Beretning for Faxi-klubben, år 2015
Som tiden dog flyver, endnu et år er gået siden sidste generalforsamling. Det er
været et år med store aktiviteter for Faxi´s medlemmer både lokalt og nationalt – og
det er en fryd hver gang jeg møder et af vores medlemmer i aktivitet både hos os
selv lokalt, men i høj grad også til stævner og andre arrangementer i landet.
Vi er en forening hvor bredden er i fokus, og der skal gerne være aktiviteter for alle.
Når det så er sagt, har vi ikke arrangeret nogle rangstævner – og derfor er det så
dejligt når jeg møder vores medlemmer og deres dygtige heste til diverse
udtagelsesstævner og DM, hvor de repræsentere Faxi ☺

Januar:
Året 2015 startede med et fantastisk inspirerende kursus med Eyjólfur Isólsson, i
ridehuset på Øvejen – rigtigt godt sted, hvor vi blev taget godt imod. Det er et
kursus jeg kan anbefale til alle, der gerne vil lære noget om sig selv og deres hest.
Generalforsamlingen blev hold midt i januar, her i Tuse
Første fællestur, blev redet den 24/1 – Steen vil fortælle mere om disse ture, der
næsten har været en af hver måned.

Februar:
Første bestyrelsesmøde blev holdt
Fællesridetur

Marts:
8. marts holdt vi Vintertølt i nye omgivelser. Vores nabo ridehus blev brugt – men vi
vurderede, at selv om bunden er rigtig god og størrelsen er fin, gav det nogle
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udfordringer med opvarmningen, som blev spredt meget. Der var mange afbud som
gjorde at tidsplanen blev fremrykket, men kommunikationen var svær, da nogen
valgte at ride på vores egen bane i stedet for stedets ridebane.
Vi prøvede noget nyt, Juniorkursus i Gædinga Keppni, med Line Kaae som instruktør.
Vi lavede en undersøgelse af interessen, og fik virkelig mange tilkendegivelser fra de
unge – desværre kom der ikke den samme tilslutning, da vi så annoncerede kurset,
som var tiltænkt som et weekendkursus med overnatning. Af samme grund var
aldersgrænsen også sat efter de som rider juniorklasser og ungdom, da de unge
skulle være 100 % selvhjulpne mht. til pasning af hest, opsadling og overnatning
m.v.
Vi endte med at lave det som et endagskursus med 6 deltager som fik en kanon
oplevelse.
I slutningen af marts startede kvadrillen op – en stor tak skal der lyde til Kirsten og
Tenna for deres store arbejde og engagement.
Kvadrillen har deltaget mange steder og vækker altid store smil og respekt for vores
små kraftfulde isheste.

April
Den 22. april holdt vi første træningsstævne med fuld bookning
Den 24. og 25. blev der holdt endnu et Eyjólfur kursus

Maj
6. maj Skulle vi have holdt hingsteshow på Hedeland – men ingen tilmeldinger var
der nok af – så vi besluttede at lave et arrangement for medlemmerne, når vi nu
havde betalt for banen. Så det blev en aften, hvor man kunne prøve stævnebanen,
passporet eller ride ud på de fantastiske rideruter i området. Vi sluttede med at
grille pøler og hygge.
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20/5 Førstehjælp for heste – arr. af Kirsten og Mogens, hos Mørkøv Dyreklinik, hvor
Winnie fortalte hvad vi selv kunne gøre når skaden er sket. Tak for initiativet til
Kirsten.
30. maj var der Oldsagsstævne – tak til Vibeke Monberg, som var tovholder på dette
arrangement – dejligt ☺

