UNG med heste…
Ung i Dansk Varmblod er DIN mulighed!

HVAD LAVER VI???
Se nogle af vores aktiviteter her!
Måske vil DU være med??
HUSK – at man behøver ikke have en DV-hest for at
være med hos os…

AKTIVITETER 2018

6. maj - Fællesmøde
2 gange om året holder vi et fællesmøde på Vilhelmsborg for alle repræsentanter i Ung i DV. Er du
med i et udvalg eller har du bare lyst til at være med og komme med idéer til, hvad der skal ske i
Ung i DV, så sig til, så kan du få en indbydelse. Mødet starter kl. 10 og slutter som regel kl. 14.30, og
de fremmødte får frokost og kage.

26.-27. maj – Gl. Estrup Landbrugsmesse (DYRSKUEHYGGE)
Det hyggeligste dyrskue, hvor vi laver opvisning
og
løber med nogle af de udstillede DV-heste!! Fra d. 26. -27.
maj drager region 5 til Landbrugsmessen i Gl. Estrup. Her er vi
med i showet, har heste til bedømmelse, deltager i
mønstringskonkurrence, samt hjælper til ved DV-hestenes
fremvisning.
Vi har altid brug for en ekstra hånd til klargøring, eller måske
du har lyst til at være med i showet? Du kan være med,
både med og uden hest, DV eller ej, og vi har ingen store
krav om niveau.

26.maj – Equitour Aalborg
Ved det store internationale dressur- og springstævne i Vodskov hos Helgstrand Dressage
medvirker Dansk Varmblod ved den særlige følauktion deroppe. Måske er vi også mønstrere
dér??

8.-10. juni – Roskilde Dyrskue
I år afholdes Roskilde dyrskue i juni. Her er vi som regel altid repræsenteret på baner og i
konkurrencer. Vi har altid brug for en ekstra hånd til klargøring, på banen, eller måske du har lyst til
at være med i mønstringskonkurrencen?
Find din Ung i DV-kontakt på www.ungidv.dk
for yderligere information.

30. juni.-4. juli - Sommerlejr
I uge 27 afholder Ung i DV den årlige sommerlejr på Vilhelmsborg.
Der vil være undervisning i dressur og springning og en masse spændende indslag. Og HYGGE!
Du kan høre mere på standen i Herning samt www.ungidv.dk hvor du også kan tilmelde dig.

VM i Østrig 2019 - SÅ skal der trænes!!
Landsholdet rejser til VM i juli 2019 og dyster i emnerne
teori, mønstring, bedømmelse af gangarter og eksteriør,
samt bedømmelse af springning. Derfor afholdes der
træningssamlinger og kurser i løbet af året.
Det bliver fantastisk!! – Se reportage og billeder fra
Canada 2017 på vores webside!

10.-12. august – Hoppe og føl weekend og Vilhelmsborg
HorseCamp er navnet for region 5’s hoppekåring og følskue som afholdes over
én weekend i august.
Her hjælper Ung i DV på banerne, i stalden og hvor der
måtte være behov. Især søndag, hvor der er følskue, er
der stort behov for os, da vi her tilbyder fletning og
mønstring for avlerne.
Her kan vi altid bruge hjælp, hvad enten man er
nybegynder eller ej. Der kan arrangeres overnatning på
Vilhelmsborg, og vi hygger med grill og snak om
aftenen.

25. august – Eliteskue og Auktion
Sidst i august afholdes DV’s Eliteskue på Vilhelmsborg.
Her tilbyder vi igen fletning og mønstring til de mange
avlere, og lørdag aften hjælper vi med at mønstre til
auktionen.

SE HER!

8. og 22. september – Følauktion Syd og Nord
Henholdsvis d. 8. og 22. september afholdes de årlige regionale følauktioner hvor Ung i DV er en
vigtig del af arrangementerne. Denne dag har vi altid brug for både mønstrere, markører og
måske hjælp i kontoret. Auktionen foregår i Ikast Rideklub og på Hammelev Rideskole, og vi har
altid en hyggelig aften med masser af kilometer i benene….
Kom og vær med, også selvom du måske ikke har mønstret så ofte før.

Oktober/november - Fællesmøde
Halvårligt fællesmøde på Vilhelmsborg for alle repræsentanter i Ung i DV, se side 2.

Oktober/efterårsferien – Måske er vi hjælpere ved World Cup Herning??

ÅR 2019:
Januar - Årsmøder
I januar måned afholder alle regioner deres årlige årsmøder. Årsmøderne er åbent for alle
medlemmer. Kom og hør hvad der sker i din region, og vær eventuelt med til at planlægge året.

Januar og februar – DM i Hest online quizzer
Alle kan deltage i DM i Hest – ikke kun Ung i DV’ere. Men vi håber at du også vil samle et hold og
sprede rygtet om den enormt store gaveregn af præmier, der er for de 3 bedste hold i finalen,
som foregår under Hingstekåringen i Herning i marts efterfølgende.

Marts – Hingstekåringen i Herning
Hvert år har vi flere hjælpere til Hingstekåringen. Både på banen, samt på vores Ung i DV stand i
messe hallerne. Er du min. 18 år og kunne tænke dig at være med, så kontakt os!
Som hjælper har man adgang til alle hallerne, og der sørges for indendørs camping samt mad og
drikke alle dage. VIGTIGT: Du skal kunne være her i alle dage fra onsdag til søndag!

