Dreki Nyhedsbrev
Maj 2015
Foråret er for alvor kommet, og det er lysegrønt overalt omkring os. Aftener bliver dejligt lange og der er rig
mulighed for at komme ud i naturen sammen med vores dejlige islandske heste.

Forsommerens weekendture
Tilmeldingen til turene er åben, så skynd dig at melde til, og lok gerne en god ven/veninde med.
Kompedal weekend: Weekend tur for hele familien, både med og uden hest. Hygge på højt plan og skønt
rideterræn for ryttere på alle niveauer. Sidste tilmeldingsfrist er d. 10.maj.
Mandøtur: Den traditionsrige tur til den lille ø midt i vadehavet. En tur hvor naturen og den friske luft er i
højsædet, og der er god plads til en rask tølt over sandet.

Dreki stævne
Der er stadigt plads til flere ryttere til DREKIs DRL stævne d. 13-14. juni. Et super hyggeligt stævne hvor der
er plads til alle. Sidste tilmeldingsfrist er d. 24. maj via www.sporti.dk

Stafetridetur fra Ho til Herning
I forbindelse med VM i Herning rides der flere stafetter fra alle hjørner af landet. En af dem er arrangeret af
Stutteri Vestmose i samarbejde med Dreki og DI og går fra Ho til Herning.
Turen går langs Vesterhavet til Søndervig, og herfra til Herning. Der er mulighed for at ride med en eller
flere dage. Se meget mere på www.sporti.dk under kalenderen hvor der også er tilmelding.
Vi håber rigtigt mange vil deltage i denne hyggelige og festlige optakt til VM.

Ændringer ifht. Voksen weekend 2015
Vi har af flere årsager valgt at flytte årets ”voksenweekend” til senere på efteråret. Weekenden vil blive
afholdt i Kompedal Plantage d. 30.10 til 1.11.
I år vil hele familien være velkommen både med og uden hest. Mere info kommer senere.

Aulum dyrskue
Dyrskuet i Aulum er lørdag d. 8.8.
Her har man mulighed for at få en "bygningsbedømmelse" af din hoppe eller hoppe med føl. Man kan
udstille 2 og 3 års hopper, goldhopper og hopper med føl.
Dommeren vil igen i år være Bjarne Poulsen, en af DI absolutte kompetente kåringsdommer.
Tilmeldingen åbner 1.maj. Se mere på www.aulumdyrskue.dk

Medicinhåndteringskursus
Det har vist sig at der er interesse for et medicinhåndteringskursus i Dreki. Nærmere information om tid,
sted og pris kommer snarest.

Arrangementer de kommende måneder
Hvis du har planer om et arrangement, så kontakt Aktivitetsudvalget så det kan komme med i kalenderen.
Arrangement
Kompedal weekend

Dato
5.-7. juni

Sted
Kompedal
Plantage

Dreki stævne

13.-14. juni

Mandø tur

19.-21. juni

Hindsig
Ridecenter
Mandø

Stafetridetur fra Ho til
Herning
Aulum Dyrskue
VM i Herning

30. juli – 4.
august
8. august
3.-9. august

Sydjysk mesterskab

22.-23. august

Langli tur

28. august og
5. september
13.-14.
september
19.-20.
september
27. september

Hygge stævne
Gædingakeppni
kursus
Islandshestens Dag

Info
Se invitation i Dragende Nyheder
Tilmelding til Anne Sofie på tlf. 41 40 29 19
eller asjepsen1@gmail.com
Se invitation på hjemmesiden samt på
www.sporti.dk
Se invitation i Dragende Nyheder
Tilmelding på www.sporti.dk

Aulum
Landsskue
Pladsen Herning
Hindsig
Ridecenter
Stutteri Vestmose

www.aulumdyrskue.dk
Billetter sælges på www.sporti.dk
Info på www.wm15.dk
Mere info kommer

Stutteri Vestmose

Mere info kommer

Hindsig
Ridecenter
Stutteri Vestmose

Mere info kommer

Se hjemmesiden

Mere info kommer

Undervisning:
Underviser
Mette
Kofoed

Dato
Onsdag i ulige
uger

Naja Jensen

Sted
Hindsig
Ridecenter

Privat - Kører ud
Privat Tjæreborg
Rideskole
Aftalte fredage Sønderhede
Islandsheste

Rasmus
Møller
Jensen

6.-7. juni

Sønderhede
Islandsheste,
Esbjerg v

Mette
Ringfeldt
Eriksen

9. maj
27. juni

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).
2 dags kursus for
alle der ønsker at
blive bedre til at
ride islandsk hest.
Undervisning med
fokus på rytterens
indvirkning og
opstilling i forhold til
træning af alle
gangarter. Pris 350
kr plus halleje

Tilmelding
Til Ulla Harbo på
thomsenharbo@bbsyd.dk

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

Til Mia på
miacabeniversen@gmail.com

Til Mette på tlf. 61793998

