
Kontaktpersoner i BLR 

Saskia Clausager Underviser – børn og let øvede 2564 4309 

Rita Jensen Underviser – øvede 
 mandag og onsdag 

2912 4239 

Anne Schulz Ridefysioterapeut 2640 7711 

Saskia Clausager Småbørn, lørdag 2564 4309 

Lisa Nielsen Formand 4024 0439 
lip.nielsen@gmail.com 

Kirsten Hansen Kasserer 
Kontaktperson for ridefysioterapi 

2639 2984 
cosmo04@get2net.dk 

Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk 
 
Aktiviteter 
Efterårets aktiviteter annonceres på hjemmesiden, på Facebook og med opslag 
på rideskolen. 
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, så må du gerne kontakte 
bestyrelsen. Vi kan ikke love at stå for arrangementet, men vi kan hjælpe med 
mange praktiske ting. 
 

Hvornår Hvad 

1. torsdag i hver måned Bestyrelsesmøde kl. 18.30 

12. august kl. 10-15 Arbejdsdag – vi skal gøre klar til sæsonstart 

14. august Undervisning starter 

25. august kl. 17.00  Arbejdsdag 

26. august Åbent Hus  

26. og 27. august D-stævne – Dressur 

8. september Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg 

10. september kl. 14 Foredrag om rytterens indvirkning 

September Medlemsmøde om foder 

Før klubstævnet Arbejdsdag 

 
Klubstævne med pokalklasser 

 
Ringridning 

December Juleklippedag 

December Julefrokost 

December Juletræsfest 

Januar Ringridning 
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Sommerens projekt – Nyt tag og sider 
 
 
 

Følg os på Facebook og på  

www.broagerlands-rideklub.dk 

mailto:cosmo04@get2net.dk
http://www.broagerlands-rideklub.dk/Bestyrelse.html
http://www.broagerlands-rideklub.dk/


Kære medlemmer, ryttere og forældre 
Her er lidt info om, hvad medlemmerne og bestyrelsen har lavet i første halvår af 
2017. Samtidig vil vi præsentere aktiviteterne frem til 2018. 
 
Status på første halvår 2017 
Under fastelavns-sponsor-stævnet i februar fik vi indviet vores lille nye ridehal, 
der samtidig fik navnet Legehuset. 
 

Vi har lejet den store mark på venstre 
side af grusvejen af kommunen. Her 
har alle privatheste fået en græsparcel, 
som de selv råder over. Dette har 
betydet, at elevhestene har fået de 
gamle privatmarker og dermed mere 
plads. 
 
Der er blevet undervist i Ryttermærke 
1, 2 og 3. Og alle deltagere bestod 
prøverne. 

 
Vi har holdt et super-sjovt springstævne for kæpheste. 
 
Taget på hele anlægget har det ikke så godt. Det regner 
ned – specielt i stalden og i de bagerste bokse. I løbet 
af sommeren skifter vi stålpladerne på hele taget, i 
gavlen og på langsiden ud mod parkeringspladsen. Der 
kommer lysplader i gavlen og på langsiden, og så 
kommer der ekstra lysplader i taget i stalden. 
Der er brugt en del tid på at hente tilbud hjem, snakke 
med banken, søge om penge forskellige steder, lave 
tidsplaner osv. Alt er faldet på plads, og håndværkerne 
har 7 uger hen over sommerferien til at klare opgaven.  
 
De første tre dage af børnenes sommerferie summer 
rideskolen af aktivitet. Det er ridelejren, som trækker 
masser af børn til. Der er et fyldigt program, og de skal 
hygge sig på højt niveau. 
 

Aktiviteter i efteråret 2017 
Der er forskellige stævneaktiviteter hen over efteråret, og vi starter med D-stævne 
i dressur for heste og ponyer den 26. august, hvor der kommer ryttere fra hele 
Sønderjylland. Samme dag er vi med i Rideforbundets landsdækkende Åbent 
Hus arrangement. 
 
Vi skal holde et pokalstævne for egne ryttere i efteråret og et par ringridninger. 
 
Og så er der alle de hyggelige aktiviteter omkring juletiden, hvor vi klipper og 
klistrer julepynt til det store juletræ. 
 
Foredrag 
Som noget helt nyt er rideklubben arrangør af et foredrag om rytterens korrekte 
indvirkning på hesten. Undervejs får man nogle meget enkle værktøjer, som man 
kan bruge i sin egen ridning uanset, hvilket niveau man er på. 
Det foregår den 10. september kl. 14 på biblioteket i Sønderborg. 
Prisen er 50 kr. og alle er velkomne. 
 
Ny fysioterapeut 
Efter 14 år som ridefysioterapeut i Broager har Anne Schulz pr. 
1. januar 2018 overdraget ridefysioterapien til Susanne El-
Hifnawy (Susse). 
Det bliver spændende med en ny person på denne vigtige 
opgave. 
Bestyrelsen ønsker Anne alt muligt godt på hendes nye vej, og 
samtidig et hjerteligt velkommen til Susse. 
 
 
Hjælp klubben med at tjene lette penge. 

 Bestil et OK-benzinkort, og knyt det til BLR 

 
Hvert år kan vi sætte 3-4.000 kr. ind på 
opsparingen, fordi mange er flittige til at benytte 
deres OK-kort, når de tanker. 
MEN, hvert år skal vi have 10 nye kort ellers 
bortfalder aftalen. 
Hjælp os med at tjene disse lette penge, og bestil et nyt OK-kort allerede i dag. 
 
 
Vi glæder os til at tage imod jer alle i tørre og lysere faciliteter efter sommerferien.  


