
 

 

Dreki Nyhedsbrev  

Januar 2015 

 

2015 er ankommet med et friskt pust, og et utal af nye muligheder. I Dreki starter året med den ordinære 

generalforsamling, hvor holdet der skal tegne vores forening i det kommende år skal vælges. Mød op og gør 

din stemme gældende, og vær en del af en hyggelig dag i klubben. 

 

Generalforsamling i Dreki 

Generalforsamlingen 2015 afholdes søndag d. 25 januar 2015 kl 13 på Ribe Vikingecenter (den sorte 

diamant). Mød op og hør om hvad der rør sig i klubben. 

Indkaldelsen kan ses i december udgaven af Dragende Nyheder. 

Husk at forny medlemskab inden generalforsamling hvis du ønsker at stemme. For nyelse af medlemskab 

gøres via www.sporti.dk eller kontant på dagen. 

Jo flere der bager, jo flere kager  Dreki er vært ved kaffen. 

 

From here to Herning 

I forbindelse med VM2015 i Herning er lavet et virtuelt ridt, hvor ryttere fra hele verden kan deltage. 

Se meget mere på hjemmesiden www.here-to-herning.weebly.com eller på Facebook siden ”From here to 

Herning”. 

Måske vi ses derude i landet et sted, i friskt tempo, på ryggen af en skøn Islandsk Hest. 

 

Vinder af læser konkurrence: 

Vinderen af vores læserkonkurrence er nu fundet. Tak for besvarelserne, det er altid rart med input og 

ideer. Præmien, et par lækre ridehandsker fra  Hyldahl Rideudstyr (www.hyldahl.com) overrækkes snarest 

til vinderen. 

 

 

http://www.sporti.dk/
http://www.hyldahl.com/


 

 

Arrangementer de kommende måneder 

Arrangementer i 2015 kommer i Nyhedsbrevet og på hjemmesiden snarest muligt efter 

generalforsamlingen. 

Hvis du har planer om et arrangement, så kontakt Aktivitetsudvalget så det kan komme med i kalenderen. 

Arrangement Dato Sted Info 

Generalforsamling i 
Dreki 

25. januar kl 
13 

Ribe 
Vikingecenter 

Mere info kommer på hjemmesiden og 
december bladet 

World Tølt 20.-21. 
februar 

Odense Se mere på www.worldtoelt.dk 
Salg af billetter på www.sporti.dk 

 

Undervisning: 

Underviser Dato Sted Info Tilmelding 

Mette 
Kofoed 

Onsdag i ulige 
uger 

Hindsig 
Ridecenter 

½ enetime 
undervisning der 
kan hjælpe 
stævnerytteren 
såvel som 
skovtursrytteren 

Til Ulla Harbo på 
thomsenharbo@bbsyd.dk 

Naja Jensen  Privat - Kører ud 
Privat - 
Tjæreborg 
Rideskole 
Aftalte fredage - 
Sønderhede 
Islandsheste 

Uddannet B-
instruktør 
- Arbejder ud fra 
akademiske 
principper, og ved 
en masse om 
muskelopbygning, 
biomekanik og 
korrekt opstilling og 
indvirkning(dressur). 

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

Søren 
Madsen 

17. januar og 
14. marts 

Hindsig 
Ridecenter 

1-dagskursus med 
en af landets mest 
dygtige undervisere. 
Her kan ALLE lære 
noget både 
begyndere og 
erfarne ryttere. 

Til Christina Kyhl på 
hedegaard271@hotmail.com 
Tlf: 22 57 42 43 

Søren 
Madsen  

1. marts og 5. 
april 

Sønderhede 
Islandsheste, 
Esbjerg v 

1-dagskursus med 
en af landets mest 
dygtige undervisere.  

Til Mia på 
miacabeniversen@gmail.com 

Rasmus 
Møller 
Jensen 

6.-7. juni Sønderhede 
Islandsheste, 
Esbjerg v 

2 dags kursus for 
alle der ønsker at 
blive bedre til at 
ride islandsk hest. 

Til Mia på 
miacabeniversen@gmail.com 

 

http://www.worldtoelt.dk/
mailto:najanuggi@hotmail.com
mailto:hedegaard271@hotmail.com

