Dreki Nyhedsbrev
Januar 2016
Et nyt år er i fuld gang, og er sprængfyldt af nye muligheder. I klubben starter året helt officielt på
generalforsamlingen d. 24/1. Det afholdes i den sorte Diamant på Ribe Vikingecenter kl 13.00.
Kig forbi og hør hvad der rør sig i klubben, og få en sludder med andre medlemmer og lidt kage. Jo flere der
bager, jo flere kager 

Kontingentopkrævning 2016
Kontingent opkrævningen for 2016 sendes ud via mail fra sporti i denne uge. Skulle du ikke have modtaget
mail inden generalforsamlingen er der mulighed for at betale her.

Formanden går af
Grundet efteruddannelse i forbindelse med mit job, bliver jeg nødt til at gå af som formand for Dreki. Det
har været to skønne år som formand, og dermed også en svær beslutning. Vi har haft et godt samarbejde i
bestyrelsen i al den tid jeg har været med og det håber jeg kan fortsætte. Og hvem ved måske jeg kommer
tilbage på et tidspunkt.
Dreki er en meget velfungerende klub med mange aktive medlemmer, hvilket gør at bestyrelsen har god ro
til at tænke nye tanker. Jeg håber at nogle aktive engagerede medlemmer har lyst til at prøve kræfter med
bestyrelsesarbejdet, så vi kan bevare en spændende og attraktiv klub. – Anne Sofie

FITE TREC Introkursus
FITE TREC er en ny disciplin i Dansk Islandsheste forening. TREC er en konkurrenceform som kræver
færdigheder de fleste turryttere har.
Dreki afholder introkursus på Stutteri Vestmose lørdag d. 12. marts 2016.
Se meget mere i december udgaven af Dragende Nyheder.

Medicinhåndteringskursus
Medicinhåndteringskurset må desværre aflyses i denne omgang, bestyrelsen arbejder på at afholde at
lignende kursus gratis for klubbens medlemmer i efteråret.

Tilmelding til Jon Stenild kursus
Dato: 20. februar 2016.
Sted: Hindsig Ridecenter, Ringkøbingvej 270, 6800 Varde. Pris: 650 kr. incl. Halleje og boks på ridecenteret.
Tilmelding: Sker pr sms til Anne Sofie på 41 40 29 19, eller via FB privatbesked. Senest d. ½ Tilmelding er
bindende.

Arrangementer de kommende måneder
Arrangement
Rytter yoga

Dato
24. januar

Sted
Mølhøjvej 25,
6705 Esbjerg Ø

Generalforsamling i
Dreki

24. Januar

World Tølt

26.-27.
februar
12. marts
13.-16. maj
(Pinsen)
10.-12. juni
18.-19. juni

Den sorte
Diamant, Ribe
Vikingecenter
OCC Odense

FITE TREC introkursus
Kompedal weekend
Mandøtur
Dreki WRL/DRL
stævne

Info
Se mere i december bladet
Tilmelding til Nina på
ninatheilgaard@icloud.com
Invitation i December bladet

Stutteri Vestmose
Kompedallejren

www.worldtoelt.dk
Billetter på www.sporti.dk
www.sporti.dk
Kommer snarest

Mandø
Hindsig
Ridecenter

Mere info kommer snarest
Tilmelding via www.sporti.dk fra d. 1. april.
Rabat til medlemmer.

Undervisning:
Underviser
Mette
Kofoed

Dato
Onsdag i ulige
uger

Naja Jensen

Søren
Madsen
Jon Stenild

5. marts
20. feruar

Sted
Hindsig
Ridecenter

Kører ud Privat –
Tjæreborg
Rideskole
Sønderhede
Islandsheste
Hindsig
Ridecenter
Hindsig
Ridecenter

Info
½ enetime
undervisning til
stævnerytteren
såvel som
skovtursrytteren
Uddannet Binstruktør

35 minutters
eneundervisning
1-dagskursus med 2
x 30 min
undervisning

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
Til Anne Sofie på Facebook
eller tlf 41 40 29 19

