
Oktober & november nyhedsbrev 2017 
 

Nu nærmer sig den lidt mere stille tid på året sig, hvor mange af os drosler lidt ned med ridningen, 

stævner, ture osv.  

Men ikke i Dreki hvor vi gerne skal bruge vinteren til lidt hygge og forberedelse. 

 

Vi vil i Dreki gerne invitere til en aften for stævnerytteren eller den der kunne tænke sig at blive lidt 

klogere mht. at ride stævner eller den der gerne bare vil nyde lidt hyggeligt samvær sammen med 

andre – og som ikke har noget imod lidt indput fra stævnefronten. 

Tirsdag den 21. november kl. 17.00 i Esbjerg (adressen oplyses senere, når vi ved hvor mange vi 

bliver). 

 

Marie Louise Christiansen mangeårig dommer (og mor til Julie Christiansen – vinder ved VM flere år) 

kommer og giver os en gennemgang af de nye guidelines med videoeksempler. 

Hun fortæller os også hvordan du får de bedste karakterer til næste års stævner og hvad du og din 

hest skal have fokus på i vintertræningen. 

 

Denne aften, er en klubaften, hvor Dreki er vært og arrangementet er gratis. 

 

Denne aftens foredrag følges så op med et stævnetræningskursus lørdag den 17. marts 2018. Hvor 

der er plads til 14 deltagere. Det foregår på Hindsig Ridecenter ved Varde. 

Deltagerne rider 2 x 20 min hvor Marie Louise underviser og guider igennem + giver nogle ting at 

arbejde videre med hen mod stævnesæsonen.  

Der er en egenbetaling på kr. 250,00 til stævnetræningskurset og det er inkl. boks. 

Tilmelding til arrangementerne er til: Ina Caben Iversen mail inaogjan@cabeniversen.dk og evt. 

spørgsmål eller andet på mobil 22881356 

 

 

 

Hen over efteråret tilbydes undervisning ved B instruktør Naja Jensen. Undervisningen foregår i hold 

af to ryttere. 

Prisen er 175 kr pr rytter. Juniorer og ungryttere får et tilskud fra klubben, så deres pris er 75 kr. 

Den første undervisning er den 21. oktober og derefter to gange i november og to gange i december. 

Sted: Hjortlundvej 116, 6760 ribe. Tilmelding på mail til Ulla@marstrand-psykolog.dk 

 

 

 

Så inviterer Charlotte til Drekis juletur. 

Traditionen tro rider vi juletur i Stensbæk plantage. 

Søndag den 17. december mødes vi kl. 11.00 på p-pladsen ved Gelsåen mellem Ribe og Gram. 

Vi rider 1 ½ - 2 timer. Bagefter er klubben vært med lidt hygge og andet julegodt. 

Spørgsmål og tilmelding til Charlotte på 51206271 
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