DRIKS – DRUŠTVO REJCEV ISLANDSKIH KONJ SLOVENIJE v
sodelovanju s KONJENIŠKIM CENTROM ŠILC organizira:
DAN ISLANDSKIH KONJ IN NJIHOVIH LJUBITELJEV V KOMBINACIJI Z
JAHANJEM NA ŠTEFANOVO - ŽEGNANJE KONJ
DRIKS in Konjeniški center ŠILC vabi vse jahače ter ljubitelje islandskih konj, da se ob
tradicionalnem dnevu, žegnanja konj - Štefanovo (26.12.2016) spet malo podružimo. Poleg
jahanja na žegnanje pred cerkvijo DOB (50 min v koraku) pripravljamo tudi zanimiv
program, druženje ter pogostitev pod senikom.
Program:
Ura:
7.30 – 9
9.50
10.40
10.50
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.30

prihod (lahko tudi dan prej ob najavi),
toplo okrepčilo za jahače; konji: posladek v obliki korenja in jabolk
odhod proti cerkvi na Dob-u
prihod pred cerkev (čaj, kuhano vino, potica); sol in kruh za konje
žegnanje (vsak prispeva župniku nekaj EUR)
odhod nazaj proti KC Šilc
preizkus na 200 m stezi v töltu s pijačo v roki - ocenjuje se količina polite
pijače. Konj lahko nastopi s 3 jahači. Nagrade od 1.-10 mesta
pogostitev pod senikom(golaž, zelenjavna juha, potica)
prodaja rabljene opreme, prodaja konjeniške hrane, opreme
predavanje o zdravljenju z matičnimi celicami
predavanje o prehrani konj - poudarek na islandskih konjih
prikaz terapevtske in športne masaže konj
zaključek in odhod(možnost odhoda naslednji dan)
(nadaljevanje z neformalnim programom; pogostitvijo/žar!!!!!!)

Program za otroke in ljubitelje islandskih konj:
-možnost čiščenja konj ter mali krog na konju

Konjeniški center Šilc ima za nastanitev konj (prihod lahko dan prej) na razpolago 6
notranjih boksov (boks dovolj velik za 2 islandska konja - 3 EUR/boks) ter 7 velikih zunanjih
paddockov (1 EUR/konja), tako da je za nastanitev konjev (ponoči in podnevi) poskrbljeno.
Za prenočitev konja v zunanjem paddocku je vsak jahač sam odgovoren.
Konji morajo biti zdravi; organizator si pridržuje pravico, da ob sumu bolezni/poškodbe ne dovoli konju
udeležbe - prekine udeležbo oz. konja takoj izolira v zunanjem paddocku ter pokliče veterinarja na strošek
jahača.
Organizator si prav tako pridružuje pravico takojšne prekinitve udeležbe jahaču/konju, ki se na
skupinskem jahanju ne drži pravil varnega jahanja v skupini - ustna navodila s strani organizatorja in s
svojim vedenjem/jahanjem ogroža ostale udeležence.
Vsak jahač sproti in na koncu počisti-skida za svojim konjem boks in/ali zunanji paddock.

CELOTEN PROGRAM JE BREZPLAČEN!
KAR PA JE NUJNO IN POTREBNO: DOBRA VOLJA IN TVOJA PRIJAVA - ZDAJ!
ZAKAJ?
KER JE UDELEŽBA OMEJENA NA cca 25 KONJ!
milan.silc@gmail.com

Po prejemu prijave - zadnji rok je 19.12.2016, prejmete potrditveni mail. Izvedba ne bo
odpovedana zaradi vremena – razen v ekstremnih razmerah, poleg tega pa se izvede tudi
ob min številu udeležencev!

Kje nas najdete:
Naslov: Krtina 56, Dob
(POZOR: Google maps: Garmin vas bo peljal eno cesto prezgodaj desno -greste še naprej
cca 200m do izvoza RAČA)
Bolj podroben opis poti:
Avtocesta Ljubljana – Maribor - odcep Krtina (prvi odcep po Domžalah)
- prihod iz smeri Maribora - prvo križišče desno
- prihod iz smeri Ljubljane - prvo križišče levo
Voziš cca 2km proti Moravčam - nato odcep Rača- desno, po 50m desno in čez cca 300m
desno vhod v konjeniški center Šilc.

