Kontaktpersoner i BLR
Judith Jensen
Underviser

2986 5495

Anne Schulz

Ridefysioterapeut

2640 7711

Rikke Bjerkén

Småbørn, lørdag

2326 3786

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
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 ting.
Hvornår
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Hvad

1. torsdag i hver måned

Bestyrelsesmøde kl. 19

29. + 30. juni og 1. juli
8. august
21. august
4. september
5. september
26. september
2. oktober
3. oktober
Dato kommer senere
-”-”-”-”-

Ridelejr for børn og unge
Arbejdsdag
Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg
Arbejdsdag
D-stævne - Spring
Arbejdsdag
Arbejdsdag
45 års JUBILÆUM
Klubstævne med pokalklasser
Juleklippedag
Julefrokost
Juletræsfest
Ringridning
Mille, vores nye elevhest – købt for penge fra Fastelavns-Sponsor-Stævnet
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 2015.
Samtidig vil vi præsentere aktiviteterne frem til 2016.
Aktiviteter i første halvår 2015
Vi har fået gang i indendørs ringridning. To gange i året låner en flok
entusiastiske ringryttere vores ridehal for at holde deres evner ved lige over
vinteren. Et fantastisk hyggeligt arrangement, hvor vi holder åbent i cafeteriaet.
Vores 45 års Jubilæums-Fastelavns-Sponsorstævne blev en succes, hvor vi red
20.650 kr. hjem til brug ved køb af nye elevheste.
D-stævnet i dressur for heste og ponyer den sidste week-end i maj havde
rekordmange tilmeldinger. Det er lang tid siden vores stævner har været så godt
besøgt. Tak til alle, som bidrog til at gøre stævnet til en god oplevelse for
deltagerne.
Aktiviteter i efteråret 2015
Den allerstørste begivenhed sker den 3. oktober, hvor rideklubben fejrer 45 års
jubilæum. Arrangementet er under planlægning, og gode idéer modtages.´
Ud over dette skal vi holde et springstævne for heste og ponyer fra hele
Sønderjylland, et pokalstævne for egne ryttere, og så skal vi servere til
oktoberfest i SFS-hallen.
Personale
Vores underviser Judith er kommet godt i gang både med børn og voksne samt i
ridefysioterapien.
Vi arbejder på, at få Judith optaget på uddannelsen til handicapinstruktør.
Jan er i gang med at renovere den første afdeling af stalden. I højre side af laves
en stor boks til Jack. Og i venstre side skal der laves værksted, sadelrum og rum
til opbevaring af elevhestenes udstyr.

Zero-Sport
De nye LED-armaturer i ridehallen har betydet en voldsom besparelse i vores
elforbrug. Hvis det fortsætter sådan i andet halvår, så har vi sparet 25%, når året
er omme.
Rammer, der strammer
Det tog over fire måneder at få underskrevet skødet på slamladen, nu fortsætter
”kampen” ved Naturstyrelsen, som skal godkende, at vi må bruge laden til
hesterelaterede aktiviteter. Dernæst skal kommunen give en landzonetilladelse.
Købet bliver IKKE en realitet før ALLE tilladelser og papirer er på plads. Først
derefter betaler vi pengene og tager laden i brug.
Mens vi venter
Den gamle ridehal skal friskes op. Den skal vaskes, barrieren skal repareres, og
den nederste del skal males. Og så skal vi have mere bund i.
I stalden tager vi fat på, at renovere den øverste del, så vi kommer tættere på at
opfylde kravene om boksstørrelser i den nye hestelov.
Vi fortsætter med at sætte nye LED-armaturer op i staldene.
Og så skal der turbo på fondssøgningen igen, så der kan komme flere penge på
opsparingen.
Vi er positive
Selvom det går trægt for vores udvidelse, så er vi glade for de faciliteter, vi har. Vi
har to dejlige ridestier – én langs vandet og sansestien rundt om
rensningsanlægget. Vi har en hal og nogle dejlige bokse. Og vigtigst af alt, så har
vi nogle hjælpsomme medlemmer, og nogle dejlige heste.

Forskellige hjælpere
Vi har fantastiske hjælpere til ridefysioterapi, lørdagsholdene og klubholdene. Og
vi er hele tiden på udkig efter nye.
Vi får også god hjælp til stævner, lodseddelsalg, servering og andre aktiviteter, vi
sætter i gang.
Nye elevheste
Vi har brugt pengene fra ”45 års Jubilæums- Fastelavns-Sponsor-Stævnet” til at
købe MILLE, som ny elevhest. Derudover har vi købt ponyen ATHENE, og efter
sommerferien forsøger vi at bytte Indy til noget, der er mere rideskole-egnet.

Hjælp klubben med at tjene lette penge.
 Bestil et OK-benzinkort, og knyt det til BLR
 Meld jeres Dankort til Klubliv Danmark, og knyt det til BLR.

