Kontaktpersoner i BLR
Michael Smidt
Daglig leder
Ridelærer
Anne Schultz

M: 2295 3178

Ridefysioterapeut

M: 2640 7711

Anne Sofie Patsche Småbørn, lørdag

M: 6025 8672

Finn Dreier

T: 7344 0811
M: 2780 6301
E: f.dreier@post.tele.dk

Formand

BLR - INFO

Kirsten Hansen

Kasserer
T: 7444 2984
Kontaktperson for
M:2639 2984
ridefysioterapi
E: cosmo04@get2net.dk
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk

Aktiviteter
Hvad
Bestyrelsesmøde
Workshop om nybyggeri
Høstfest

Hvornår
Første onsdag i hver måned
4. september
4. september

Arbejdsdag

18. september

Arbejdsdag

24. september

Distriktsstævne – heste

25. + 26. september

Arbejdsdag

8. oktober

Klubstævne

9. + 10. oktober

Plantedag på Ridestien
Arbejdsdag
Julefrokost
Juletræsfest

30. oktober
13. november
27. november
5. december

De enkelte arrangementer beskrives nærmere på hjemmesiden, og ved opslag
på rideskolen.

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer
Denne infofolder samler lidt op på vores regler og huskesætninger. Du kan finde
de vigtigste telfonnumre og halplanen, som den ser ud her ved sommerferien
2010. Derudover er den en appetitvækker på de aktiviteter vi skal i gang med i
efteråret.
BLR - en breddeklub for ryttere på alle niveauer
 Vi afholder klub-, venskabs- og distriktsstævner
 Vi er med i teamcup, ringridning og cykelringridning
 Vi afholder ridelejr, informationsaftener og andre fællesarrangementer
Vi lægger vægt på hestenes trivsel. Alle elevheste og ponyer er ude hver dag.
Når vejret tillader det, rider vi udendørs enten på bane eller på tur.
BLR har ca. 150 medlemmer, samt omkring 60 rytter til ridefysioterapi.
Forældre og rytter involvering
Hvert medlem skal deltage i mindst én arbejdsdag hvert halve år. Arbejdsdagene
bruges til at lave ”gør det selv projekter” samt rengøring inde og ude, så
rideskolen holder sig pæn og præsentabel.
Ridehusregler (uddag)
 Vi er højst 8 ryttere ad gangen i ridehuset eller på dressurbanen
 Vi rider venstre mod venstre og skridter én og én på hovslaget
 Vi siger ”Port fri” før vi går ind i ridehallen
 Vi rider alle med ridehjelm – dem under 18 år SKAL ride med ridehjelm
 Vi bærer alle ordentligt og sikkert fodtøj – ingen tennissko og ingen sandaler
 Vi ryger kun på rampen og udenfor
 Vi rider alle med ridehjelm, når vi rider tur
Forsikring
Omgang med heste kræver forsigtighed. Derudover gælder det:
 Man færdes altid under eget ansvar på BLR’s område
 BLR har ingen kollektiv forsikring. Man opfordres til selv at have en
ulykkes/fritidsforsikring.
 Alle under 18 år SKAL bære ridehjelm - og er du over 18 år opfordres du til at
bruge ridehjelm. Dermed foregår du med et godt eksempel over for børnene.
Hunderegler
 Hunden må være løs, hvis den er under opsyn
 Hunden skal være bundet eller lukket inde, mens du rider
 Hunden skal ALTID være i snor eller lukket inde, når vi har stævner eller
handicap
 Hunden må IKKE være i klubhuset

Kontingent
Aktive medlemmer
Aktive medlemmer samme familie, 3. og efterfølgende
Passive medlemmer
Klubmedlemskontingent for småbørn
Arbejdskontingent
Undervisningsplan
Mandag Tirsdag
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
15-16
16-17
18-19
19-20

16-17
17-18
19-20
20-21
21-22

Onsdag

Torsdag

Fredag

350 kr. pr. år
250 kr. pr. år
150 kr. pr. år
180 kr. pr. år
2 * kontingent

Lørdag

10-10.30-11
11-11.30-12

15-16
16-16.30-17
17-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.15-20.15

13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

Islænder. Hallen kan benyttes. Vis hensyn.
Børn
Voksne
Ridefys
Spring
Klubhold
Småbørn
Planen er vejledende. Hold øje med ændringer på hjemmesiden.
Rammer, der strammer
Vi planlægger en udvidelse af rideskolen med to haller, så vi kan tilbyde bedre
faciliteter til heste og ryttere. Her har vi brug for mange frivillige både til
planlægning, udførelse, reklame og presse.
Og så skal vi have plantet ”Ridestien med sanseoplevelser” i efteråret 2010.
Vi glæder os til at se dig og din familie til vore arrangementer i løbet af efteråret.
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, så må du gerne kontakte os.

Finn Dreier
Formand for BLR

