km. Turen gennem vandet kræver en vis form hos hestene, 
men da det foregår i skridt, kan de fleste godt være med. Vi havde en dejlig tur,  
afsluttende med en kop kaffe mv. da vi var kommet tilbage til fastlandet.

Æbelø-tur
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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

Vi var ca 12 der mødtes på 
Fyns Væddeløbsbane en onsdag aften. 

Vi red ca. en time på travbanen og det gik 
rigtig stærkt (for nogle).

Andre tog det mere roligt, men alle havde 
en god oplevelse. 

Efter turen var der hygge med kaff e 
og kage.

Det er ikke sidste gang jeg arrangere en 
tur på Fyns støste ovalbane, så hold øje 
med kalenderen.

Mette Zoega

Tur til væddeløbsbanen 
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Vi tilbyder:
• opstaldning i løsdrift/boks

• ridehuskort i ridehal med fi berbund

• halvpart på en af vore heste

• turridning i Langesø-skov

• undervisning i ridehal på små hold på stabile heste

Ring og hør nærmere om pris m.m. og/eller se på vores 
hjemmeside.

Al ridning og omgang med hestene er på eget ansvar. 

Vægtgrænse: Da den islandske hest er en lille hest er 
vores vægtgrænse for rytteren 90 kg.

Nordfyns Islandsheste Center   -   Rue Hed 14   -   5462 Morud
Tlf  20 75 48 99/29 85 48 99  -  CVR 30 32 54 51

www.nic-heste.dk       bettina.handberg@live.dk

Nordfyns 
Islandsheste Center
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Underviseren var Line, som før har holdt tilsvarende kurser i Laxi.  
Men det var før min tid.

Jeg er gammel dressurrytter, ja jeg var endda dommer, og spring var kun  
noget jeg havde prøvet, når min skrappe ridelærer beordrede det i slutningen 

af nogle ridetimer og så for at tage de 5 ridemærker.  
Da de var i hus, sagde jeg: ALDRIG mere springe!

Men man har jo et standpunkt til man tager et nyt. Så jeg meldte mig til Laxis 
springkursus, og det kom jeg ikke til at fortryde.

Ligeså skrap min gamle ridelærer var, ligeså sød og opmuntrende er Line.  
Ingen sag at skridte over et par bomme på jorden, heller ikke trave og to lave 

bomme er jo næsten ligesådan. OSV.

Ikke på noget tidspunkt, blev jeg nervøs og jeg er virkelig en kylling.

Så kommer Line igen: overvind dig selv og PRØV DET!

Laxi arrangerede 

SPRINGKURSER 
2 søndage i juni.
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Nye medlemmer
Annette Jensen, Tommerup
Jim Larsen, Morud
Peter Stenstrup de Heus, Odense N
Benedikte Rasmussen, Søndersø
Emilie og Helle Tofte Rasmussen, Tranekær
Christian Riis, Bogense
Lars Pedersen, Morud
Jan Søndergaard, Odense SV
Astrid Kastrup Bager og Sanne Kastrup 
Olsen, Rudkøbing
Birgitte Bach Christiansen, Tommerup
Elisabeth Karlsson, Bogense

Rakel Run Garðarsdòttir, Morud
Mette Larsen, Odense V
Boline Bomholt, Otterup
Maja, Ann Marie og Jørn Vestergaard, Morud
Anja Thillemann, Søndersø
Vinni Hansen, Bogense
Lars Larsen, Otterup
Helle Stærmose, Glamsbjerg
Karin Bloch Rochler, Otterup
Helle og Maria Bremerskov, Gamby
Mogens Jordt, Millinge
Anita Larsen, Vissenbjerg

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

8. september - 5. oktober - 2. november
ved Mie Hedebo, FT-berider og B-instruktør
Der undervises 30 min. formiddag  
og 30 min. e�ermiddag.  
Undervisningen tilrettelægges ud fra  
dine individuelle ønsker og behov. 
Se mere på www.hedebo-toeltheste.dk 

Flere
gode heste  

til salg 
Se dem på  

hjemmesiden

En-dags kurser  
Eneundervisning med focus på dig og din hest
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Det er nu blevet tilladt at ride på hærvejen. En strækning på 120 km fra Viborg til 
Randbøl Hede er åbnet, og yderligere 100 km mod syd skulle åbne i løbet af efteråret.

Hærvejen har siden Middelalderen og frem til nyere tid været en transportrute for  
kød fra de jyske enge til de europæiske storbyer, før kølevognenes tid var den eneste 
måde at få kødet friskt frem at lade kvæget spadserer selv. Hærvejens placering bunder 
i landskabets udformning fra istiden og er i vandskellet, d.v.s der hvor man bedst kunne 
komme tørskoet frem.

