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Hjælpere til Nordisk Mesterskab 2014 i Herning 

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. 

 

Drekis DRL stævne d. 14-15. juni 

For at imødekomme de ryttere som måske gerne vil deltage i vores stævne d. 14.-15. juni, men ikke er 

medlem af DI og måske synes det er mange penge i forhold til medlemskab/rytterlicens, har vi nu lavet 4.5 

og T.8 (de lette klasser) som D-klasser. 

Her behøver man ikke medlemskab af DI for at kunne starte og man kan nøjes med at betale et en-

gangsrytterlicens hvis man vil det. 

Der vil stadig bruges 5 dommere - forskellen er dog at resultatet ikke vil blive indberettet til den danske 

rangliste. 

Vi håber at se en masse Dreki ryttere denne weekend. Tilmeldingen er åben på www.sporti.dk  

 

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 eller Anne Sofie Jepsen 

 

mailto:asjepsen1@gmail.com
http://www.sporti.dk/


Nyhedsbrev 

Nyhedsbrevet bliver udsendt ud fra medlemsinfo fra Sporti, så det er vigtigt at du holder din mailadresse 

her opdateret. 

Hvis du har et arrangement eller andet du gerne vil have med i nyhedsbrevet så send en mail til Anne Sofie 

på asjepsen1@gmail.com 

 

Aktiviteter for Juniorer og Ungryttere 

Hold øje bladet/hjemmesiden, her vil snarest kommer information om aktiviteter for juniorer og 

ungryttere, bla. Undervisning, juniorlejr mv. 

Hvis du har ideer til aktiviteter så kontakt Ulla Harbo 

 

Dragende Nyheder 

Deadline for juni udgaven er 8. maj. Alle indlæg sendes til dragendenyheder@gmail.com 

 

Arrangementer de kommende måneder 

Arrangement Dato Sted Info Tilmelding 

Kompedal 
weekend 

9.-11. maj Kompedal 
Plantage 

Ride- og 
familieweekend for alle 
klubbens medlemmer 
se mere info på 
www.dreki.dk 

Stadigt æedige pladser. 
Tilmelding til Anne Sofie 
på 41 40 29 19 

Bededagsstævne 16.-18. 
maj 

Herning – 
Landsskuepladsen 

Se mere info på 
www.bededag.dk 

www.sporti.dk for ryttere 

Sønderjyske 
fællesskue 

6.-7. juni Dyrskuepladsen 
Åbenrå 

Dyrskue med mulighed 
at få bygningsbedømt 
hopper og hingste af 
DI-avlsdommer 
Arrangeres af Forsæti 

Kontaktperson: Nina Bork 
Jørgensen 
(nylykkegaard@yahoo.dk) 

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 

Dyrskue i Ribe 25. juli Hovedengen  Kommer senere 

NM i Herning 31. juli- 3. 
august 

Landsskuepladsen Se mere på 
www.nm2014.dk 

 

Sydjysk 
Mesterskab 

23.- 24. 
august 

Gandur  Kommer senere 
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Mandø tur 29.-31. 
august 

Mandø Fællestur til det 
smukke Mandø 

Kommer senere 

 

 

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 

 


