
 

 

Dreki Nyhedsbrev  

Februar 2015 

 

Så er generalforsamlingen i Dreki vel overstået, og den nye bestyrelse samt udvalgene er i fuldt sving med 

at planlægge årets aktiviteter. 

Bestyrelsen består nu af: 

Formand: Anne Sofie Jepsen 

Næstformand: Joan Bitten Hansen 

Sekretær: Ulla Marstrand 

Medlem: Christina Kyhl 

Medlem: Joan Møller Hansen 

Suppleant: Anne Lise Sørensen 

Suppleant: Sallie Nielsen 

Kasserer (udenfor bestyrelsen): Ulla Harbo 

 

Fornyelse af medlemsskab 

Husk at forny medlemskab via sporti.dk eller ved at kontakte undertegnede eller Kasserer Ulla Harbo. 

Næste udgave af Dragende Nyheder samt Nyhedsbrev vil kun blive udsendt til medlemmer som har betalt 

for medlemsskab i 2015. 

 

Kalenderen er opdateret 

Kalenderen kan findes på www.dreki.dk, i Dragende Nyheder samt her i Nyhedsbrevet. Der vil løbende 

komme flere arrangementer til.   

Hvis du har en ide til en fællestur eller et arrangement, så kontakt bestyrelsen. 

 

 



 

 

Tak til Åge 

En af vores trofaste medlemmer Åge Jacobsen har valgt at trække sig som turarrangør. Og vi vil derfor 

gerne bruge muligheden til at sige Tusinde Tak til Åge for et utal af hyggelige ture med udsøgt forplejning i 

den skønne natur omkring Marsken, Mandø og Ribe.   

En ny arrangør af Mandø-turen er heldigvis allerede fundet, så denne tradition lever videre. 

Hvis du skulle have lyst til at arrangere en tur for klubben medlemmer i dit lokalområde, eller et andet sted 

du kender godt hører vi meget gerne fra dig i bestyrelsen. 

 

Stafet ridt fra Ho til Herning i forbindelse med VM 

Der arbejdes pt på at arrangere et stafetridt for islandshesteryttere fra Ho til Herning i forbindelse med VM. 

Der kommer meget mere information om turen snarest muligt. 

 

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 

World Tølt 20.-21. 
februar 

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

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 
 

 

 

 

 

http://www.worldtoelt.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 

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 

 

mailto:najanuggi@hotmail.com
mailto:hedegaard271@hotmail.com