Tove Riis og jeg har snakket om, at det kunne være sjovt at lave en tur til sommer (altså 
sommeren 2014), hvor vi bruger en uge på at ride et stykke af turen. Vi har endnu ingen 
faste datoer eller planer for alt det praktiske, men vil gerne allerede nu vide om der er 
interesse for ideen. Så kan vi planlægge sammen.

Mange ting er jo stadig helt uafklarede, herunder præcis beskrivelse og kort over ruten. 
Hvor og hvordan vi og hestene overnatter? Hvordan får vi vores ting transporteret fra 
sted til sted? Og meget andet jeg sikkert slet ikke har tænkt på.

En ting er sikkert, det bliver ikke en pakkerejse, hvor alt er arrangeret  
og tilrettelagt af os. Det skal være et fællesprojekt, hvor deltagelse i  
planlægningen er en del af glæden ved turen.

Hvis du er interesseret så kontakt
Tove Riis på mail: 2v.riis@gmail.com eller
Lone Holm Hansen på mail: holmhansen@yahoo.dk

Vi vil så finde en dato hvor vi kan mødes og lægge de første planer,  
herunder komme med forslag til hvilken uge vi skal ride i.

Ridetur på 
Hærvejen??

Islandsk for begyndere
Forrige år gik jeg til islandsk for begyndere et halvt år. Og jeg fik da lært en del:  
udtale af hestenavne, lidt hverdagsvendinger mv. Desværre har jeg glemt meget af det, 
men vil gerne tage det samme kursus igen. Er der nogen, der gerne vil prøve det også?  
Det er om tirsdagene fra kl. 17-19. Det er AOF i Odense, der arrangerer det og det var rigtigt 
hyggeligt. Jeg håber, at der er nogle der vil med!
Tilmelding til AOF når kataloget kommer eller evt. henvendelse til mig for at høre nærmere.

Tove - 2v.riis@gmail.com - 61349125
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Kan du se hvor vi er henne.

Hvis du kan, så mail til rhm@nalnet.dk senest 1. oktober, 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 gang var vi i åen mellem den gamle jernbanelinie  
ved Langesø, idet stykke, der løber mellem jernbanelinien  

og retning over mod Rugårdsvej.

Vinderen sidst blev Marianne Lillevang.

Tillykke :-)

Hvor vi er henne??
? ?

?
?

?
?

?

?
?

?
?
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SEPTEMBER
07.  Kvadrillieridning
21. Tur på Riderute Sydfyn - hold øje med hjemmesiden

OKTOBER
05. Kvadrillieridning
06.  Kursus med Lone Würst
20.  Kl. 10.30   LØVFALDSTUR

NOVEMBER
09. Kvadrillieridning
10.  Kursus med Lone Würst

DECEMBER
08. Kvadrillieridning

JANUAR
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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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 fibebund  
som er rigtig god at ride på. Husk at �erne 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 Laxi-

medlemmer

Kalender
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Psyllium Psyllium Psyllium Psyllium Psyllium Psyllium - Loppefrøskaller til - Loppefrøskaller til - Loppefrøskaller til - Loppefrøskaller til - Loppefrøskaller til - Loppefrøskaller til 
heste mod sandophobning i tarmeneheste mod sandophobning i tarmeneheste mod sandophobning i tarmeneheste mod sandophobning i tarmeneheste mod sandophobning i tarmeneheste mod sandophobning i tarmene

Køb online DAMINOSHOP.COM

Besøg vores netbutik og se hele vores sortiment 

Besøg vores netbutik og se hele vores sortiment 

Besøg vores netbutik og se hele vores sortiment 

Besøg vores netbutik og se hele vores sortiment 

Besøg vores netbutik og se hele vores sortiment 

Besøg vores netbutik og se hele vores sortiment 

H0TLINE TLF.: 20239316

H0TLINE TLF.: 20239316

H0TLINE TLF.: 20239316

H0TLINE TLF.: 20239316

H0TLINE TLF.: 20239316

H0TLINE TLF.: 20239316

a l le  dage me l lem k l .  8 .00  -  20 .00

a l le  dage me l lem k l .  8 .00  -  20 .00

a l le  dage me l lem k l .  8 .00  -  20 .00

FRAGTFRIT ved min. kr. 500,-

· 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

D A M I N O S H O P . C O M
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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. november til december-januar-februar
15. februar til marts-april-maj

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 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

Bestyrelsen

Frimærke


