Faxi klubben – formandsberetning 2017

Endnu et år er gået med de islandske heste i højsæde og mange frivillige timer er
blevet brugt.
Nu har vi lige hørt om ”frivillighed i foreningslivet”, er det ikke bare et skud i tågen –
vi har virkelig brug for flere hænder for til stadighed at kunne holde et højt og
spændende aktivitetsniveau i foreningen. Jeg beder derfor hvert enkelt Faxi medlem
om, at tænke på hvor og hvordan den enkelte kan yde en indsats og dermed gøre en
forskel for deres forening.
Året 2017 startede med foredrag om hestens neurologi med dyrlæge Maja Dyrborg
– arrangementet var fælles med Thor klubben. Maja førte os godt og grundigt ind
bag hestens hjerne og forklarede hvordan hjerne, muskler og bevægelse hænger
nøje sammen.
I slutningen af januar holdt vi generalforsamling – nok den generalforsamling med
flest deltager i mange år. Inden selve generalforsamlingen, hørte vi om
medlemmernes forskellige aktiviteter i løbet af året – unge Sofie Stenvinkel som
havde deltaget i youth Cup i Holland kom og fortalte, Marianne og Birte fortalte om
Expo-turen til Island, Vi hørte om DI´s aktivitets uge i Kompedal, og om en tur på
Hærvejen hvor flere deltog. Rigtig god inspiration til os alle.
I januar startede fællesturne også op igen – Steen kommer ind på dem senere.
I marts havde vi traditionen tro Vintertølt som blev holdt i Odsherred Ride klub med
51 deltager. Det er et godt stævne at starte sæsonen op på – men det er et stort
arbejde, da alt skal hentes på Faxi banen og transporters tilbage igen - så vi kan godt
bruge flere hænder til dette arrangement.
I april startede der diverse undervisninger op med Luther Gudmundsson, Jeanette
Holst Gohn og Sys Pilegaard – reglen er, at hvis man rider på Faxi banen skal man
være medlem og vi lukker ikke banen ved disse undervisninger.
I starten af april have vi baneåbning, hvor der blev lavet hingstefolde og alle de
gamle folde blev gennemgået og nye led blev monteret. Hertil kom diverse
rengøring, maling og reparation af hegnet omkring banen.
Selve ovalbanen fik nyt top lag og der er lagt mange timers arbejde derude som gør,
at vi nu har en rigtig fin bane – særlig tak til Steen og Knud for deres store arbejde

med at få det tilrettelagt og lagt den knuste asfalt ud. Også tak til Henning som
utrættelig har kørt og jævnet og vedligeholdt banen gennem året. Vi har også haft
stort gavn af at Jesper har kørt 1000-vis af liter vand på banen, det giver en dejlig
fast overflade – 1000 tak til jer alle.
I april startede kvadrillen op og fortsatte til hen på efteråret. Der er stadig stor
tilslutning til denne aktivitet og bestyrelsen er Kirsten og Tenna taknemmelige for
deres engagement og tid til denne aktivitet i Faxi, som i den grad binder bredden
sammen.
I maj holdt vil ”forberedelse til dyrskuet” på Faxibanen, hvor hestene blev bedømt
og man kunne for råd og vejledning til opstilling og mønstring. De der skulle udstille
på Roskilde Dyrskuet havde førsteret denne aften.
Så blev det tid til det første stævne på Faxibanen – et sportstræningsstævne, som vi
holdt en hverdagsaften fra kl. 16-20. Vi har uddannet DI dommer og derfor skal
deltagerne have en rytterlicens. Der var fin tilslutning som sædvanlig, desværre var
vejret ikke med os denne dag og alle frøs med anstand.
Faxi var bredt repræsenteret på Roskilde Dyrskue – dels med mange udstillede heste
og dels fordi Jørn Hartvig er racerepræsentant. Men herudover er der rigtig mange
fra Faxi kvadrillen som deltager i islænder showet derinde, hvor Kirsten og Tenna
måtte springe til og overtage i sidste øjeblik.
Vi holdt klubmesterskab den 17. juni på Faxibanen med 46 deltager og 88 starter –
så der var stor aktivitet hele dagen. Om aftenen holdt vi fællesspisning og heldigvis
var vejret i den grad med os denne dag.
I juli havde Faxi flere medlemmer der red DM i Herning – som senior deltog Jeanette
Holst Gohn med to heste og Nanna Lanzky Otto deltog som ung rytter i diverse pasklasser og 5-gang og klarede sig rigtig flot. Nanna Waldbaum, var tilmeldt i GDY i
Gædingakeppni. Det er så dejligt når Faxi er repræsenteret til disse landsdækkende
stævner. Vi ønsker vores ryttere pøj pøj i 2018.
Vi vedtog i bestyrelsen i starten af året, at give støtte til vores unge ryttere, som der
var ønske om til generalforsamlingen 2017. Og den ordning fortsætter vi med, for at
give støtte og opbakning til de unge i klubben.
I juli var der igen DI aktivitetsuge i Kompedal, hvor der var mange Faxi medlemmer
som deltog.

