Kontaktpersoner i BLR
Saskia Clausager Underviser
nybegyndere og let øvede
mandag, onsdag, fredag, lørdag

25 64 43 09

Line Skipper
Petersen

Underviser
Øvede
mandag, onsdag, fredag

28 76 27 89

Susanne ElHifnawy

Ridefysioterapeut

31 60 09 12
fysio.susanne@gmail.com

Lisa Nielsen

Formand

40 24 04 39
lip.nielsen@gmail.com
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Kirsten Hansen

Kasserer
26 39 29 84
Kontaktperson for ridefysioterapi cosmo04@get2net.dk
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk
Aktiviteter
Aktiviteter i klubben annonceres på hjemmesiden, på Facebook og med opslag
på rideskolen.
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, 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 i Rytterstuen

6. august
14. august
24. august

Rideskolen starter
Ridefys starter
Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg 17-23
Arbejdsdag 12.30-15.30 – Klargøring til
dressurstævne
Arbejdsdag 17-20 - Klargøring til dressurstævne
D-stævne i dressur
Medlemsmøde i Rytterstuen kl. 19
Klubstævne
Indendørs ringridning med pokal
Juletræ sættes op
Juleklip
Juletræsfest

25. august
7. september
8. september
27. september
27. og 28. oktober
Xx november
30. november
1. december
2. december

Bruno – ny hest i ridefys
Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer, ryttere og forældre
Her kommer en lille update på, hvad der er sket i det første halve år af 2018.
Samtidig får I kalenderen for andet halvår, og vi håber at se jer til vores
arrangementer.

Guldmedalje til BLR
I forbindelse med frivillighedsfesten i april blev BLR, som den eneste klub i
kommunen hædret med Project Zeros gulddiplom. Vi er simpelthen den klub, der
har sparet %-vis mest el siden 2007.
Det er mega flot, og det var en kæmpe overraskelse.

Status på første halvår og et kig ind i andet halvår
Første halvår af 2018 blev præget af udvikling. Både i ridefysioterapien, på
elevholdene og i stalden.
Ridefysioterapien
Vores nye ridefysioterapeut Susse kom godt i gang med patienterne, stemningen
på holdene er god, og der er nok at se til. Susse er i gang med at kontakte
patienter på ventelisten, og efter sommerferien forventer vi at starte to nye hold
mandag formiddag.
Til sommerferien tog vi afsked med Franzi, som har haft ridefysioterapi hver
torsdag i en del år.
Fremadrettet har vi kun Susse som ridefysioterapeut, men både Anne og Franzi
har lovet at hjælpe som afløsere, hvis der bliver behov for det.
Vi har mange dygtige hjælpere i ridefys. Vi har en del frivillige voksne og
pensionister, plus nogle af de store piger fra elevskolen.
Hvis du har tid og lyst til at give en hånd med, så henvend dig til Kirsten Hansen.
Elevskolen
Siden årsskiftet har vi haft to undervisere til elevholdene. Saskia har de mindst
øvede i Legehuset, og Line har de mere øvede i den store hal. Line og Saskia
samarbejder om elevrytternes udvikling, og forsøger at få det hele til at gå op i en
højere enhed med at få heste og ponyer til at passe til rytterne.
Ryttere og forældre har taget godt mod det nye koncept, og vi kan melde næsten
udsolgt på alle hold. Det er helt fantastisk, at så mange har lyst til at gå til ridning
i Broager.
I stalden
I stalden er der ikke sket det store. Og så
alligevel.
Vi har fået to nye elevheste.
 Zenia har gået elevhest i bl.a.
Hammelev Rideklub, og da klubben
lukkede, fik vi Zenia foræret. Zenia skal
bruges i elevskolen og til ridefys.


Bruno er en belgier, som vi har købt
med penge fra Fabrikant Mads Clausen
Fonden. Bruno skal bruges i ridefys.

Ved indgangen til sommerferien var stalden fuld, så hvis man går med ønsket om
at få hest på rideskolen skal man reservere en box i god tid.

Nyt projekt – nyt fokus
Siden sommeren 2018 har vi kunnet glæde os over de flotte lyse omgivelser, som
renoveringen gav os.
Næste projekt er en ny og større Rytterstue. Vi red de første penge hjem til
opsparingen ved Fastelavnssponsorstævnet, men der skal mange flere til.
Den 27. september holder vi medlemsmøde, og her vil vi gerne høre jeres ønsker
og idéer til det nye projekt.
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 hvert år
ellers bortfalder aftalen.
Hjælp os med at tjene disse lette penge, og
bestil et nyt OK-kort allerede i dag.