Juni
Dyrskuet er jo ikke en Faxi arrangement, men med alle de faxier der deltager
deroppe, føltes det næsten sådan ☺ Dejlig med så stor repræsentation fra vores
klub, og særlig dejligt når vores medlemmer tager de flotte præmier med hjem,
tillykke med det, det siger jo også noget om det avlsarbejde der ligger i foreningen.
Stor tak skal også lyde til Jørn Hartvig, som var racerepræsentant og dermed skulle
samle alle trådene.
Klubmesterskabet holdt vi på Hedeland – om lørdagen var det sporten der skulle stå
sin prøve og om søndagen gjaldt det Gædinga Keppni. Det er et tidskrævende
stævne, hvor der er brug for mange hjælpere og der skal koordineres mange ting,
men som udgangspunkt er vi tilfredse med stævnet og formen. Vi har dog valgt at
springe over i år og koncentrere os om træningsstævnerne og et jubilæumsstævne.
I slutningen af måneden var Kvadrillen til opvisning på Bregentved – traditionen tro.

Juli
Ferie
DM i Herning hvor flere Faxi medlemmer deltog med deres dejlige heste
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August
25/8 har vi det første træningsstævne i Gædinga Keppni
I slutningen af august var der orienteringsridt i Bistrupskov, arrangeret af Kirsten
Roldhave og Co – en fantastisk dag. Super godt arrangement, som jeg personligt
synes vi skal have gentaget i år ☺ Tak for indsatsen piger.
Jeg synes heller ikke vi kan komme uden om, at vi i august havde VM i Danmark – et
kæmpe arrangement i Herning hvor hele isheste-verden deltog, om ikke andet som
tilskuer.
Det var en fantastisk oplevelse, både at se hestene men også deltage i et så storslået
arrangement. Og også her havde vi helt lokale medlemmer der deltog – ikke med
heste på banen, men som hjælpere.. Dejligt ☺

September
I september blev der holdt ”kig på heste” hos Helle Martensen – med efterfølgende
fællesspisning. Her blev der talt om avl og forskelle på heste.
Sidste søndag i september, er der islandshestens dag over hele landet. Vi holdt den
på Faaxibanen, hvor kvadrillen viste hvordan der rides og efterfølgende var der over
40 heste på banen, øvede som uøvede – et fantastisk syn ☺ Tænk lige tanken ..
hvilken anden hesterace kan man få til det? At gå så tæt sammen med nogen de
ikke kender og skal manøvrere på så lidt plads i skiftende tempo. Jeg er imponeret –
og alt i alt var der ca. 90 mennesker som blev beværtet med kaffe og kage denne
dag ☺

Oktober
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Oktober er jo måneden hvor vi tradition tro har Gaman – stævnet for sjov, hvor
deltagerne selv skal lære at se hvordan hestene går og kommentere det med hjælp
fra en ”overdommer” I år trådte Helle Martensen til, da der kom afbud pga. sygdom
fra Asgier. Dejligt stævne med godt vejr og dejlig aften med hygge quiz og spisning.

November
Faxi var igen i år inviteret til at lave kvadrille opvisning hos vores naboer i ridehuset,
i forbindelse med deres årlige opvisnings show. Det gik som altid fint – men vi må
nok bare konstatere, at det er den forkerte årstid for os at skulle deltage i sådan et
arrangement. Faxi var først på kl. 21 – en meget mørk og meget våd aften, hvor vi
intet kan se fra p-pladsen til ridehuset og med udendørs opvarmning, kan det kun
give meget våde heste og endnu mere våde ryttere. Så vi har besluttet at takke nej
til flere invitationer, med mindre det er i sommerhalvåret hvor kvadrillen er aktiv. Vi
vil rigtig gerne samarbejde med naboerne, men ikke for enhver pris.
I november afholdtes generalforsamling i DI. På dagsorden var bl.a. den nye
medlemsstruktur, som har fået indflydelse på alle DI medlemmer. Herudover var
også forslag om forhøjelse af lokalklubbernes tilskud til DI.
DI regnskab viste et underskud, som der blev redegjort for – meget meget kort også
Danmarks del af underskuddet fra WM. Det var for mig meget tankevækkende, at vi
i lokal- klubberne kan lave overskud, men de kæmpestore arrangementer giver
drønene underskud!
Positivt er det dog, at vi nu har 2 Faxi medlemmer der er repræsenteret i DI udvalg,
nemlig Jørn Hartvig som sidder i klubkomiteen og Jytte Skovgaar Andersen i natur –
og breddeudvalget. Det er da super dejligt – vi siger tak og god arbejdslyst.

