Kontaktpersoner i BLR
Madlin Bartels
Underviser - fredag

9199 5274

Saskia Clausager

Underviser – let øvede

2564 4309

Rita Jensen

Underviser – øvede

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
2639 2984
Kontaktperson for
cosmo04@get2net.dk
ridefysioterapi
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk
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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. 19

19. august
2. september
3. september
4. september
xx. september
Dato kommer senere
-”-”-”-”-

Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg
Arbejdsdag
D-stævne - Dressur
D-stævne – Dressur
Fejring af det nye spejl i ridehallen
Klubstævne med pokalklasser
Juleklippedag
Julefrokost
Juletræsfest
Ringridning

Sensommerens projekter
Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer, ryttere og forældre
Her kan I læse lidt om, hvad bestyrelsen har lavet i første halvår af 2016.
Samtidig vil vi præsentere aktiviteterne frem til 2017.
Status på første halvår 2016
Vi har haft et travlt første halvår i 2016 med Fastelavns-Sponsor-Stævne,
ringridning samt D-stævner i dressur og spring. Der har været afholdt
arbejdsdage, hvor forskellige oprydnings- og renoveringsopgaver er blevet løst.

Sensommeren og efteråret kommer til at stå i renoveringens tegn.
Vi har fået 150.000 kr. ved Sønderborg Kommune, så vi kan renovere Slamladen,
Halmladen og Ridehallen primært med nye porte og lysplader.

Og så har vores dygtige Team Cup hold været til landsfinaler på Vilhelmsborg og
vundet en flot tredjeplads.

Bestyrelsen indkalder til nogle intense arbejdsdage, hvor du kan få lov til at
svinge hammer og sav samt motionere skruemaskinen. Vi håber, at så mange
som overhovedet muligt melder sig til at deltage.

SLAMLADEN

Beplantningen langs den ene side og gavl skal
beskæres og befris for brombærranker.
Metalplader og lysplader skal sættes på siderne og i
gavlene.
Der skal en ny port i.
Plastmåtterne skal lægges i bunden, sand og flis
lægges på, og så vi har en lille ekstra ridehal til vinter.

Pigerne havde selv skaffet penge til turen. Bl.a. ved, at forskellige sponsorer
havde givet gaver, som blev solgt på auktion på Facebook.
Aktiviteter i efteråret 2016
Der er forskellige stævneaktiviteter hen over efteråret, og vi starter med Dstævne i dressur for heste og ponyer den 3. og 4. september, hvor der kommer
ryttere fra hele Sønderjylland.
I september får vi monteret et stort nyt spejl i ridehallen. Pengene har vi fået fra
Sydenergis Vækstpulje og Nordeafonden, som bliver inviteret til ”indvielse” i
slutningen af september.
Ud over dette skal vi holde et pokalstævne for egne ryttere i efteråret, og så er
der alle de hyggelige aktiviteter omkring juletiden, hvor vi klipper og klistrer
julepynt til det store juletræ.
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.

Det største og vigtigste projekt.

RIDEHALLEN

Nu

Efter
HALMLADEN

Der kommer et nyt spejl,
på hele kortsiden.
Gavlen skal renoveres med
nye metalplader og
lysplader i den øverste
trekant.
Der skal en ny port i.
De gamle metalplader på
siderne skal skæres ned,
og der skal lysplader i
foroven.

Vores eget lille cirkustelt
Pladerne på den ene side skal skæres til,
og der skal lysplader i.
Pladerne på den anden side skiftes, så de
alle er røde, og i det øverste stykke sættes
lysplader.
Og der skal ske noget med portene.

