Kontaktpersoner i BLR
Pernille Lawsen
Ridelærer

M: 6016 2829

Anne Schultz

Ridefysioterapeut

M: 2640 7711

Tanja Haagensen

Småbørn, lørdag

M: 2089 2897

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.
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, så må du gerne kontakte os.
Hvad
Bestyrelsesmøde kl. 19
Første undervisningsdag efter sommerferien
Arbejdsdag kl. 13.
Arbejdsdag kl. 17.
Kulturnat i Sønderborg
D-stævne i dressur for ponyer og heste
Arbejdsdag kl. 17
D-stævne i spring for ponyer og heste
Medlemsmøde, workshop og klubfest kl. 14
Arbejdsdag
Kræmmermarked
Arbejdsdag
Klubstævne
Julefrokost
Juleafslutning med julemand

Hvornår
Den første torsdag i måneden
5. aug.
17. aug.
23. aug.
23. aug.
24. og 25. aug.
13. sep.
14. og 15. sep.
28. sep
Okt.
Okt.
8. nov.
9. og 10. nov.
30. nov.
8. dec

Vi glæder os til at se dig og din familie i Broagerlands Rideklub.

www.broagerlands-rideklub.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen

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 2013. Samtidig vil vi benytte
lejligheden til at løfte sløret for, hvilke aktiviteter vi har planlagt for resten af året.
Bestyrelsens fokus ligger på sikker daglig drift, og på at skaffe mange penge til
vores store udvidelses-projekt.
Mange af aktiviteterne har til formål at skaffe penge til opsparingen. Derudover
bruger vi mange timer ved diverse skriveborde på kommunen for at få alle
tilladelser på plads. Vi har på nuværende tidspunkt søgt omkring 40 fonde om
over 2 mio. kr., og en enkelt har indtil nu givet 10.000 kr. Vi er også begyndt at
besøge mulige sponsorer fx banker for på den måde at skaffe støtte til projektet.
Personalenyt
Med udgangen af 2012 tog vi afsked med vores underviser igennem to år, Lisa
Niss. Janne Hansen fik startet godt op, men fandt så et job i Dubai. Den 1. maj
startede Pernille Lawsen med at undervise dressurholdene, og Anne Krogh
underviser i spring. Begge piger er faldet godt til, og rytterne har taget godt imod
dem.
Aktiviteter i det første halvår
Et kig på aktivitetskalenderen på vores hjemmeside viser, at vi har haft næsten
20 dage med arrangementer af den ene eller den anden art. Der til kommer stort
og småt, som ikke er nået ud på Internettet eller Facebook.
 Fastelavnssponsorstævnet gav lige godt 21.000 kr. til opsparingskontoen. Et
lidt skuffende resultat, da vi tidligere har redet både 25.000 og 37.000 kr.
hjem. Vi havde ændret lidt på konceptet, hvilket gav flere deltagere, men
mindre indtjening.
 Forårskræmmermarkedet havde flere gæster end sidste år, men vi manglede
lidt flere kræmmere. Vi kigger på konceptet til efterårets kræmmermarked.
 16 mand serverede til Broager Sparekasses Garantspisning.
 Der har været afholdt to salgsdage for lodsedler fra Dansk Handicap Idræt
og Børnehjælpsdagen
 Team Cup og Team Cup Classic har igen i år haft deltagelse af ryttere fra
BLR
 I april holdt vi et velbesøgt ringridning
 Frem til maj har 43 personer solgt 1034 lodsedler for Børnehjælpsdagen
 I maj var der D-stævne for heste og ponyer, og 10 piger hjalp til 1864-løbet
 I juni sælger vi resten af de 500 lodsedler fra Dansk Handicap Idræt
 I juni blev vi certificeret i organisation ved Dansk Rideforbund
 De første tre dage af juli har vi ridelejr
 Den første week-end i juli kan man finde nogen af rideklubbens hjælpere i ølvognen ved Broager Ringridning
 Sidst i august og midt i september har vi stævner i spring og dressur for
heste og ponyer. Her får vi brug for mange kager og mange hjælpere.
 23.aug skal BLR deltage med en stand ved Kulturnatten i Sønderborg

Mange af medlemmerne har fået nyt tøj med rideklubbens logo trykt på ryggen.
Hvis du endnu ikke har fået købt nogle af de lækre T-shirt, sweatshirt, veste eller
jakker, så henvend dig til Kirsten Hansen. Hun har stadig en del på lager.
Aktiviteter i andet halvår
Der foregår også mange spændende tiltag i andet halvår af 2013. Spændende
bliver medlemsdagen, hvor vi skal sætte ord på vore visioner og bagefter slutte
med en klubfest.
Flere ryttere til rideskolen
Igen i år tilbyder vi 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.
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, og den gamle stald skal
renoveres. Om halvandet år når vi en vigtig milepæl i udvidelsesprojektet. Da skal
vi have skaffet 4,5 mio kroner, så vi kan sætte spaden i jorden inden vore
dispensationer bortfalder.
Bestyrelsen har de fleste tilladelser og aftaler på plads med kommunen.
Penge fra fx servering til Garantspisning, Børnehjælpsdagens lotterier,
kræmmermarked m.m. sættes ind på hal-opsparingen, som er på næsten
400.000 kr.
Der er lang vej igen, og vi skal snart til at have nogle store beløb på kontoen.
Ellers når vi det ikke.

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.
Ellers beder vi bare om fortsat opbakning til de forskellige aktiviteter.

