Så blev et atter tid til et nyhedsbrev fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev afsluttet for ca 2 måneder siden. Bestyrelsen har konstitueret sig og har allerede
holdt et par møder.
Foråret melder snart sin ankomst og mon ikke mange spændt venter på føl – en herlig tid. Andre kigger
måske efter den helt rigtige hingst til deres hoppe. Undertegnede skal desværre hverken have føl eller finde
en hingst. Men jeg kender fornemmelsen – spændingen, som tidligere avler – dog har jeg ikke avlet
islandske heste..
En del medlemmer har sikkert være til World Tølt i Odense hvor der er vist lækre heste og god ridning.
Denne inspiration kan jo bruges på egne heste og drømmene kan ingen tage fra en.
Foråret er også tid for planlægning af årets dyrskuer. Det er sjovt og hyggeligt at vise sin hest frem til
dyrskue. Både det at få en bedømmelse af sin hest og sammenligne med andre er inspirerende. Så det
kunne være hyggeligt hvis Drekis medlemmer vil deltage ved nogle af årets skuer. I vores område har vi
Ribe Dyrskue, som altid er sidste fredag i Juli måned. Et lille lokalt skue, som kan være en god start til de,
der deltager ved dyrskue første gang. Ellers er der det store Landsskue i Herning som i år finder sted 29.
juni til 1. juli.
Dreki skal være med til, at sende WM stafetten fra Herning til Holland. Vi skal arrangere turen fra Esbjerg til
Skærbæk. Dette arbejde er så småt i gang. Og vi håber mange medlemmer har løst til, at deltage på dele af
turen. Man har mulighed for, at være med både en og flere dage med og uden overnatning. I Skærbæk
overtager Klubben Askur, og laver resten af turen til grænsen hvor man overleverer stafetten til Tyskerne.
I bestyrelsen har vi snakket om vi skulle holde nogle klubaftener. Vi kunne få en til at holde strikkekursus.
En islænding til, at holde et lille sprogkursus. Foredrag ang. F,eks. Fodring …… og meget andet.
Måske vi skulle holde en ”avlertur” hvor vi beøgte avlere og så deres avl og stutteri. Kom gerne med
tilbagemelding til os – enten på Facebook eller til undertegnede på mail pintoishest@gmail.com.
Allerede nu snakker vi også julefrokost. Skal vi ikke genoptage denne tradition? Hvem vil være med til, at
arrangere?
Den 19 marts af holder Lustrup Rideklub ved Ribe Besindighedsdag/agility træning. Drekis medlemmer har
mulighed for, at deltage. Det foregår i ridehal hvor man er 2 ryttere/trækkere pr time. Det plejer at være en
sjov og hyggelig dag. Prisen er 75,- pr deltager. Ved interesse kan i sende mig en sms på 5120 6271.
Husk i øvrigt at følge Dreki på Facebook, og ellers har man altid mulighed for, at kontakte bestyrelse på mail
eller telefon. Se oplysninger i næste blad, som er lige på trapperne hvis ikke allerede I har modtaget det.
På klubbens vegne
Charlotte Keck (Best. Medlem)

