Nyhedsbrev september 2016
September er yndlings-måneden, med høj blå himmel og frisk vind.
Her til morgen var der en kvidren fra tagryggen. Svalerne sad på række og geled. I år er der en
ordentlig flok. Niels har ladet svalerne bygge og skide i værkstedet. Det har lønnet sig, - tagryggen
er fuld. Et svalepar spiser ca. 1 million insekter på en sommer. Det batter!
Nu samler de sig og diskuterer sikkert den forestående rejse.
Hestene er ved at være græssultne og den første wrapballe er åbnet.
Så er det lige at spørgsmålene tårner sig op: FODER, MINERALER, VITAMINER, URTER ..... Jeg
undrer mig over, at hesten som husdyr har overlevet gennem tiderne.
Nåh ja, så har jeg slet ikke nævnt KIROPRAKTOERER, MASSØRER, HEALERE, DYRLÆGER og ikke
mindst SMEDEN.
Der er noget at se til.

Aktiviteter den kommende tid

11/9

Som de tidligere år, holder Vestmosevej sit hyggestævne (kan varmt anbefales)
1. dag: Stævne og 2. dag: Agility, trail, lydighed og terræn ridning. Tilmelding hos
Vestmose.

Så skal der festes!
Koner og mænd, børn og teenagere ... og heste
24-25/9

Dreki Stævne og Islands-hestens dag.
Stævnet er fyldt godt op, men følg med på Sporti, og nu vi er her, - så meld gerne til
klubfesten.
Vi har skaffet musik, god mad, god stemning og glæder os helt vildt til at mødes med
Dreki medlemmer og jeres familier. Ja, Ulla har lovet at plyndre egen have (måske
også naboens) for blomster. Der skal pyntes og festes, snakkes og grines.
Vi satser på, at alle er behjælpelige med at rydde op.
Obs: Til øl-tølten er der fri dresscode. Ligeledes med champagne galoppen. Hold jer
endelig ikke tilbage.

2/10

Føl show. Års spekulationer og drømme skal vises frem.

21-23/10

AFLYST - AFLYST Desværre er kurset i - ”Hvordan virker teknikkerne fra centreret
ridning på turhesten? ” aflyst pga. forandrede omstændigheder. ØV! Men kurset
bliver i stedet afholdt i 2017 fra 5-7 eller 19-21 maj.

3/11

Hjælperaften. Klubben er vært ved smørrebrød, øl, vand, kaffe og kage.
Vi håber på en fornøjelig aften med masser af snak og udveksling af erfaringer og
visioner.

6/11

Marsk turen ved Åge

18/12

Juletur. Sidste år blev der afholdt to af slagsen, med stor succes. Begge ture var godt
besøgt og humøret i top.

Forhåbentlig ses vi mange til klubfesten, det vil vi alle glæde os til.

Nyd september, det har den fortjent.
Kærlige hilsner Eva Lind

