Dreki Nyhedsbrev
September 2015
Så er sommerren ved at gå på held, men i Drekis kalender er der stadigt masser af spændende aktiviteter. I
den nærmeste fremtid kan nævnes Hyggestævne hos Stutteri Vestmose, Gædingakeppni kursus og
Islandshestens dag.

Sydjysk Mesterskab 2015
Det årlige SJM blev i år afholdt af DREKI på banen i Hindsig. Et super velarrangeret stævne, som det var en
fornøjelse at overvære. Tusinde tak til stævneudvalget for det store arbejde de ligger i at gøre Dreki til en
klub som er kendt nær og fjern for at afholde nogle af landets bedste stævner!
Stort tillykke til alle de Dreki ryttere som gjorde fin figur på banne og hentede massevis af rosetter hjem!
Desværre løb Gandur med Pokalen for mest vindende klub, den må vi snarest muligt have tilbage igen 

Tilmelding til Gædingakeppni kursus
Husk at melde dig til dette interessante kursus som afholdes på banen i Hindsig søndag d. 20. september.
Mere info findes på hjemmesiden og i juni bladet.

Islandshestens Dag 2015 søndag d. 27. september
Dreki afholder igen i år Islandshestens Dag hos Stutteri Vestmose i Ho.
Alle klubbens medlemmer og andre med interesse for den islandske hest er meget velkomne som deltagere
eller tilskuere. Det bliver en dag med sjove aktiviteter både for de ridende og for dem uden hest. Der vil
være mulighed for at medbringe egen hest, eller leje hest hos Stutteri Vestmose, som har gode heste til alle
typer ryttere. Dreki betaler leje af hest for alle medlemmer under 25 år.
Se hele invitatinen i september bladet og på hjemmesiden.
Dagens program:
10-12

Ponygames – sjove udfordringer/lege fra hesteryg.

12-13

Hingstefremvisning (Frokostpause)

13-15

Punktamot – sjov konkurrenceform for alle ryttere

15-16.30

Guidet ridetur i terrænet

10-15

Udstyrs byttemarked

Tilbud til juniorer – DIs Junior Cup på Vilhelmsborg
I uge 42 afholdes der Junior Cup for 12-17 årige på Vilhelmsborg. Dreki yder 1.000 kr pr. person i tilskud til
de medlemmer der ønsker at deltage.
Ugen består af både sociale aktiviteter, undervisning og konkurrence. En sådan Junior Cup er en oplevelse
for livet, og er et sted hvor man får venner fra hele landet.
Tilmeldingen starter på ww.sporti.dk d. 25/6.
Se meget mere om Junior Cuppen på www.islandshest.dk
Hvis du ønsker at deltage så kontakt Anne Sofie på. 41402919 eller asjepsen1@gmail.com

Drekis Følshow 2015
Husk tilmelding til Følshow som afholdes d. 4. oktober på Hindsig Ridecenter.
Der er mulighed for at vise hoppe- og hingsteføl og unghopper op til tre år.
Hesten bliver bedømt af DIs avlsdommere.
Tilmelding via Sport.dk

Husk tilmelding til Voksen weekend 2015
Husk at sidste tilmeldingsfrist til Voksen Weekenden i Kompedal Plantage d. 30.10 til 1.11. er til Anne Sofie
pr. e-mail: asjepsen1@gmail.com eller pr. telefon: 41402919 den 10. oktober.
I år vil hele familien være velkommen både med og uden hest. Mere info i juni bladet.

Medicinhåndteringskursus
Grundet manglende tilslutning vil vi forsøge at afholde medicinhåndteringskurset senere på efteråret.
Nærmere info kommer så snart en dato foreligger.

Arrangementer de kommende måneder
Hvis du har planer om et arrangement, så kontakt Aktivitetsudvalget så det kan komme med i kalenderen.
Arrangement
Hygge stævne
Gædingakeppni
kursus
Islandshestens Dag
Følshow

Dato
13. september
20. september

Rideweekend i
Kompedal

30. oktober til
1. november

27. september
4. oktober

Sted
Stutteri Vestmose
Hindsig
Ridecenter
Stutteri Vestmose
Hindsig
Ridecenter
Kompedal Lejren

Info
www.stutteri-vestmose.dk
Se www.dreki.dk
Se september bladet
Se www.sporti.dk
Se junibladet

Undervisning:
Underviser
Mette
Kofoed

Dato
Onsdag i ulige
uger

Naja Jensen

Søren
Madsen

Sted
Hindsig
Ridecenter

Privat – Kører ud
Privat –
Tjæreborg
Rideskole
Aftalte fredage –
Sønderhede
Islandsheste

11. oktober
7. november
12. december

Hindsig
Ridecenter

Info
½ enetime
undervisning der
kan hjælpe
stævnerytteren
såvel som
skovtursrytteren
Uddannet Binstruktør
- Arbejder ud fra
akademiske
principper, og ved
en masse om
muskelopbygning,
biomekanik og
korrekt opstilling og
indvirkning(dressur).
35 minutters
eneundervisning
med en af landets
bedste undervisere.

Tilmelding
Til Ulla Harbo på
thomsenharbo@bbsyd.dk

Til Naja på
najanuggi@hotmail.com
Pris:
200 kr. for 30 min.
Eneundervisning + evt. kørsel

Tilmelding til Christina Kyhl på
hedegaard271@hotmail.com

