
 

 

Dreki Nyhedsbrev  

Marts 2015 

 

Så er foråret på vej, og hesten er ved at smide vintertøjet. Lyset og vejret opfordrer til rideture og hygge 

ned hestene, og der venter mange gode timer forude med andre dreki medlemmer. 

 

De næste ugers arrangementer 

Søndag d. 15 marts inviteres der til Alrid foredrag i Ho kl. 14. Se meget mere om dette spændende foredrag 

i den vedhæftede fil. 

 

Søndag d. 22. marts afholdes der Bomtrænings Workshop på Hindsig Ridecenter. En workshop som giver 

nogle nye spændende måder at træne og aktivere din hest på, hvad enten du rider eller vil arbejde fra 

jorden. Se meget mere om workshoppen i den vedhæftede fil. 

Prisen er: 

500 kr pr deltager med hest incl. boksleje (Maks. 6 heste) 

200 kr pr deltager uden hest (maks. 15 deltagere) 

Tilmelding til Anne Sofie på tf. 41402919 eller asjepsen@gmail.com senest d. 17. m arts. Tilmelding efter 

først til mølle princip.  

Workshoppen starter kl. 9.00 og slutter ca. kl 17.00. 

 

Fællesture, forryttere søges 

Vi kunne godt tænke os lidt flere endagsture i kalenderen, og derfor er vi på jagt efter personer som har lyst 

til at guide en tur i et område de kender godt. Det eneste du skal gøre er at vælge en dato og kontakte 

bestyrelsen. Så tager vi os af det praktiske med annoncering mv. 

Hvis du ha lyst til selskab til en ridetur en dag er du meget velkommen til at bruge Drekis Facebookside til at 

høre om der er nogen som vil med. Det kunne jo være der var nye spændende venskaber at hente. 

 

 



 

 

Fotokonkurrence på hjemmesiden. 

 Vi vil gerne have lidt mere liv på vores hjemmeside. Derfor kommer der et vinderfoto på forsiden hver 

måned. I skal bare sende jeres ynglingsbillede til : schmidt.fabian@gmx.net senest til den 27. i hver måned. 

Vi trækker en vinder mellem de indsendte mails. 

 

Bileder og stof til bladet 

Hvis du har nogle gode hestebilleder, eller en historie du gerne vil fortælle dine klubkammerater, så vil 

Bladudvalget meget gerne høre fra dig. 

Send materiale til dragendenyheder@gmail.com 

 

Medicinhåndteringskursus 

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

medicinhåndteringskursus. 

Derfor vil vi gerne arrangere 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. 

Hvis du har interesse i et medicinhåndteringskursus, skal du kontakte Ulla Marstrand på tlf 23632664. Så vil 

vi oprete et kursus hvis der er efterspørgsel. 

Arrangementer de kommende måneder 

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

Arrangement Dato Sted Info 

Alrid foredrag 15. marts Stutteri 
Vestmose, Ho 

Tilmelding til Melanie på: 21 77 08 69 

Bomtræningskursus 
ved Pauline Preston 

22. marts Hindsig 
Ridecenter 

Se mere i Dragende Nyheder, på 
www.stalddeluxe.dk  
Tilmelding til Anne Sofie på tlf. 41 40 29 19 
eller asjepsen1@gmail.com 

Vinter Kursus i 
centreret ridning 

25.-26. april Klostergården, 
Fæstedvej 20, 
Rødding 

Se invitation i december udgaven af 
Dragende Nyheder 
Tilmeding til Eva Lind tlf 40956009 elelr 
vigeholmlind@klostergaarden.dk 

Kompedal weekend 5.-7. juni Kompedal 
Plantage 

Se invitation i Dragende Nyheder 
Tilmelding til Anne Sofie på tlf. 41 40 29 19 
eller asjepsen1@gmail.com 

Dreki stævne 13.-14. juni Hindsig 
Ridecenter 

Se invitation i Dragende nyheder samt på 
www.sporti.dk 

Mandø tur 19.-21. juni Mandø Se invitation i Dragende Nyheder 
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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  

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 
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