Godt Nytår
Til slut vil bestyrelsen gerne ønske alle et Godt Nytår, og sige tusind tak for den
store opbakning vi får. Specielt her i julemåneden, hvor alle har solgt lodsedler
for Børnehjælpsdagen.
Vi glæder os til at se jer alle i 2015.
Kontaktpersoner i BLR
Judith Jensen
Underviser, Barselsvikar 2986 5495
Anne Schultz

Ridefysioterapeut

2640 7711

Majbritt Jørgensen

Underviser, spring

2870 8983

Rikke Bjerkén

Småbørn, lørdag

2326 3786

Lisa Nielsen

Formand

4024 0439
lip.nielsen@gmail.com
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Kirsten Hansen

Kasserer
2639 2984
Kontaktperson for
cosmo04@get2net.dk
ridefysioterapi
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk
Aktiviteter
Forårets 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.
Hvornår

Hvad

1. torsdag i hver måned

Bestyrelsesmøde kl. 19

26. 2.
27. 2.
28.2 + 1.3
25. 4.
9. 5.
14. 5.
29.6., 30.6 og 1.7.
3.10.

Generalforsamling kl. 19
Arbejdsdag
45 års fastelavnsklubstævne
Arbejdsdag – hegn og marker ordnes
Arbejdsdag
45 års Kr. Himmelfarts Ringridning
45 års jubilæumsridelejr for børn og unge
45 års jubilæum

Der mangler datoer for D-stævnerne, og de arbejdsdage, som følger med.
De kommer på hjemmesiden, så snart vi kender dem.

Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer, ryttere og forældre
Bestyrelsen vil gerne fortælle lidt om, hvad vi har lavet i Broagerlands Rideklub i
andet halvår af 2014. Samtidig vil vi præsentere aktiviteterne frem til
sommerferien 2015.

BLR er blevet ZeroSport-certificeret
ProjectZero og Sønderborg Kommune har indført en certificering af sportsanlæg.
BLR har fået denne certificering, og vi har dermed forpligtet os til bl.a. at sætte
fokus på at nedbringe elforbruget.

Aktiviteter i andet halvår 2014
Ridelejren i starten af sommerferien var som altid en succes. Børnene hyggede
sig og fik skabt nye venskaber på tværs af holdene.
Kultur- og Idrætsnatten var en våd fornøjelse, men vi fik da snakket med dem,
som søgte ly i vores lille telt.
August bød som sædvanlig på en gratis intro-måned, hvor interesserede børn og
voksne kunne få en prøve på, om ridesporten er noget for dem. Det er en
fantastisk måde at få startet op efter sommerferien.
September blev brugt til spring-intro, og vi fik hævet antallet af springryttere helt
gevaldigt.
Vi havde et velbesøgt D-stævne i dressur for ponyer og heste med ryttere fra
hele Sønderjylland.
Vi har afholdt sikkerhedskursus, og blev efterfølgende sikkerhedscertificeret ved
Dansk Rideforbund.
I september og oktober var en hel flok børn til Ryttermærkeundervisning, og de
sluttede af med en flot prøve.
Ved klubstævnet i november fik vi kåret klubmestrene i dressur og spring hos
heste og ponyer. Og som et festligt punktum for året holdt vi juleafslutning med
besøg af julemanden.
Derudover har bestyrelsen på forskellig vis været med til at præge Dansk
Rideforbunds strategi 2020.

Nyt lys i ridehallen
De gamle lamper i ridehallen er skiftet ud med LED-armaturer og
bevægelsessensor. Vi kan nu glæde os over meget mere lys og en væsentligt
reduceret el-regning. Den første uge efter opsætningen var elforbruget 24%
lavere end ugen før og 7% lavere end gennemsnittet af de forrige 5 uger.

Aktiviteter i 2015
Ud over de arrangementer, som ses i kalenderen på bagsiden, arbejder
bestyrelsen videre på at få Dansk Rideforbunds certificering i Miljø og Ridelejr.
Vi skal fortsat have fokus på at skaffe penge til vores opsparingskonto, så vi har
et godt fundament, når vi skal i gang med at bygge en ny, stor ridehal.
Arbejdet med at få en kommunegaranti til et kreditforeningslån fortsætter også i
2015.
Rammer, der strammer
Siden maj 2010 har vi arbejdet på et udvidelses- og moderniseringsprojekt med
to nye ridehaller, ny stald i den gamle ridehal, og renovering af den gamle stald.
Projektet har ændret sig en del her i efteråret, da vi har købt slamladen af
Rensningsanlægget. Laden skal i første omgang fungere som en lille ridehal. Når
økonomien er på plads, bygger vi én stor, ny ridehal og laver slamladen om til
stald. På den måde er vores oprindelige projekt blevet 10 mio. kr. billigere.
Penge fra fx servering til Garantspisning, Børnehjælpsdagens lotterier,
kræmmermarked m.m. sættes ind på hal-opsparingen, som er på over 600.000
kr.
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HJÆLP
Vi mangler nogen, som har gejst og evne til at kontakte forskellige virksomheder
for at høre om de kan sponsere penge, tid eller materiale til vores byggeri.
Kontakt formanden, hvis det er noget for dig.
Vi har brug for hjælp fra vore medlemmer til det daglige sponsorarbejde og i
cafeteriaet til stævner.
Hvis du vil høre mere om, hvad det indebærer, så kontakt bestyrelsen.

