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Dagene bliver kortere og kortere, og aftenerne indbyder til indendørs sysler. Naturen byder på et farvespil 

uden lige, så det bare med at komme ud at nyde det. 

I Dreki er der stadigt masser af aktivitet. Vi har lige fået bedømt ikke mindre end 38 føl og plage til årets 

følshow og der er både undervisning og fællesture. Se mere om turene i September udgaven af Dragende 

Nyheder, eller kontakt arrangøren. 

 

Islandshestens dag 

Islandshestens dag blev  i år afholdt som en klubdag hos Stutteri Vestmose i Ho. Der var deltagere i alle 

aldersgrupper til  både Pony Games, Punktamot og fællestur. Alt i alt en super hyggelig dag. 

Der arbejdes pt. på at lave  nogle punktamot stævner i 2015. Vi håber at endnu flere vil prøve at deltage i 

denne sjove uformelle stævneform. 

 

Hvad foregår der i klubben 

Udover de aktiviteter som bestyrelse og udvalg arrangerer, ved vi at der sker mange andre ting rundt om i 

klubbens område. F.eks. undervisning og fællesture. 

Vi vil i bestyrelsen meget gerne gøre det nemmere for både nye og gamle medlemmer at komme i gang 

med f.eks undervisning eller fællesture.  

Derfor vil vi gerne lave en liste over undervisere, undervisningssteder, baner  mv.i Nyhedsbrevet og på 

hjemmesiden. 

Hvis du tilbyder undervisning eller har fast besøg af en underviser vil vi meget gerne høre fra dig.  

Hvis du afholder private fællesture eller andre arrangementer vil vi opfordre til at du annoncerer dette 

under forum på hjemmesiden eller via Drekis facebook side. Det kan være en fantastisk måde at få nye 

islænderbekendtskaber på. 

Information om undervisning sendes til Anne Sofie på asjepsen1@gmail.com med følgende info: 

- Navn på underviser 

- Erfaring/hvem henvender undervisningen sig til 

- Hvor og hvornår 

- Pris 

mailto:asjepsen1@gmail.com


Arrangementer de kommende måneder 

Arrangement Dato Sted Info 

Theilgård turen 12 oktober  Se mere på www.dreki.dk 

Aleksander teknik 25. oktober Sønderhede Se mere info i september bladet 

Islandsheste kongress 26. oktober Dr. Margrethe 
Hallerne, 
fredericia 

www.islandshest.dk 

Marsktur 2. november Øster Vedstedvej 
78, 6760 Ribe 

Se mere info i september bladet 

Fælles suppetur 15. november Stutteri 
Vestmose, Ho 

www.vestmose.de 

Julefrokost 22. november Spangsberghaven, 
Esbjerg 

Se mere info i september bladet 

Julestævne 30. november Hindsig 
Ridecenter 

Se mere info i september bladet 

 

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 

Søren 
Madsen 

7. december Sønderhede 
Islandsheste 

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

Til Mia på 
miacabeniversen@gmail.com 

 


