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Året 2022  
Så kom vi endelig ud af den værste corona, og vi kunne tænke på et næsten 
normalt rideår! 
 
9. januar - Nytårskur/-tur 
blev noget af et tilløbsstykke med flot deltagelse til både ridning og ”burgerspisning” og snik-snak på 
tværs af nye og gamle medlemmer. 
 
27. januar - Generalforsamlingen  
Næsten ”som sædvanligt” havde vi bedt Ole O. om at være dirigent, hvilket han indvilligede i, og han 
styrede hele seancen flot – igen! 
Vi fik valgt en bestyrelse, som har arbejdet godt i årets løb, og hvor suppleanterne har ”spyttet godt” i 
snak og arrangementer. 
Dejligt med engagerede medlemmer. 
 
20. marts – Forårstur til Elmelundskoven. 
Det blev en dejlig tur med friske deltagere. Kan sagtens gentages! 
 
6. april – 20 spørgsmål til smeden 
Flemming ”Smed” har noget på hjertet, og han kom langt omkring de forskellige emner. Man mærker, 
at han har erfaringen med sig, både som smed, men også som læremester, eksamensdommer og 
organisationsmand for faget også i udlandet. 
Vi blev meget klogere. 
 
14. -18. april - Påske Orienteringsridt – sammen og hver for sig  
Fungerede igen super. Mange hold deltog og fordelte sig fint hen over Påsken, så vi ikke åndede 
hinanden i nakken! 
Igen fik vi mange skønne billeder blev taget og vist frem. Ikke alle fandt alle bogstaver, men 1 hold 
fandt ordet ret hurtigt, har vi fået fortalt.  
Ordet, EYJAFJALLAJÖKULL, har altså også mange ens bogstaver. 
Jeg håber alle har nydt serveringen, fra is- og kaffeboden ved slottet, der fulgte med og havde nogle 
hyggelige timer med deres hold. 
 
20. april – Dyrlæge Louise Laustsen. 
Så kom vi til resten af hesten, og blev ført gennem mange former for mulige behandlingsformer, som 
kan blive nødvendige, selv om vores heste står på de rigtigt behandlede fødder. 
Man kan blive helt nervøs over, hvor galt det kan gå. Godt der findes ”Louiser”, som kan mere, end 
Vor Herre har lært os andre. 
 
7. maj - Løvspringstur 
LAXI! Dejlig hyggetur med slut-Grill i solen ved Grønhøjgård. Altid dejligt med pølser og øl!!! 
 
21. maj – Kursus med Natalie Fischer. 
Kurset var fyldt op, og det lykkedes at få Kristina til at optage video, som vi kunne se ved frokosten.  
Det så ud som om at de, der deltog, fik valuta for pengene. Tilskuerne følte også, at der var ”føde” i 
dagen. – Dejligt at se videos og få frokost samtidig. Hende kan vi godt bruge igen. 
 



18. juni – Familietur til Svelmø – det sydfynske øhavs hemmelige ø. 
Nu er denne privatejede ø ikke længere hemmelig for os, som var med. Sikke en dejlig dag. 
Vi startede med at ride over vandet til Svelmø – nogle af os kørte med traktor og vogn. (det gør jeg 
ikke næste gang!) Det var noget dybt, og nogle havde chancen for at mærke vandet mere end andre.  
Dybt, et meget kort stykke – ikke noget der er skræmmende på nogen måde.  
Det er en skøn ø, der blev redet rundt om, sammen med gederne. 
Frokosten var over al forventning – skønt. 
Det er en fin tur, som gerne kan gentages, så mange flere kommer til at kende Svelmø. 
 
9. juli – fællestur til Hindsgavl. 
Også i år en fin tur, med Per og     som guider. 
Jeg var så heldig, at kunne levere frokost og kaffe, så jeg fik lejlighed til at møde de glade ryttere. 
Også genanvendelig tur. 
 
20. august – Æbelø 
Æbelø er altid en ridetur værd, og så er det dejligt at nyde en dukkert med hesten, hvis ikke man bliver 
faldet af i stenene.   
 
3. september – Æbelø 
Æbelø 2. ombæring. 
 
11. september - Sti-rydning. 
Vi var dejligt mange, der Kl 10 startede Skovsti-nusse-pusse dagen, som forløb flot. Godt hjulpet af 
alle de forskellige remedier, som folk havde medbragt. OG vores nvye maskinklipper. 
 Vi arbejdede i 3 timer hvorefter Laxi var vært ved sandwich og øl/vand på p-pladsen på langesøvej.  
 
8. oktober - Løvfaldstur og oktoberfest  
Stort fremmøde og frisk tur, som passede til deltagerne. 
Festen startede, som vanligt, med alpehorntoner til velkomstdrinks. 
Grillgrisen var også vellykket, som vanligt.  
I år blev der igen danset på livet løs. Dejligt at se alle disse livlige ryttere på egne ben, 
DJ Flemming, som spillede sidste år, kom og spillede for os igen. En sjov type, som leverer varen. 
Han havde en fest!!! – ligesom deltagerne. 
 
26. november - Julejagten  
Stor tilslutning, efterfulgt af Jule-asparges-suppe i Rueriet. Rigtig Julehygge! 
 
Det var så 2022, som, efter conaplagen, er blevet fulgt op af mange arrangementer og stor deltagelse. 
Vi har forsøgt at tilpasse vores arrangementer efter rideforholdene og mener, at det egentlig er lykkedes 
ret godt. – Selv de sociale tiltag er mestendels lykkedes.  
Tak til bestyrelsen, som har arbejdet godt på trods af travlhed i Laxi. TAK 
Og – tak til Preben, som utrættelig sørger for varme, hygge, dejlig mad og kaffe, passe baner og 
hestemøg! TAK 
Tak til Jim for al hans skovarbejde i årets løb. 
 
– tænk - alt det man får for pengene! 
 
Tak for et dejligt ride-år og på gensyn, både her og der, til festlige arrangementer i LAXI 2023. 
 
 
Laxi-islandshesteklub 
Ruth Hessel Madsen, formand 


