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Beretning for Islandshesteklubben Faxi 2018
Vi startede hårdt ud i starten af januar med et fantastisk foredrag om
hestens tænder med dyrlæge Mette Arup, hvor en fuld sal på Holbæk
bibliotek fik sig nogle aha oplevelser.
Senere på måneden holdt vi vores årlige generalforsamling med fin
tilslutning, hvor vi havde indlæg om frivilligheds politik. Det er et rigtig
stort og svært emne, skulle det vise sig. Vi arbejder stadig med det, da det
er lige aktuelt som sidste år. Vi mangler stadig aktive medlemmer til at
hjælpe til arrangementerne, men fik samlet et stævneudvalg ligesom
cafeteriaudvalget har været til kæmpe hjælp. Men der er stadig behov for
flere hænder.
På Generalforsamlingen besluttede vi at donere kr. 20.000 til Projekt
Hedeland – det skulle vise sig at være en rigtig godt i det, da vores
naboklubber også tog teten og donerede penge. Det dannede ringe i vandet
og delmålet blev nået, idet vi nu har en helt nyanlagt Gædingakeppni bane
på Hedeland. Der mangler stadig penge til at finansiering af
opvarmningsbanen, så vi må igen tænke kreativt og give en hånd med.
I februar havde vi medlemsaften om avl, hvor Rolf Olsen fortalte og
forklarede om avlen gennem tiden, også her var der god tilslutning. Et
super vigtigt emne som til stadighed bør have vores opmærksomhed.
I marts holdt vi traditionen tro Vintertølt i OHR – fin dag med mange
deltager og fine præstationer. Det er et dejligt stævne, hvor hestene kan
stå inde og faciliteterne er gode. Men det er også et stævne hvor der
kræves en del da alt skal medbringes fra Faxibanen og køres tilbage igen.
Så vi opfordrer medlemmerne til at melde sig på banen og give en
hjælpende hånd.
I april havde vi mange Faxi-medlemmer der deltog til det første Icehorse
stævne i Herning – et kæmpe stort indendørs stævne med både A og B
sport. Det blev en kæmpe Susses og flere af vores medlemmer kom hjem
med rigtig gode placeringer.
Vi åbnede banen den 11. april, hvor der blev lavet ekstra folde, repareret
på de gamle, malet og gjort rent – en supergod dag med mange flittige
hænder – tak for hjælpen 😊
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I starten af maj holdt vi et arrangement for de som skulle udstille på
dyrskuet. Her blev der vejledt i opstilling og mønstring, ligesom nogle heste
havde behov for at blive socialiseret med andre unge heste.
Kr.Himmelfart hold vi et DRL sport stævne på Faxibanen – med 80 deltager
fra nær og fjern. Det var en rigtig god dag og en fed oplevelse med så
mange deltager og rigtig god stemning. Og mange kom med rosende ord om
netop den gode stemning til stævnet og positivt overrasket over vores
baneforhold.
I slutningen af maj, holdt vi et kursus med en udenlandsk dommer,
Alexandra Dannemare, som var i Danmark for at dømme udtagelsesstævnet
i Jylland. Vi benyttede lejligheden til at booke hende til undervisning på
Faxi banen. 2 dage i træk kom de samme rytter og fik undervisning og
coaching. En rigtig god oplevelse med meget ros fra deltagerne, hvorfor vi
gentager succesen i juni 2019.
I starten af juni var der Roskilde Dyrskue og udover at der var mange med
fra Faxi der udstillede og fik fine placeringer, deltog vi også aktivt i
showopvisningen med kvadrillen og havde arrangeret et 50 års jubilæum
event lørdag aften efter showet for at fejret DI 50 års jubilæum. Jørn
Hartvig som i nogle år har været racerepræsentant på dyrskuet, overgav
teten til Mogens Marker Kofoed – så tak for indsatsen til Jørn. Kvadrillen
blev styret af Kirsten og Tenna, som tog sig af den praktiske træning og
sammensætning af holder der red med i showet og Nete har den overordnet
kommunikation med dyrskuet – tak for samarbejdet til Kirsten og Tenna.
