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Så er julemåneden over os med alle dens festlige sammenkomster. Vejret er blevet koldere og vores kære 

heste står med stor bamset vinterpels. De ser nu så smukke ud i det klare vejr. 

I bestyrelsen vil vi gerne sige tak for et godt og spændende år i Dreki, det har været i fornøjelse at møde 

alle jer aktive medlemmer rundt omkring. Vi glæder os til at se jer til mange nye og gammelkendte 

aktiviteter i 2015. 

Glædelig Jul og et fantastisk Nytår til alle både to- og fire benede! 

 

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. 

 

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 

 

Læser konkurrence: 

Nu er Drekis Nyhedsbrev udkommet det sidste år, og i bestyrelsen er vi meget interesserede i at høre om 

du som medlem har glæde af det, og om der er noget vi kan gøre bedre. Kom med dit input på mail eller 

sms (asjepsen1@gmail.com eller 41 40 29 19) både hvis du gerne bare vil beholde Nyhedsbrevet 

fremadrettet eller hvis du har input til forbedringer. 

Vi udlodder et par lækre ridehandsker fra  Hyldahl Rideudstyr (www.hyldahl.com) blandt svarene. Præmien 

udtrækkes med næste bestyrelsesmøde d. 6. januar 2015, og vinderen kontaktes direkte. 

 

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 

Jule Fællestur  28. december Stensbæk 
Plantage 

Tilmelding til Åge på tlf. 23 98 02 96, mere 
info kommer på hjemmesiden og i december 
bladet. 

Generalforsamling i 
Dreki 

25. januar kl 
13 

Ribe 
Vikingecenter 

Mere info kommer på hjemmesiden og 
december bladet 
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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 
Redet islændere i 25 
år 
Arbejdet 1,5 år på 
Island.  
- Arbejder ud fra 
akademiske 
principper, og ved 
en masse om 
muskelopbygning, 
biomekanik og 
korrekt opstilling og 
indvirkning(dressur). 
 
Uddannet 
Landmand med 
speciale i Islandske 
heste. 

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 
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