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Drekis DRL stævne d. 14-15. juni 

Så er det snart tid til årets stævnebegivenhed i Dreki. Vi håber på at se så mange af jer som mulig i Hindsig, 

programmet kommer på hjemmesiden op til stævnet.  Det er jo altid skønt med et godt publikum   

Hvis du har tid og lyst til at give en hånd med noget praktisk, f.eks hjælp i cafeteriaet eller til opsætning af 

stævnepladsen fredag eftermiddag  eller nedtagning af stævnepladsen søndag eftermiddag så kontakt 

Janni Jørgensen tlf. 40 85 10 55. 

 

Drekis Kvadrillehold søger nye medlemmer 

Nu er det igen ved at være sæson for kvadrilleopvisninger, og der er plads til flere gæve kvadrilleryttere på 

vores opvisningshold. 

Eneste krav er at du har en styrbar hest, og mulighed for selv at transportere dig til træning og opvisninger. 

Hvis du kender et arrangement/sted der kunne tænke sig at få besøg af Drekis kvadrillehold, så hører vi 

også gerne fra dag. 

Kontakt Christina Kyhl tlf. 22 57 42 43 eller Anne Sofie Jepsen tlf. 41 40 29 19 

 

Hjælpere til Nordisk Mesterskab 2014 i Herning 

Sidste chance for tilmelding! Tilmelding senest d. 10. juni. 

I uge 31 fra d. 31/7-3/8 er der NM i Herning, og vi vil i Dreki forsøge at samle en hjælpergruppe. 

Der er mulighed for at hjælpe fra d. 28/7 til d. 3/8 ankomst senest d. 31/7. Som hjælper forpligter du dig til 

8 timers hjælp dagligt, evt. fordelt henover dagen. Det kræves at man bliver til stævnet slutter. Til gengæld 

får du gratis indgang, crew-beklædning, fuld forplejning alle dage i crew-teltet, fri camping- eller teltplads 

på særligt område og en oplevelse for livet. 

Man kan hjælpe med f.eks. Billetsalg, vagt/sikkerhed, stalde, oprydning, rengøring og 

medhjælperbespisning. 

Hvis det er noget for dig, så kontakt Anne Sofie på asjepsen1@gmail.com hurtigst muligt. 

 

mailto:asjepsen1@gmail.com


Arrangementer de kommende måneder 

Arrangement Dato Sted Info Tilmelding 

Dreki stævne 14.-15. 
juni 

Hindsig 
Ridecenter 

DRL stævne se mere 
info på www.dreki.dk 

www.sporti.dk 

Ute Lehmann 
kursus 

27.-29. 
juni 

Stutteri Vestmose Se mere på 
www.stutteri-
vestmose.dk 

Stutteri Vestmose, 
mail@vestmose.dk 

Juniorlejr 15.-17. juli Holleskov Se hjemmesiden Ulla Harbo, senest d. 1. 
juli Mail 
Thomsenharbo@bbsyd.dk 
eller på tlf. 21 72 38 18 

Dyrskue i Ribe 25. juli Hovedengen www.ribedyrskue.dk Seneste tilmelding 25. 
juni 

NM i Herning 31. juli- 3. 
august 

Landsskuepladsen Se mere på 
www.nm2014.dk 

 

Dyrskue i Aulum 2. august Aulum www.hflc.dk  

Langli tur 4. august Stutteri Vestmose Kommer på 
hjemmesiden snarest 

mail@vestmose.dk 

Sydjysk 
Mesterskab 

23.- 24. 
august 

Gandur  Kommer senere 

Mandø tur 29.-31. 
august 

Mandø Fællestur til det 
smukke Mandø 

Kommer senere 

Langli tur 31. august Stutteri Vestmose Kommer på 
hjemmesiden snarest 

mail@vestmose.dk 

Voksenweekend  5.-7. 
september 

Fanø Kommer på 
hjemmesiden snarest 

Til Anne Sofie på 
asjepsen1@gmail.com  

Hyggestævne 6. 
september 

Stutteri Vestmose Kommer på 
hjemmesiden snarest 

Kommer senere 

Dreki stævne 14. 
september 

Hindsig 
Ridecenter 

Kommer  på 
hjemmesiden snarest 

www.sporti.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 

Vibeke 
Ringman 
Kolsch 

22. juni Stutteri Vestmose Mulighed for tilskud 
til juniorer og 
ungryttere, se mere 
på www.dreki.dk 

Melanie Schmidt 21770869 
inden 8. juni 
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