
Kontaktpersoner i BLR 

Jan Conrad Staldmand M: 2030 5378 

Lisa Frydendall Niss Underviser M: 2851 6485 

Anne Schultz Ridefysioterapeut M: 2640 7711 

Anette Duus 
Rikke Bjerkén 

Småbørn, lørdag M: 2511 8018 
M: 2326 3786 

Lisa Nielsen Formand T: 7444 0534 
M: 4024 0439 
E: lip.nielsen@gmail.com 

Kirsten Hansen Kasserer 
Kontaktperson for 
ridefysioterapi 

T: 7444 2984 
M:2639 2984 
E: cosmo04@get2net.dk 

Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk 
 
Halplan: Den aktuelle plan ses på www.broagerlands-rideklub.dk. 
 
Aktiviteterne annonceres på hjemmesiden, på Facebook og med opslag på 
rideskolen. 

Hvornår Hvad 

1. torsdag i hver måned Bestyrelsesmøde kl. 19 

4. februar 
Vinterringridning kl. 10.30 med ringriderfrokost 
for småbørn 

18. februar Arbejdsdag kl. 13 

23. februar Generalforsamling kl. 19 

25. og 26. februar Fastelavns-Sponsor-Stævne 

18. marts Dressurkursus med Rita og Anne Schultz 13.00 

31. marts Arbejdsdag kl. 13 

21. april Arbejdsdag kl. 13 

5. maj Arbejdsdag kl. 13 

11. maj Arbejdsdag kl. 13 

12. maj Åbent hus 

17. maj Kr. Himmelfarts ringridning 

2.-4. juli Ridelejr for børn og unge 
Datoerne for vore D-stævner kommer på, så snart vi kender dem. 
 
Vi glæder os til at se dig og din familie i Broagerlands Rideklub. 

 
 
 

BLR – INFO 
vinter 2011 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Følg os på Facebook 

www.broagerlands-rideklub.dk 

mailto:cosmo04@get2net.dk
http://www.broagerlands-rideklub.dk/Bestyrelse.html
http://www.broagerlands-rideklub.dk/


Kære medlemmer, ryttere og forældre 
2011 er snart slut, og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at informere lidt 
om, hvad der er sket i løbet af året, samt hvad vi skal tage fat på i 2012. 
Samtidig vil vi gerne takke alle, der har ydet en indsats for Broagerlands 
Rideklub igennem året. Jeres hjælp er uvurderlig 1000 tak. 
 

Året, der gik 
Her er nævnt nogle af de ting, vi har brugt vores tid på i 2011. 
Rammer, der strammer 
Vi arbejder på et projekt med to nye haller, så vi kan tilbyde bedre faciliteter til 
heste og ryttere. Som vores ridehal er booket op i dag er der medlemmer, som 
tager udenbys og rider, fordi de ikke kan få plads i deres egen klub. Derudover 
må vi sige nej til spændende arrangementer, fordi hallen er booket op. Indendørs 
stævner kan vi heller ikke afholde, når vi ikke har en ekstra hal til opvarmning. 
I 2011 er der brugt meget tid på myndighedsbehandling. Vi har fået en lokalplan, 
et tillæg til kommuneplanen og en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. 
Samtidig har bestyrelsen besluttet, at penge fra nye tiltag sættes ind på hal-
opsparingen. 
Opsparing til nye haller 
Vi prøvede noget nyt, da vi inviterede til sponsorstævne i forbindelse med 
fastelavnsstævnet. En succes, hvor vi havde det sjovt og samtidig red 35.000 kr. 
hjem til opsparingen. Det prøver vi igen i 2012. 
Vi har solgt lodsedler for Børnehjælpsdagen samt Dybbølmærker, og vi har 
serveret til Garantspisning. Pengene herfra er også gået til hal-opsparingen. Det 
fortsætter vi også med i 2012. 
Stævner 
Vi har holdt nogle fine venskabs-stævner i dressur. Til alle stævner har 
virksomheder primært i Gråsten, Broager og Sønderborg sponseret præmier til 
førstepladserne.  
Vi har afholdt et decideret springstævne. Flittige medlemmer har lavet nyt og 
spændende fyld til springene, Bitten og Mads Clausen Fonden har sponseret 
penge til nye bomme, og vi har fået nye støtter. Det blev et super godt stævne, 
hvor Broagerlands Sparekasse havde sponseret dækner til alle førstepladser. Vi 
glæder os allerede til næste gang. 
Flere og nye ryttere til BLR 
I august var der gratis ridning for alle, som havde lyst til at prøve, hvor sjovt og 
hyggeligt, det er at være sammen med hestene. Et nyt tiltag, som helt sikkert 
bliver gentaget i 2012. 
Ny bund 
Det største og mest synlige projekt i 2011 blev helt klart udskiftningen af bunden i 
ridehallen. Rigtigt mange medlemmer brugte rigtigt mange timer på at få kørt den 
gamle bund ud, og få kørt den nye bund ind. Der blev knoklet og svedt i mange 
dage, men resultatet er FANTASTISK. Nu har vi en god bund, der sagtens kan 

holde indtil vi får de nye haller. Om man har bagt kage eller knoklet med skovl og 
waterpas, det var alt sammen vigtigt. 1000 tak til alle, som bidrog. 
 

Året, der kommer 
Dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen gælder i tre år. Vi skal være færdige 
med vores udvidelse og modernisering senest i 2014, ellers falder hele planen på 
gulvet, og det arbejde, der er lavet indtil nu er spildt. 
I 2012 skal vi bruge rigtigt meget krudt på få økonomien omkring vores halprojekt 
på plads. 
Vi har fået et overslag på, hvad udvidelse og modernisering vil koste: 

 2 nye ridehaller 11,25 millioner kr. 

 Ombygning af den gamle hal til 50 bokse 3,75 millioner kr. 

 Ombygning/renovering af gammel stald 0,9 millioner kr. 
Det er i alt 16 millioner kr. Det er voldsomt mange penge, og alle gode kræfter 
skal samles for at det skal lykkes. 
Vi skal have aftaler på plads med kommunen, kreditforeningen og banken. Og vi 
skal søge sponsorer, fonde og virksomheder om støtte. 
 
Derudover skal vi fastholde det aktivitetsniveau, som vi har i klubben i dag både 
blandt elevrytterne, i ridefysioterapien og hos privatrytterne. 
 
Hvem kan hjælpe 
Det er nu, at bestyrelsen har brug for, at der melder sig nogle ildsjæle. 
 
Specielt har vi brug for nogen, som kan være med til at skaffe en stor del af de 
mange penge. Vi er pt. 3 i sponsorgruppen, men vi kan godt bruge 2-3 stykker 
mere. Ellers bliver arbejdet alt for omfattende. 
 
Derudover har vi brug for én eller flere, der kan få Broagerlands Rideklub i 
medierne med alle de positive ting, som sker hos os. 
 
Vi har også brug for idéer til nye og indtægtsgivende arrangementer. 
 
Og så har vi fortsat brug for stor opbakning til alle vore arrangementer. 
 
Hvis du har lyst til at være en del af teamet, så kontakt rideklubbens formand Lisa 
Nielsen 4024 0439. 
 
 
Med disse ord vil hele bestyrelsen gerne ønske alle i 
og omkring Broagerlands Rideklub et Godt Nytår.  


