Årsberetning for Islænderklubben Faxi 2017

Når jeg her i starten af det ny år kigger tilbage, er det med et smil på læben.
Det har været et godt og aktivt Faxi-år med mange gode oplevelser, ikke mindst
vores 40 års jubilæum, samt etableringen af den nye opvarmningsbane.
Men der er også en vemodig hændelse, idet vi har mistet et ungt og aktivt medlem,
som gennem mange år har deltaget i vores stævner med en utrættelig energi og
glæde. Lea Brønnum måtte give op i august, efter hun utrætteligt havde kæmpet
med kræft i godt et år. Så sent som til træningsstævnet i maj, mødte Lea op med ny
hest og deltog i 5-gang. Hun var en fighter og jeg ved, at hendes familie er dybt
berørt over tabet af Lea, så lad os sende dem en tanke og håbe, at de finder lysten
til at deltage i vores aktiviteter igen.
Vi havde sidste år et ønske om, at der var opbakning og tilslutning til dannelse af et
stævneudvalg lige og et cafeudvalg. Det gik desværre ikke som ønsket og derfor har
bestyrelsen som udgangspunkt måtte udføre disse opgaver selv, med få
undtagelser. Jeg er nu alligevel så optimistisk at jeg tror på, at det nok skal lykkes at
få disse udvalg på plads med tiden, for ellers kan det hurtigt slide en bestyrelse op.

Året 2016 blev i Faxi regi startet med et super foredrag om hestens mund og bid
med dyrlæge Christina Suntum. Vi var samlet 70 deltager på Biblioteket i Holbæk.
I slutningen af januar holdt vi generalforsamlingen, hvor vi startede med et
informativt foredrag om pulsur til hesten, af Kimbel Kwaak.
Igennem hele året har der været holdt fællesture, arrangeret af Steen Hansen, og
tak for det. Steen kommer selv ind på turene efter beretningen.
I marts holdt vi traditionen tro Vintertølt. Det blev holdt i Odsherreds Rideklub, hvor
der er god plads til at ride og have hestene opstaldet inden døre. Det var som altid
et stævne med fuld fart og godt humør.
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Herudover startede der undervisning op med Luther Gudmundsson, som har kørt
over hele året. Delvis på Faxi banen og delvis i ridehus ved Kvanløse.
April var en travl måned, kvadrillen startede op, der blev afholdt et
stævnetræningskursus på Faxibanen og vi havde baneåbning. Der er altid mange
gøremål på Faxibanen og om vi når at komme i mål, afhænger helt af hvor mange
medlemmer der dukker op sådan en aften.
I maj holdt vi træningsstævne i sporten – en dejlig eftermiddag/aften med god
deltagelse. Udfordringen denne dag var, at vi ingen cafevogn havde og derfor vi
nødt til at stå for bespisningen selv. Det er altså en udfordring, at vurdere hvad folk
har lyst til at spise og hvor meget – for ikke at nævne det kæmpe arbejde.
Maj var også måneden, hvor vores medlemmer kunne stifte bekendtskab med en ny
disciplin med hesten, nemlig intro til Fite Trec. Et arrangement der blev holdt
sammen med Odsherreds Rideklub og Odsherreds Islandshesteklub Árvakur. Tak til
Kirsten Egholm Jensen for dette initiativ.

