Dreki Nyhedsbrev
December 2015
Årets sidste Nyhedsbrev fra Dreki er nu landet i din indbakke. Inden længe er det tid til julehygge for mange
af os. Håber at I også får tid og godt vejr til skønne juleoplevelser med hestene.
Med ønsket om en Glædelig jul og et godt og lykkebringende Nytår til alle klubbens medlemmer.

Juleture ved Gelså
I år er der to muligheder for at komme på juletur i det skønne terræn ved Gelså og i Stensbæk Plantage syd
for Ribe.
Turene rides d. 19/12 med Charlotte Keck som guide og d. 27/12 med Åge Jacobsen som guide. På begge
ture er der masser af godt selskab og lidt godt til ganen efterfølgende.

Generalforsamling i Dreki
Den ordinære generalforsamling afholdes d. 24. januar kl 13. på Ribe Vikingecenter. Indkaldelse kan ses i
december udgave af dragende nyheder.
Kom og hør hvad der rør sig i klubben, og hvis du skulle have lyst til at give et nap med, er der altid plads til
et nyt ansigt i bestyrelse eller udvalg.

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 arholder introkursus på Stutteri Vestmose lørdag d. 12. marts 2016.
Se meget mere i december udgaven af Dragende Nyheder.

Medicinhåndteringskursus
For at måtte behandle din egen hest med f.eks. smertestillende, ormekur mm er det påkrævet at du har et
medicinhåndteringskursus.

Derfor arrangerer Dreki et kursus i klubregi. Kurset består at en on-line teori på ca. 25 timer samt en
praktisk del på 2-3 timer. Prisen bliver ca. 500 kr. afhængigt af deltager antal.
Tilmelding til Ulla Marstrand på tlf 23632664.

Ny underviser i Dreki
Jon Stenild er uddannet sportsdommer, og har arbejdet med islandske heste næsten hele sit liv, både på
Island og i Danmark. Desuden er han flere gange danmarksmester i både 4.-gang og pas.
Jon er meget kendt for sin pas-undervisning, og men er også utroligt dygtig til grundridnings- og tølt
undervisning.
Læs meget mere om Jon på hans hjemmeside www.isheste.dk
Dato: 9. januar og 20. februar 2016. Man melder til enten en eller begge gange alt efter ønske.
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 tre uger før.
Tilmelding er bindende.
Undervisningsform: Der undervises 2 x 30 min i hold af to ryttere.

Arrangementer de kommende måneder
Hvis du har planer om et arrangement, så kontakt Aktivitetsudvalget så det kan komme med i kalenderen.
Arrangement
Drekis Juletur ved
Gelså
Åges juletur

Dato
19. December

Rytter yoga

3.januar
10. januar
17. januar
24. januar
24. Januar

Generalforsamling i
Dreki
Medicin
håndteringskursus
World Tølt
FITE TREC introkursus
Kompedal weekend

27. december

6. februar
26.-27.
februar
12. marts
13.-16. maj
(Pinsen)

Sted
Stensbæk
Plantage
Stensbæk
Plantage
Mølhøjvej 25,
6705 Esbjerg Ø

Info
Tilmelding til Anne Sofie på tlf 41 40 29 19

Ribe

Mere info kommer i december bladet

Ringkøbingvej
271, Varde
OCC Odense

Se mere info i september bladet

Stutteri Vestmose
Kompedallejren

Tilmelding til Åge på tlf 23 98 02 96
Se mere i december bladet
Tilmelding til Nina på
ninatheilgaard@icloud.com

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

Undervisning:
Underviser
Mette
Kofoed

Dato
Onsdag i ulige
uger

Naja Jensen

Ida Sofie
Ellemose

Juleferien

Søren
Madsen

12. december
17. januar
7. februar
5. marts
9. januar
20. feruar

Jon Stenild

Sted
Hindsig
Ridecenter

Kører ud Privat –
Tjæreborg
Rideskole
Aftalte fredage –
Sønderhede
Islandsheste
I Ølgod
Kører ud efter
aftale
Hindsig
Ridecenter

Hindsig
Ridecenter

Info
½ enetime
undervisning der
kan hjælpe
stævnerytteren
såvel som
skovtursrytteren
Uddannet Binstruktør

Under uddannelse
til B-instruktør
35 minutters
eneundervisning
med en af landets
bedste undervisere.
1-dagskursus med 2
x 30 min
unvervisning

Tilmelding
Til Ulla Harbo på
thomsenharbo@bbsyd.dk

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

Tilmelding til Christina Kyhl på
hedegaard271@hotmail.com

Til Anne Sofie på Facebook
eller tlf 41 40 29 19

