Kontaktpersoner i BLR
Lisa Frydendall Niss Ridelærer

M: 2851 6485

Anne Schultz

Ridefysioterapeut

M: 2640 7711

Anette Wael Duus

Småbørn, lørdag

M: 2511 8018

Rikke Bjerkén

Småbørn, lørdag

M: 2326 3786

Lisa Nielsen

Formand

T: 7444 0534 M: 4024 0439
E: lip.nielsen@gmail.com
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Kirsten Hansen

Kasserer
T: 7444 2984 M:2639 2984
Kontaktperson for
E: cosmo04@get2net.dk
ridefysioterapi
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk
Aktiviteter
Efterårets aktiviteter annonceres på hjemmesiden, på Facebook og med opslag
på rideskolen.
Hvad
Hvornår
Bestyrelsesmøde kl. 19
Den første torsdag i måneden
Første undervisningsuge efter sommerferien
uge 32
Arbejdsdag
25. august kl. 13
Arbejdsdag
31. august kl. 17
D-stævne i dressur for ponyer og spring for
1. og 2. september
heste
D-stævne i dressur for heste og spring for
8. og 9. september
ponyer
Arbejdsdag
6. oktober kl. 13
Medlemsmøde
11. oktober kl. 19
Kræmmermarked
Oktober - dato følger
Arbejdsdag
26. oktober kl. 17
Klubstævne
27. og 28. oktober
Arbejdsdag
17. november kl. 17
Modeshow med rideudstyr
November - dato følger
Julefrokost
24. november
Juleafslutning med julemand
2. december
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, så må du gerne kontakte os.
Vi glæder os til at se dig og din familie i Broagerlands Rideklub.

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer, ryttere og forældre
Bestyrelsen vil gerne med denne lille folder fortælle lidt om, hvad vi har lavet i
Broagerlands Rideklub i det første halvår af 2012. Samtidig vil vi benytte
lejligheden til at løfte sløret for, hvilke aktiviteter vi har planlagt for resten af året.
Aktiviteter i det første halvår
Et kig på aktivitetskalenderen på vores hjemmeside viser, at vi har haft over 30
dage med arrangementer af den ene eller den anden art. Der til kommer stort og
småt, som ikke er nået ud på Internettet.








Vinterringridning med ringriderfrokost først for børn og senere for voksne var
godt besøgt.
Fastelavnssponsorstævnet gav ca. 25.000 kr. til opsparingskontoen.
Dressurkurset med indlagt fysioterapi-besøg fik rettet mange rytterfejl.
Ryttermærkeundervisning og efterfølgende prøver gør egne ryttere og
gæste-ryttere udefra dygtigere i deres omgang med hestene
Team Cup og Team Cup Classic har igen i år haft deltagelse af ryttere fra
BLR
For første gang i mange år har vi holdt Åbent Hus. Det krævede mange
kræfter, der blev øvet flittigt, og det blev et superflot arrangement.
Der er blevet serveret, solgt lodsedler, Dybbølmærker og Fiberbredbånd for
at skaffe penge til de nye haller.

Aktiviteter i andet halvår
Ud over de arrangementer, som ses i kalenderen på bagsiden, vil bestyrelsen
arbejde på at få Dansk Rideforbunds certificering i sikkerhed og organisation.
Flere ryttere til rideskolen
Vi har plads til flere ryttere. Derfor tilbyder vi igen i år gratis undervisning i august
måned til alle, der ikke har været tilmeldt et hold inden for de seneste 12
måneder. Hvis dette er noget for dine venner, dine forældre eller din nabo så bed
dem om at henvende sig til Kirsten Hansen.
Sponsorater
I det første halvår er der tegnet en del nye aftaler om sponsorskilte i ridehallen.
Derudover har vi fået penge fra Sydbank, Broager Sparekasse og Danfoss til et
nyt plastdressurhegn, der blev indviet til vores Åbent Hus arrangement.
Frivillige hjælpere
Vi har brug for hjælpere specielt til det daglige sponsorarbejde og til planlægning,
udførelse, fundraising og presse i forbindelse med halprojektet.
Hvis dette er noget for dig, eller hvis du ligger inde med nogle idéer til
indtægtsgivende arrangementer, så henvend dig til formand Lisa Nielsen.

Rammer, der strammer
Vi arbejder på et projekt med to nye haller, så vi kan tilbyde bedre faciliteter til
heste og ryttere.
Vi skal lave ny stald i den gamle ridehal, så vi kan opfylde lov-kravene om lys og
plads i hesteboksen. Og så skal den gamle stald renoveres.
Det er et projekt til 16 mio. kr., som skal skaffes ved kreditforeningslån, eget
arbejde, egen opsparing og bidrag fra fonde og virksomheder.
Byggeriet skal være sat i gang om to år, ellers bortfalder nogle af vore
dispensationer.
Bestyrelsen arbejder på, at få alle tilladelser og aftaler på plads med kommunen.
Penge fra nye indtægtsgivende tiltag fx servering til Garantspisning,
Børnehjælpsdagens lotterier, salg af Dybbølmærker m.m. sættes ind på halopsparingen, som er på 95.000 kr.
Den største satsning er samarbejdet med Sydenergi om udbredelse af
fiberbredbånd i Broager. Et samarbejde, som vi håber giver over 100.000 kr. til
opsparingskontoen.
Undervisningsplan
Planen er vejledende. Se den gældende på hjemmesiden.
Mandag

Tirsdag

8-9

10-13
13-14
15-16
16-17
18-19
19-20

Børn og unge
Hal lukket

Onsdag

Torsdag

8-9
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14

16-17
17-18 hest
18-19
19-19.30

15-16
16-16.30-17
17-17.30
17.30-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30

Voksne
Enetime
hal åben

Ridefys
Enetimer kan
forekomme

Lørdag

8-9
10-11
11-12
12-13

10-12

13-15

Fredag

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

13-18

Spring

Klubhold

10-10.30-11
11-11.30-12

Småbørn

