
DUNJA 

Ejer: BLR  Født: 1998 

Jeg hedder Dunja og er en hvid pony.  

Alle børnene kan godt lide mig, for jeg 

gør næsten altid hvad der bliver sagt. Jeg 

har været på BLR siden jeg var 4 år 

gammel. 

 

Jeg bliver brugt både til børnehold og i 

ridefysioterapien.  

 

Jeg vil meget gerne ned i min boks igen 

når jeg er færdig, så jeg kan godt finde på 

at gå hurtigt! 

 

Dressur:   

Spring:   

Ridefys:  



LITTLE OLIVER 

Ejer: BLR  Født: 2007 

Jeg hedder Little Oliver og jeg er en 

sortbroget Tinker.  

Alle børnene er helt vilde med mig fordi jeg 

har pletter og lang man og skæg. 

 

Jeg kan godt være lidt fræk indtil jeg finder 

ud af at det ikke er mig der bestemmer. Jeg 

er til tider også lidt doven, så derfor skal jeg 

have at vide hvis jeg skal gå hurtigere. 

 

Broagerlands Rideklub har købt mig i 2013 

med støtte fra Carlsberg Fonden. Jeg er 

importeret fra England og har været 

sigøjner-pony. 

 

Dressur:   

Spring:   (lave højder) 

Ridefys:  

 



CINDY 

Ejer: BLR  Født: 1997 

Jeg er en stor sort fin oldenborghoppe. 

 

Jeg er gået på pension da jeg har ømme 

ben og kan derfor ikke holde til at trave 

mere, selvom jeg rigtig gerne vil.  

 

Jeg er rigtig god til at være hest i 

ridefysioterapien og der kan mine evner 

bruges fuldt ud i skridt. Jeg bruges også 

til begyndere, da jeg er meget stille og 

rolig. 

 

Dressur:   (skridt) 

Spring:   

Ridefys:  

 



FRITZ 

Ejer: BLR  Født: 2003 

Jeg er en gul nordbagge, som godt kan 

lide at være i gang. Jeg kan godt være 

kilden på krydset og bukker igennem 

galgen til ringridning, så det duer jeg ikke 

til. 

 

Jeg sover meget tungt og kan ligge i 

dvale – også i løbet af dagen. 

 

Jeg bruges både til elevhold og i 

ridefysioterapien. 

 

Dressur:    

Spring:   pga. seneskade i marts 2016  

Ridefys:  

 



MADS 

Ejer: BLR  Født: 1996 

Jeg er en nordbagge der godt kan lide at 
række tunge når jeg bliver redet. Jeg kan 
også lide at bestemme hvilken vej vi skal.  
 
Jeg blev oprindelig brugt som western-hest, 
men det egnede jeg mig ikke til og min ejer 
forærede mig til rideskolen hvor jeg nu har 
været i mange år.  
 
Jeg er ved at være en ældre herre og 
overvejer at holde op med at lave nogle af 
mine knap så fine tricks (rende ud af banen 
udenfor og stikke af indenfor..) Det er ikke 
altid jeg kan holde det. 
 

Dressur:    
Spring:   

Ridefys:  

 
 

 



CHENELLI 

Ejer: BLR  Født: 10. maj 2005 

Jeg er en rød hest og jeg kan rigtig godt lide 
at springe, men jeg bruges mest til dressur 
og i ridefysioterapien. Jeg kan også gå 
ringridning, men prutter lidt igennem galgen.. 
 
Jeg er rigtig god til begyndere, da jeg er 
stille og rolig og gør hvad der bliver bedt om.  
 
Jeg bruger gamacher, da jeg ellers slår mine 
ben. 
 
Jeg har engang slået mit hoved, så jeg har 
en sjov hudfold lige i panden… 

 

Dressur:    
Spring:   

Ridefys:  

 
 

 



MILLE 

Ejer: BLR  Født: 2002 

Jeg er en energisk hest, som godt kan 
lide at arbejde. Jeg er så glad for at 
arbejde at jeg går lidt hurtigt. Jeg er også 
god til at lytte til de beskeder du giver 
mig, så du behøver ikke at trykke så 
hårdt til mig. 
 
Jeg kan gå ringridning og dressur. Jeg er 
ikke så begejstret for spring, så det vil jeg 
helst ikke. 
 