December
Julerideturen som skulle slutte året, blev desværre aflyst da vejret ikke artede sig –
blæsten var for voldsom til at vi ville risikere at køre ud med trailer.
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Års aktiviteter
Fra foråret og frem til efteråret – har der udover kvadrille og fællesture været
udbudt undervisning med Luther Gudmundsson, både på Faxibanen og ridehus i
Kvanløse. Der har været stor opbakning til denne undervisning og mange
medlemmer har fået sig en oplevelse som har givet store smil på læberne.
Vi udbyder nu 4 undervisningsdage mere, samt en lørdag som kun er tiltænkt dem
der vil ride stævner, altså decideret stævneundervisning
Med hensyn til undervisning, er vi blevet kontaktet af en ung islænding, som er
udlært på Holar og i øjeblikket arbejder på et stort stutteri i Island, han vil gerne
tilbyde undervisning til en rimelig pris ☺ Men der skal selvfølgelig være opbakning til
dette fra medlemmerne, da klubben skal stå for rejseomkostninger, indkvartering og
forplejning og lommepenge – så det kræver der er deltager til at dække de
omkostninger. Hvem vil være med??

Bestyrelsesarbejde i øvrigt
Der har i årets løb været afholdt 6 bestyrelsesmøder samt diverse aktivitetsmøder
op til stævner mv.. Der har været involveret flere medlemmer til diverse opgaver og
det er vi glade for i bestyrelsen. Vi har brug for at medlemmerne bakker op om
arrangementerne og derfor har vi følt et behov for at der oprettes et stævneudvalg.
I 2016 har Faxi 40 års jubilæum og vi vil gerne oprette en arbejdsgruppe som vil tage
sig af dette arrangement som ligger sidst i juni.
Kommunikation er til tider svær og det er ikke blevet nemmere med de sociale
medier, som overtager mere og mere. Derfor har vi et ønske i bestyrelsen om at der
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kigges på vores hjemmeside. Kan den gøres mere overskuelig?? Og hvilke ønsker har
vi til den. Hvordan skal brugen af Facebook og andre medier være?
Det er i alt fald et stort ønske, at vores webmaster kan deltage på
bestyrelsesmøderne, så kommunikationen til medlemmerne kan effektiviseres og
afhjælpe bestyrelsesmedlemmernes opgaver på dette punkt.
Det skal på det kraftigste siges at vores nuværende web-master, Lars Hansen, har
gjort et kæmpe stykke arbejde og altid har bragt tingene ud, på god og ordentligvis –
så stor tak til Lars for dit arbejde ☺
Der har siden efteråret været arbejdet på at få opgraderet vores opvarmningsbane,
som trænger til en alvorlig overhaling. Men ting tager tid og der er med at finde den
rette løsning både hvad angår måde, materialer og især pris. Samtidig har vi fra
naboen fået tilbud om at bruge deres bane – en ny de vil lave lige bag med træerne
tæt på vores område. Som udgangspunkt har vi takket nej til denne løsning. For det
første fordi banen bliver anlagt som ”storheste bane” med meget grus, som vi
skønner, bliver alt for blød og tung for vores heste. Dernæst vil der ske det, at vi
bliver opdelt! I dag kan man følge med på opvarmingsbanen og give en hånd med,
men stadig se hvad der sker på ovalbanen. Hvis vi skal bruge nabobanen, skal vi væk
fra vores eget område om bag tæerne og at varme op og dermed bliver vi spredt og
kommunikationen mistes. Vi så det tydeligt til vintertølt i marts.
Stine Weinrich har valgt at stoppe i bestyrelsen, hvilket bliver et stort afsavn, da
Stine har været primus motor for rigtig mange stævner og planlægning af
undervisning. Kæmpe tak til Stine for din indsats – og der er fuld forståelse for, at
tiden nu skal bruges mere på børn og heste på hjemmefronten.
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