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Sommeren er over os og hestene er i sommer tøjet. Håber I får redet en masse eller nyder andre oplevelser
med hestene.
Selvom det er sommertid er der masser af aktiviteter i kalenderen, og tilmeldingen er åben til to af
sensommerens store turtraditioner, Voksen weekenden på Fanø og Åges Mandøtur.
Hvis du tidligere har været med på en af disse weekender er du sikkert med igen, og hvis du aldrig har
deltaget var det måske i år du skulle prøve det. Begge weekender er fulde af fantastiske rideture og
forrrygende selskab. Det kan kun anbefales og er en super måde at lære andre Dreki-ryttere at kende på.
Se mere om turene i Juni udgaven af Dragende Nyheder, eller kontakt arrangøren.

Drekis DRL stævne var en stor succes!
Stævnet blev et stort tilløbsstykke, med dygtige ryttere fra det meste af landet, både nordjylland og
sjælland, samt selvfølgelig de lokale ryttere.
Der var masser af flotte præstationer på banen, og alt kørte som smurt!
Stor ros til stævneudvalget for et velafviklet stævne, hvor alle ryttere, såvel professionelle som glade
amatører, føler sig velkomne. Det kan vi være super stolte af i DREKI.

Drekis Kvadrillehold søger nye medlemmer
Nu er det igen ved at være sæson for kvadrilleopvisninger, og der er plads til flere gæve kvadrilleryttere på
vores opvisningshold.
Eneste krav er at du har en styrbar hest, og mulighed for selv at transportere dig til træning og opvisninger.
Hvis du kender et arrangement/sted der kunne tænke sig at få besøg af Drekis kvadrillehold, så hører vi
også gerne fra dag.
Kontakt Christina Kyhl tlf. 22 57 42 43 eller Anne Sofie Jepsen tlf. 41 40 29 19

Nyt fra junior / ung rytter udvalget
Udvalget består af Ditte Byskov, Melanie Schmidt og Ulla Harbo. Vi har nu været i arbejdstøjet og planlagt
nogle forskellige arrangementer hvor Dreki giver et økonomisk tilskud ud fra de midler Esbjerg kommune
giver til foreningens medlemmer under 25 år.
Vi har forsøgt at tænke alsidigt, men hvis du mangler et tilbud eller har en god ide, så henvend dig gerne til
en af os.
Undervisning:
Melanie Schmidt: tilbyder undervisning på Stutteri Vestmose i Ho eller efter aftale andre steder.
Melanie har siddet på en hest før end hun kunne gå! Da hun blev ældre begyndte hun at gå til ridning, og
for syv år siden fik hun sin første islandske hest. En fin palominohoppe på 11 år. Hende red hun de første
konkurrencer på i Tyskland med fine resultater. For fire år siden flyttede hun og familien til Danmark og
overtog Stutteri Vestmose. Her har hun arbejdet fuld tid med heste og stået for undervisningen af
stutteriets gæster og opstalder. De seneste par år har hun undervist både på hold og individuelt både på
Vestmose og på Stutteri Svennebjerg på Fyn. For at udvikle sig som rytter har hun været med til at træne og
gangsætte ungheste og har bl.a. deltaget på kurser med Rasmus Møller. Desuden har hun redet
træningsheste med henblik på salg. I flere perioder har hun også fået privatundervisning ved diverse
erfarne islænderryttere. I dag har hun 7 heste og rider stævner samt modtager undervisning.
Dreki giver tilskud så du kun skal betale 50 kr. de første 3 gange du får undervisning af Melanie hvis du er
medlem af Dreki. Der vil være mulighed for at leje en hest (med i prisen de første 3 gange).
Er du ikke medlem af Dreki, kan du få undervisning en gang ved Melanie i Ho for 50 kr. Vil du gerne
fortsætte med undervisningen vil det være en fordel at melde sig ind i Dreki.
For nærmere aftale kontakt Melanie på 21770869.
Ditte Byskov Hansen: tilbyder undervisning i Holleskov ved Stenderup. Ditte har redet siden hun var barn
og modtaget undervisning i en årrække. Hun har været 3 gange Danmarks mester, og i flere år deltaget i
finaler ved DM. Derudover har hun redet heste til kåring og arbejde med ungheste og træning af heste i
mange år.
Dreki giver også tilskud, så du kan få undervisning ved Ditte 3 gange for 50 kr. pr gang. Ikke- medlem kan
få tilskud en gang. Du skal selv kunne medbringe en hest.
For nærmere aftale kontakt Ditte på tlf. 53827211.
Mette Kofoed undervisning:
I løbet af sommerferien vil der også være mulighed for at deltage i Mette kofoed undervisning med
tilskud. Nærmere info om dette vil fremgå på hjemmesiden og Dreki facebook gruppe. Nærmere info Ulla
Harbo, 21723818.

Arrangementer de kommende måneder
Arrangement
Dyrskue i Ribe

Dato
25. juli

Sted
Hovedengen

NM i Herning

31. juli- 3.
august
4. august

Landsskuepladsen Se mere på
www.nm2014.dk
Stutteri Vestmose Kommer på
hjemmesiden snarest
Aulum
www.aulumdyrskue.dk
Gandurs bane,
Se www.gandur.dk
Børkop
Mandø
Fællestur til det
smukke Mandø, se
mere i juni bladet
Stutteri Vestmose Kommer på
hjemmesiden snarest
Fanø
Se mere i juni bladet

Langli tur
Dyrskue i Aulum
Sydjysk
Mesterskab
Mandø tur

9. august
23.- 24.
august
29.-31.
august

Langli tur

31. august

Voksenweekend

5.-7.
september

Hyggestævne

6.
september
14.
september
28.
september
6. oktober

Dreki stævne
Islandshestens Dag
Følshow

Stutteri Vestmose
Hindsig
Ridecenter
Sted kommer
snarest
Hindsig
ridecenter

Info
www.ribedyrskue.dk

Tilmelding
Seneste tilmelding 25.
juni

Kommer på
hjemmesiden snarest
Kommer på
hjemmesiden snarest
En dag for alle
klubbens medlemmer.
Kommer på
hjemmesiden snarest

mail@vestmose.dk

Til Åge på tlf 75410296
senest d. 24. august
mail@vestmose.dk
Til Anne Sofie på
asjepsen1@gmail.com
Eller Lone på
gertmc@mail.dk
Kommer senere
www.sporti.dk

Undervisning:
Underviser
Mette
Kofoed

Dato
Onsdag i ulige
uger

Sted
Hindsig
Ridecenter

Info
½ enetime
undervisning der
kan hjælpe
stævnerytteren
såvel som
skovtursrytteren

Tilmelding
Til Ulla Harbo på
thomsenharbo@bbsyd.dk