Hvert år når vi er til det indledende møde omkring dyrskuet, bliver der
gjort opmærksom på at vi tænker om de ekvipager vi har med i showet –
hest og rytter skal passe til hinanden. Igen det meget omdiskuteret emne
omkring vægt og hest. En lige så vigtigt ting, som jeg synes man skal tænke
over er vores hestevelfærd. Er det nu det bedste for en ung og rå to års
hest at blive slæbt med på dyrskuet, sat i et lille indelukke væk fra de
heste den kender, og udsat for menneske mængder, musik og andet ballade
i 3 dage, bare for at få en rosette med hjem?? Det kræver i alt fald at vi
miljøtræner de heste og giver dem en fair chance – så vi kan leve op til den
hestevelfærd vi tale så meget om .
I juli blev der holdt DM for sport og Gædingakeppni i Herning og igen i år
var Faxi repræsenteret med ekvipager som klarede sig rigtig flot. Bl.a.
andet blev Nanna Lansky Otte DK-mester i speedpas Ungdom og fik bronze i
stilpas. Alberte Kiel Mortensen, fik en flot 2. plads i T2 junior og blev
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udtaget til landsholdet og skulle repræsentere DK til nordiske mesterskaber
i Sverige. Henrik Gohn klarede sig super godt på ny hest i pas og fik en
bronzemedalje i speedpas. Jette Gram og Kjarval gjorde det også rigtig fint
i Gædingakeppni i A-flok. Stort tillykke til dem alle.
I august blev det holdt NM og Alberte og Paa fik en sølvmedalje. Bare 13 år
gammel og første gang til et internationalt stævne. Så sejt.
Planen var at vi skulle holde Gædingakeppni DRL stævne på Hedeland den
18. og 19. august – men vi endte med at aflyse. Der var godt nok ca. 50
deltager tilmeldt, men langt fra nok i forhold til de faste udgifter der er
forbundet med et weekend stævne på Hedeland med dommere der kommer
langvejsfra og den arbejdsbyrde der ligger i at få sådan et stævne til at
køre. Om det var det meget hede sommer der holdt deltagerne væk, eller
det at der lige havde været NM, eller folk bare ikke var kommet i gang
efter sommerferien ved vi ikke, men det har givet stof til eftertanke om
hvornår man skal arrangere stævner.
I starten af september holdt vi endnu en arbejdsdag på Faxibanen og der
blev gået til den. Hele klubhuset og sekretariatet blev malet og der blev sat
nyt køkkenbord op og indlagt vand. Dejlig med så mange hænder og frivillig
arbejdskraft. Vi er så glade for endelig at have fået et mere
funktionsdygtigt køkken i klubhuset.
Den 23. september fejrede vi Islandshestensdag på Faxibanen, med
opvisning fra forskellige rytter, kvadrille opvisning og kvadrille ridning samt
jubilæumstølt konkurrence. En dejlig dag hvor vejret i den grad var med os.
Tak til Kirsten, Hanne og Tenna der havde taget denne udfordring og
arrangeret dagen og tak til cafeteriaholdet som beværtede os.
3 uger efter i oktober holdt vi Gaman for 29. gang med fuldt program fra
tidlig morgen. Dejlig dag med megen smil. Tak til Romy som var
hoveddommer og tak til Stine Weinreich og Helle Martensen for at arrangere
Gaman endnu engang.
I november har vi deltaget på DI generalforsamlingen og udøvet vores
stemmeret. Her skulle bl.a. stemmes om nyt avls reglement.
Der har fra april til september været holdt kvadrille træning på Faxibanen
ligesom kvadrilleholdet også har været i ude at opvise. Der er altid stor
tilslutning til træningerne, men det kan knibe lidt med tilmeldinger til
opvisningerne.