Siden sidste efterår har vi arbejdet på planen om at få opført en ny
opvarmningsbane. Der er talt med flere entreprenører, fået tilbud hjem, talt med
tidligere ejer om jordforholdene og til sidst blev der taget en beslutning. Det er
aldrig til at vide om det er den rigtige – men tanken var at vende banen så vi fik så
plan en bane så mulig og dermed kunne undgå det dybe huld ud mod foldene. Vi har
diskuteret omkring materialevalg 100 gange og besluttede til sidst at få skrabet et
jordlag af og lagt stenmel på. Det komme selvfølgelig til at kræve en del banepleje til
den har sat sig og måske er det nødvendigt at få en stor vibrator tromle ud, til at
hjælpe med det arbejde.
I forbindelse med dette baneprojekt, fik vi gravet ny vandledning ned, så vi nu kan
hente vand til hestene for enden af foldene ved det gamle sekretariatsskur og fik
også vand oppe ved klubhuset. Vi skulle selv stå for anskaffelse, udrulning og
tilslutning vandledning, samt delvis tildækning af graverenderne. Så 1000 tak til
Henning Christiansen for det, du har knoklet bravt.
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Vi mødtes også nogle få medlemmer ude på banen, hvor vi med møje og besvær fik
sat pæle ned om den nye bane og trukket tråd på. Vi fik revet tonsvis af sten
sammen og samlet i bunker så det hele så pænt ud. Tak til de af jer der deltog den
aften, der blev gået til den.
I starten af juni deltog mange af Faxi´s medlemmer på Roskilde dyrskue. Flere som
udstiller med deres heste, og mange fra kvadrilleholdet var med i den store
islænderkvadriller som hver år er fast indslag i dyrskueshowet, men ikke har noget
med Faxi at gøre. Islænderstanden er også bemandet med Faxi folk, idet Jørn Harvig
er racerepræsentant for islænderne. For at promovere vores hesterace bedst mulig,
kræver det en stor indsats, før, under og efter sådan et arrangement og derfor kan
det være en god ide, at vi alle tænker på om vi på den ene eller anden måde kan
bidrage. Det kan være man har mulighed for at skaffe en sponsor til en præmie, eller
man har kontakter til pressen eller simpelthen har et par timer til at sidde i
informationsstand, som jo helst skal være bemandet hele tiden.
I slutningen af juni, holdt vi vores 40 år jubilæumsstævne og afsluttede med spisning
og hygge om aftenen. Vi var fra starten enige om, at det skulle være et anderledes
arrangement, så der var aktiviteter for alle at deltage i. Helle Martensen satte et fint
program op med Jubi-tøltkeppni, jubi-4 gang, jubi trec, jubi stafet, jubi kvadrille og
jubi flyvende pas. Det holdt hårdt med tilmeldingerne, men det lykkedes at få 49
tilmeldte og ca. 110 starter – så flot og hatten af for Helle, for at få det til at fungere
den dag.
I juli var kvadrille holdet repræsenteret på Bregentved dyrskue, som så mange gange
før. Bestyrelsen og kvadrillen har dog besluttet, at vi ikke vil deltage dernede mere,
idet forholdene er blevet for dårlige og fordi det tit er svært at skaffe ryttere nok
denne weekend. Kvadrillen er i gang med at undersøge andre muligheder.
Mange fra Faxi deltog i slutningen af juli i ”100 heste på Vejrhøj” i forbindelse med
Geopark festival 2016.
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I august holdt vi igen et træningsstævne, denne gang i gædinga keppni. En
konkurrenceform som stadig er ny, men som er kommet for at blive. Dejlig
eftermiddag/aften med god stemning og hjemmelavet mad, idet Kirsten Roldhave
påtog sig at bespise deltager, dommere og hjælper. Tak for det Kirsten – du tog det i
stiv arm, selv om du kæmpede med et gammelt komfur.

I september havde kvadrillen travlt. Der blev givet opvisning på Nyvang og der blev
trænet til et show til Islandshestens dag, som blev holdt i Bernstorffparken i
Gentofte. Et stort arrangement, hvor Faxi var blevet spurgt om vi ville stille med
kvadrilleholdet. En udfordring som Kirsten Jacobsen påtog, og tog turen til Gentofte
for at se på forholdene, som var noget af en udfordring. Banen der skulle rides på
var en springbane med diverse faste forhindringer, bl.a. et vandmagasin som der
skulle rides udenom. Men alt i alt en god dag og en oplevelse rigere.
I september blev der også tid til ”et kig på heste” som blev holdt hos Helle
Martensen, her blev der kigget på avlslinjer, men det kommer Michael mere ind på
under området Avl.

