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Så er det for alvor blevet forår alting springer ud, og det smukke vejr opfordrer til skønne rideture i
naturen.

Husk tilmelding til Kompedal weekend d. 9.-11. maj
Tilmelding til Anne Sofie på asjepsen1@gmail.com eller på tlf 41 40 29 19 senest d. 10. april.
For mere info se hjemmesiden eller Dragende nyheder, der er også mulighed for at deltage en overnatning
til reduceret pris.

Hjælpere til Nordisk Mesterskab 2014 i Herning
I uge 31 fra d. 31/7-3/8 er der NM i Herning, og vi vil i Dreki forsøge at samle en hjælpergruppe.
Der er mulighed for at hjælpe fra d. 28/7 til d. 3/8 ankomst senest d. 31/7. Som hjælper forpligter du dig til
8 timers hjælp dagligt, evt. fordelt henover dagen. Det kræves at man bliver til stævnet slutter. Til gengæld
får du gratis indgang, crew-beklædning, fuld forplejning alle dage i crew-teltet, fri camping- eller teltplads
på særligt område og en oplevelse for livet.
Man kan hjælpe med f.eks. Billetsalg, vagt/sikkerhed, stalde, oprydning, rengøring og
medhjælperbespisning.
Hvis det er noget for dig, så kontakt Anne Sofie på asjepsen1@gmail.com hurtigst muligt.

Drekis DRL stævne d. 14-15. juni
Tilmeldingen til stævnet er nu åben på www.sporti.dk

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 eller Anne Sofie Jepsen

Stævneudvalget mangler hjælp til skilte!
I stævneudvalget har vi fået lavet nogle super flotte karakterskilte. De mangler dog nogle håndtag.

I den forbindelse mangler vi nogle hjælpende hænder til at save rundstokke og montere skiltene. Claus
Davidsen i Varde vil gerne være tovholder på dette projekt. Claus vil købe materialer og lægge værksted til.
Tænker du, at du kunne være behjælpelig med sådan et projekt så hører vi meget gerne fra dig. Du kan
kontakte Claus Davidsen på tlf.: 20405589 eller på mail: claus@konstruktoren.dk
Du/I vil sammen med Claus, aftale nærmere om hvornår I skal mødes osv.
Vi håber at høre fra dig!
Venlig hilsen
Stævneudvalget

Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet bliver udsendt ud fra medlemsinfo fra Sporti, så det er vigtigt at du holder din mailadresse
her opdateret.
Hvis du har et arrangement eller andet du gerne vil have med i nyhedsbrevet så send en mail til Anne Sofie
på asjepsen1@gmail.com

Dragende Nyheder
Det nye bladudvalgs første Dragende nyheder er landet i din postkasse. Hvis du har input til de kommende
breve sendes det til dragendenyheder@gmail.com

Arrangementer de kommende måneder
Arrangement
Forårstur

Dato
27. april

Sted
Stutteri Is-Ranch

Kompedal
weekend

9.-11. maj

Kompedal
Plantage

Bededagsstævne

16.-18.
maj
6.-7. juni

Sønderjyske
fællesskue

Dreki stævne
Ute Lehmann
kursus

14.-15.
juni
27.-29.
juni

Dyrskue i Ribe

25. juli

Info
Se www.dreki.dk

Ride- og
familieweekend for alle
klubbens medlemmer
se mere info på
www.dreki.dk
Herning –
Se mere info på
Landsskuepladsen www.bededag.dk
Dyrskuepladsen
Dyrskue med mulighed
Åbenrå
at få bygningsbedømt
hopper og hingste af
DI-avlsdommer
Arrangeres af Forsæti
Hindsig
DRL stævne se mere
Ridecenter
info på www.dreki.dk
Stutteri Vestmose Se mere på
www.stutterivestmose.dk
Hovedengen

Tilmelding
Is-ranch,
claus@konstruktoren.dk
Til Anne Sofie senest d.
10 april

www.sporti.dk for ryttere
Kontaktperson: Nina Bork
Jørgensen
(nylykkegaard@yahoo.dk)

www.sporti.dk
Stutteri Vestmose,
mail@vestmose.dk
Kommer senere

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

