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 Alt på ét brædt!
 Min nye stjerne!! (fotograferet lige efter hans ankomst til Tyskland)
 Fakta & Tal
 Vil DU hjælpe mig?

Alt på et brædt!

Min nye stjerne !

Den 1. marts forlod mine heste og jeg
Danmark og flyttede til Tyskland, hvor
jeg har fået plads på den tyske
military-rytter Dirk Schrade’s team
(www.dirk-schrade.de).

Hans navn er Ziggy Marley M2S, og
han kommer fra Tom Reed – ejer af
det berømte Morningside Stud i
Irland – hvor nogle af verdens bedste
konkurrenceheste er opdrættet!

Dirk er blandt verdens bedste
military-ryttere og han har talrige
medaljer og internationale mesterskaber på CVet.

Han er 8 år gammel og han har
attituden, afstamningen og
kvaliteten til at gå hele vejen – og
planen er at han skal være min
partner til de store mesterskaber i
fremtiden – EM, VM og OL!

Hvert år sender det tyske rideforbund
nogle af de bedste landsholdsryttere
til Dirk for at træne og forberede sig til
årets store mesterskaber.
Derudover er alle de andre ryttere på
teamet ekstremt dygtige – vi taler om
Olympiske ryttere og Europamestre!
Så der er ingen tvivl om at jeg vil lære
og udvikle mig enormt hvert eneste
sekund hver eneste dag i denne
fantastiske stald!

Vil DU hjælpe mig?
Jeg har brug for hjælp til at betale
mine trænings- og stævne udgifter,
da mit eget arbejde her kun kan
dække halvdelen af disse.
En række månedlige sponsorater
på 750 kr. eller mere vil hjælpe mig
mod målet om at blive nr. 1 I
verden – vil DU hjælpe mig?

Fakta & Tal
 Min BLOG har 500-1.000 hits om
dagen
 Min HJEMMESIDE har mere end
80. 000 visninger & 20.000 besøg
 Min YOUTUBE kanal har mere
end 24.500 visninger

“Be What No
Others Are – And
Do What No
Others Can Do!”

