Dreki Nyhedsbrev
Oktober 2015
Så er der snart gyldne farver overalt omkring os, og forhåbentligt stadigt sol og lune dage. Drekis kalender
bugner af rideture af forskellig længde og i forskelligt terræn. Efterårets undervisning er også i fuld sving, så
der er lagt op til timevis af sjov og udfordringer med hestene

Husk tilmelding til Ride weekend i Kompedal
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.
Vi har åbnet for at personer som ikke er medlem af Dreki kan deltage for en merpris af 50 kr. Så tag
endeligt islandsheste venner og veninder fra det ganske land med 

DIs Islandshestekongres 2015
Søndag d. 25. oktober afholdes årets Islandshestekongres i Slagelse.
På programmet er et utal af foredrag om bla.
-

Træning, sikkerhed og hestevelfærd v. Jan ladewig
Avl af Islandske heste – såden bruger du BLUP v. Rolf Olsen
Sådan skaber du adgang for heste i naturen v. Ditte Staun
Sådan styrker du hestens overlinie v. Sara Mikkelsen
Afgræsning og grovfoder v. Maja Mandrup Jacobsen
Opnår den rette balance i træning af sportsheste v. Rikke Munk
Med naturen som forbillede v. Maja Mandrup Jacobsen

Se meget mere på www.islandshest.dk. Tilmelding vis www.sporti.dk

Marskturen
Søndag d. 1. november rides den årlige Marsktur.
Der rides fra Aage i Øser Vedsted kl 10.00
Turen varer ca. 2,5 timer incl. En kort pause. Der vil blive redet i moderat tempo.

Efterfølgende serveres Gullash suppe m. øl eller sodavand, og slutter med en kop kaffe.
Pris 30 kr
Tilmelding til Aage tlf 23980296 eller 7541 296 nsenest d. 28. oktober

Theilgårdturen
Så er det allerede blevet efterår og der er igen tid til Theilgaard turen
Vi mødes Ndr. Tobølvej 2 6710 Esbjerg V
Søndag d. 15 november Vi er klar til at ride ud kl. 10
Vi rider ca 2 1/2 time i middel tempo
Efter rideturen er der hyggelig samværd med hjemmelavet suppe.
Tilmeldning til Rudi tlf. 29290274

Julefrokost 2015
Da vi ikke pt har et festudvalg er vi på jagt efter er par stykker som kunne tænke sig at arrangere en
hyggelig julefrokost for klubbens medlemmer.
Formen kan være et sammenskudsgilde som tidligere eller en en hel anden form.
Kontakt Anne Sofie på 41 40 29 19, hvis I er et par stykker som kunne tænke jer at påtage sig denne opgave.

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

Dato
4. oktober

Islandsheste Kongress
i DI

25. oktober

Rideweekend i
Kompedal
Marsktur

30. oktober til
1. november
1. November

Suppetur
Theilgårdtur
Deadline Dragende
Nyheder December
Generalforsamling i DI
Juletur ved Gelså

7. November
15. November
18. November

Stutteri Vestmose
Hjerting

21. November
19. December

Generalforsamling i
Dreki
Medicin
håndteringskursus

24. Januar

Vissenbjerg
Stensbæk
Plantage
Ribe

6. februar

Sted
Hindsig
Ridecenter
Vilcon
konferencecenter
Slagelse
Kompedal Lejren

Info
Se www.sporti.dk

Øster Vedsted

Tilmelding til Aage på tlf 23980296 eller
75410296
www.vestmose-stutteri.dk
Se ovenfor
Send indlæg til
dragendenyheder@gmail.com
Se www.islandshest.dk
Tilmelding til Anne Sofie på tlf 41 40 29 19

Se www.islandshest.dk
Tilmelding via www.sporti.dk
Se junibladet

Mere info kommer i december bladet

Ringkøbingvej
271, Varde

Se mere info i september bladet

Undervisning:
Underviser
Mette
Kofoed

Dato
Onsdag i ulige
uger

Naja Jensen

Søren
Madsen

12. december
17. januar
7. februar
5. marts

Sted
Hindsig
Ridecenter

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

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

Tilmelding
Til Ulla Harbo på
thomsenharbo@bbsyd.dk

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

35 minutters
eneundervisning
med en af landets
bedste undervisere.

Tilmelding til Christina Kyhl på
hedegaard271@hotmail.com