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Der har også i årets løb været holdt de traditionelle rideture som Steen
Hansen har stået for – tak for det Steen. Dejligt at kommer rundt og ride i
det forskellige natur. Fremadrettet bliver der flere der kommer til at stå for
de ture.
I løber af året er det holdt ca. 10 bestyrelsesmøder hvor vi har planlagt alle
arrangementerne og behandlet hvad der løbende er indkommet af
ansøgninger og øvrige ting der skulle behandles fra DI. På Jespers opfordring
besluttede vi at få lavet en ny hjemmeside, som på sigt skal være mere
funktionsdygtig og tidssvarende – det har dog ikke være så ligetil som først
antaget.
DI er vores hovedorganisation, som gør et kæmpe arbejde. De der har læst
Tølt bladet, har kunne se at formanden for DI, Mie Trolle, også gør op med
det at være med i DI. Det handler ikke om at DI er ”de andre” det handler
om at vi er DI og derfor har vi i Faxi arrangeret en medlemsaften i
slutningen af januar, hvor vi fortæller om DI – hvad er det vi får for vores
kontingent og hvad gør DI for os.
Der er en tendens til at der bliver lavet flere og flere private
arrangementer uden om lokalklubberne, og det er for så vidt godt nok med
initiativer – MEN det man som almindelig deltager ikke ved er, at disse
arrangementer typisk ikke er dækket af nogle forsikringer, at de ikke
betaler Kodak-afgift og i øvrigt ikke følger de gense stævneregler for alder
på heste mv. Og det kan jo synes som lige meget – men det er det ikke, hvis
vi skal overholde vores formålsparagraffer dels lokalt og dels i DI.
Så alt i alt et travlt år, hvor vi løbende har haft mange ting oppe at vende i
bestyrelsen, og vi har til stadighed talt om frivilligheds politik i foreningen
og om hvordan vi bedst få flest mulige til at give en hånd med, så ikke
bestyrelsen brænder ud. Det værste der kan ske er, at det bliver tordens
skjolds soldater som gør det hele og lige pludselig får nok og dermed går af
på samme tid. Der er opgaver til os alle, nogen gide ikke al den snak og
planlægning i bestyrelsesarbejdet, men vil hellere have konkrete opgaver
og andre vil gerne nørde med de overordnede strategier i foreningen.
Vi er jo mange Faxi-er der har en finger med i spillet rundt omkring, bl.a.
har vi nu to komite formænd med i DI bestyrelsen, idet Jørn Hartvig er
blevet formand for Klubkomiteen og Stine Weinreich fortsat er formand for
sportskomiteen. Hertil kommer at formanden for Natur og bredde, Caroline
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Seehusene bor lokalt i vores område. Hertil kommer at Jytte Skovgaard
Andersen er menigt medlem af samme komite og Leif Andersen er suppleant
til næstformandsposten i DI. Faxi er i høj grad også repræsenteret i
Hedelands gruppen, idet både Leif Andersen, Jytte Skovgaard Andersen og
Jørn Harvig sidder med i styregruppen og er tovholder på det kæmpe
projekt der arbejdes på i øjeblikket. Første face er ved at være i mål, nu
den nye Gædingakeppnibane er blevet anlagt. Face 2 er at få flere brugere
med så diverse store fonde vil gå med ind i arbejdet. Vi er også helt lokalt
repræsentanter i Dansk Ride forbund og Friluftsrådet og flere arbejder i
lokale grupper for at forbedre vores muligheder for at komme ud i naturen.
En stor tak til jer alle.
Også tak til de få som har reageret på mailen om hjælper-opgaver, i er ikke
glemt 😊 Til slut vil jeg bare sig tak for 2018 og velkommen til 2019, hvor vi
i den grad kan gøre en forskel som klub, idet Faxi skal stå for afholdelse af
DM i Gædingakeppni på Hedeland i slutningen af juni 2019. Jeg håber at se
rigtig mange af jer derinde, dels som hjælpere og dels som publikum 😊

Januar 2019
Nete Jørgensen
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