I oktober blev der holdt Gaman for 27. gang. Der var oprindeligt sat både lørdag og
søndag af, men med blot 54 deltagere, blev det besluttet kun at bruge lørdagen. Det
var en pivkold og blæsende dag, men der blev alligevel gennemført omkring 100
starter. Jón Már Gudmundsson stod kulden igennem som overdommer – tak for det
Jón.
I november arrangerede vi en medlemsaften, hvor flere af medlemmerne ville
komme og fortælle om deres ferie oplevelser med hestene, forskellige steder i ind
og udland, så andre kunne blive inspireret. Aftenen blev aflyst på grund af for lidt
tilslutning.
Igennem året har bestyrelsen holdt 8 bestyrelsesmøder. Vi har været repræsenteret
til DI´s generalforsamling og deltaget på DI´s klub komitemøder m.fl.

4

Årsberetning for Islænderklubben Faxi 2017

Det er vigtigt for mig at nævne, at der ud over Faxi bestyrelsen, også er andre i
foreningen, som laver et stort stykke arbejde, ikke alene for Faxi men for os alle som
islandsryttere.
Heriblandt Jørn Hartvig og Jytte Skovgaard Andersen. Jørn sidder i DI´s klubkomite,
er også repræsentant i Friluftsrådet i Holbæk kommune, og som tidligere nævnt, er
han også racerepræsentant på Roskilde dyrskue.
Jytte sidder i Natur og Bredde komiteen i DI – som er den komite der repræsentere
alle os med islandske heste. Det er dem som arbejder for, at vi alle har adgang til
naturen, skove, strande osv. Super vigtigt politisk arbejder der laves der.
I Hedelands udvalget sidder Leif Andersen som formand og Jytte Skovgaard
Andersen som sekretær. Udvalget arbejder på at få Hedeland opgraderet, og har en
fantastisk vision for hele området som skal munde ud i, at vi får et baneanlæg, hvor
der kan holdes DM og kåringer. Det kræver forlængelse af passporet, en ny bane til
gædinga keppni, ny opvarmningsbane og ikke mindst nye boksmuligheder. Hertil
kommer planen om et nyt hus med badefaciliteter og sekretariat.
Herudover har vi Kirsten Egholm Jensen, som er primus motor i arbejdsgruppen ”
Ridestier for ALLE i Odsherred” – igen en gruppe, som arbejder både lokalt og
politisk, for at give os alle mulighed for dejlige ride oplevelser i naturen. Tak for det
Kristen.
Og så vil jeg også lige nævne Kirsten Jacobsen og Tenna Knudsen, som gennem rigtig
mange år har stået for kvadrillen, nok et af de arrangementer der gennem sæsonen
trækker flest medlemmer til. Tak til jer.
Jeg er så stolt af at være medlem af Faxi når jeg tænker på hvor mange lokale
kræfter der frivilligt arbejder for ting som kommer os alle til gode. Det er så dejligt –
min dybeste respekt.
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Med fare for at have glemt nogle aktive sjæle i vores forening, som bør have et
skulderklap – vil jeg bare opfordre alle til at yde det de kan, på den måde får vi en
stærk og aktiv klub, til alles bedste.

Med disse ord vil jeg blot sige medlemmerne som har deltaget aktivt til
arrangementerne tak, og takke bestyrelsen for godt samarbejde og ikke mindst sige
en kæmpe tak til Susan og Kirsten som har valgt at stoppe i bestyrelsen. I har været
guld værd og altid taget fat og løst udfordringerne på bedste vis.
Mit ønske for Faxi er, at vi fortsat kan være en klub for bredden men også have
fokus på sporten såvel som gædinga keppni, og jeg ved der er mange som gerne ser,
at Faxi laver DRL stævner – og det vil vi også gerne, når der er nok opbakning og
hjælp nok til opgaverne.

Nete Jørgensen
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