I august var der VM i Holland og her var Faxi også repræsenteret, idet Sonur fra
Dalur deltog i avlen og fik en rigtig fin sølvmedalje og er blevet årets 6 års hingst i
Danmark – tillykke til Helle Martensen, Stine og Per Weinreich.
Midt i august holdt vi træningsstævne i Gædingakeppni på Faxibanen – igen en
eftermiddag/aften stævne, denne gang med 35 tilmeldt.
Så blev det efterår og i september satsede vi og lavede et DLR Gædingakeppni
stævne som blev holdt på Hedeland. Vi kæmpede en brag kamp for at skaffe
dommer til dette stævne, og det lykkedes til sidst at få 2 svenske og en dansk
dommer til at dømme – og det var rigtig fint med andre dommer øjne. Stævnet var
et endagsstævne og der var små 50 deltager. Det er altid et stort arbejde at holde
stævnerne uden for Faxi banen, og dette var ingen undtagelse. Vi mangler i den grad
et stævneudvalg til at hjælpe med de mange gøremål der er til disse stævner – det
dræner bestyrelsen for meget at stå for alle arbejdsopgaverne alene.
I slutningen af september deltog kvadrillen i Islandshestens dag i Bernstorffparken
I oktober blev der for 28. gang hold Gaman på Faxi banen, tak til Stine og Helle som
stod for arrangementet.
Faxi deltog i DI generalforsamling i slutningen af november – det var noget af en
gyser, da der ikke var nogen der stillede op til sportskomiteen. Derfor blev der
udskrevet ekstraordinær generalforsamling og vi har deltaget aktivt på at få samlet
en sportskomite i løbet af de sidste måneder. Det lykkedes og også her er Faxi nu
repræsenteret idet Stine Weinreich er valgt som ny formand for sportskomiteen tillykke til Stine, vi ønsker god arbejdsløst.
Derudover har vi også flere gange i året deltaget i klubkomitemøderne som er
lokalklubbens talerør til DI. Der er rigtig mange der ikke kan forstå hvorfor man skal
være medlem af DI – men ud over at det er vores race forening, som varetager alt
omkring registrering, ejerskifte mv. – så er det også DI der sørger for at vi som
lokalforening er dækket af ansvarsforsikring ved vores arrangementer, har lavet
aftaler om Kodak afgifter, så vi kan spille musik til stævnerne, og har medlemskab af
dansk ride forbund med de fordele der ligger i det, herunder tipsmidler og
jurabistand.
Når vi hver især kigger på det totale beløb vi bruger på vores heste hvert år – er
medlemskabet til DI en dråbe i havet – men er vi mange nok gør vi en forskel. Med
dette vil jeg opfordre jeg alle til at være medlem af den organisation som gør så

meget for hver enkelt af os, her tænker jeg ikke mindst på alle de frivillige der
bestrider alle posterne i komiteerne, i udvalgene og selve bestyrelsen - og som får
tingene til at ske.
Slutteligt vil jeg på Faxi´s vegne gerne takke de af jer der laver frivilligt arbejde og
deltager i diverse møde rund omkring. For eksempel er Jørn Hartvig stadig medlem
af sportskomiteen i DI, samt islændernes repræsentant i Friluftsrådet mfl.
Jytte Skovgaard Andersen er medlem af natur-og breddekomiteen i DI og Leif
Andersen er suppleant til næstformandsposten i DI. Hertil kommer Leif og Jytte er
med i Hedelands gruppen – det er så dejligt at vi har lokale kræfter på disse poster.
I Odsherred arbejder Kirsten Egholm Jensen og Mogens Buskbjerg i en gruppe for
flere og bedre ridestier i skovene i området. Det er et sejt træk, idet der skal
involveres kommunale embedsmænd, private lodsejere samt diverse
overnatningssteder for at få det hele til at få op i en større helhed. Kirsten er vores
utrættelige repræsentant i Faxi klubben. Tak for det.
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