Jeg har nogle store kastanjer ved 
forbenene, dem skal man ikke pille ved. 

 

Dressur:   
Spring:   

Ridefys:  

 



SANTO 

Ejer: BLR  Født: 2006 

Jeg er en fin lille brun hest der kom til 

rideskolen i 2013. Før jeg kom havde jeg 

gået i løsdrift i nogle år uden at blive 

brugt, så jeg blev tilredet på ny og er nu i 

fuld gang. 

 

På marken bestemmer jeg over de andre. 

 

Jeg kan godt slå lidt med hovedet. 

 

Jeg bliver brugt til dressur, spring og i 

ridefysioterapien. 

 

Dressur:    

Spring:   

Ridefys:  

 



TOPPER 

Ejer: BLR  Født: 2005 

Jeg er en dejlig tyk basse der kom til 

klubben i maj 2016. Jeg kan gå dressur, 

springe og tage på tur og er en god 

allround hest. Jeg er rigtig rar og elsker at 

blive snakket med. 

 

Jeg rækker tunge når jeg bliver redet og 

det har jeg altid gjort. 

 

 

 

 

Dressur:    

Spring:   

Ridefys:  

 



TAGMAJ’S ROMMEDAHL 

MAX 

Ejer: BLR  Født: 7. juni 2002 
Jeg er en stor jyde, som godt kan lide at 
arbejde og være i gang. Jeg syntes dressur 
er sjovt, men jeg arbejder mest i 
ridefysioterapien, hvor jeg bruges til 
patienter der skal have bagrytter. 
 
Når jeg arbejder kan jeg godt stampe i 
jorden med mine bagben, men det er kun 
fordi at det klør, da jeg har eksem. Mine ben 
er derfor altid klippede for at de kan 
behandles. 
 
Når jeg rider sammen med andre, skal man 
passe på at jeg ikke kommer for tæt på. Man 
skal også passe på sine fødder, for mine er 
ret store og tunge! 

 

Dressur:   (skridt) 
Spring:   

Ridefys:   

 



KENZO 

Ejer: BLR  Født: 2004 

Jeg er en dejlig frederiksborger der elsket at 
blive snakket og nusset med.  

Jeg er god til dressur og er dygtig i 
ridefysioterapi, da jeg kan hjælpe godt til 
med patienterne.  

Jeg har en fantastisk størrelse og en god 
rund form. 

Jeg har været brugt som turhest hos min 
tidligere ejer før jeg kom til BLR i januar 
2016.  

 

 
 

 

 

 

Dressur:    
Spring:   

Ridefys:   

 



JACK 

Ejer: BLR  Født: 2002  

Jeg er en stor sort oldenborg. Jeg er rigtig 
rar på trods af min kæmpe størrelse og jeg 
elsker at blive nusset. 

 

Jeg kan godt lide at arbejde og jeg er glad 
for mad.  
 
Jeg kan gå ringridning og dressur og bliver 
brugt i ridefysioterapien. 
 
 

 

 

Dressur:   
Spring:   

Ridefys:  

 
 



PHØNIX 

Ejer: BLR  Født: 04-05-2001 

Jeg er rideskolens lille røde Ferrari. 

Jeg er rigtig sød, selvom jeg løber lidt hurtigere 
end mine andre kammerater, jeg elsker at blive 
nusset og krammet. 

 

Jeg kan gå dressur , springe og bliver brugt i 
ridefysioterapi. 

 

Pasning: 

Du må ikke rede min pandelok, da jeg næste 
ikke har mere tilbage, jeg skal bruge den til at 
jage fluerne væk med. 
 
Højde :130 cm 

Race: Dansk Sports Pony. 

Farve: rød 

 

Dressur:   
Spring:   

Ridefys:  

 
 



FLICKA 

Ejer: BLR  Født: 01-04-2009 
 

Jeg er rigtig sød, selvom jeg løber lidt 
hurtigere i galop  

 

Jeg kan gå dressur, springe og bliver 
brugt i ridefysioterapi. 

Jeg har før været brugt til ringridning. 

 

Pasning: 

Jeg elsker at blive nusset og hygget om. 
 
Højde: 142 cm 

Race: Nordbakke/araber. 

Farve: Lysbrun 

 

Dressur:   
Spring:   

Ridefys:  


