
Formandens beretning for 2021 ved BLR’s generalforsamling den 24. februar 2022. 

Året der gik. 

Det har været et knap så corona præget år, som i 2020. Vi har ikke været så meget berørt af restriktioner 
som i 2020, ved ikke om i husker hvor slemt det var, men ridehallen var lukket, vi måtte ride udendørs, 
mundbind o.sv. det har vi da heldigvis ikke været så meget ramt af i det sidste år. Det har været nogen små 
restriktioner og små ændringer i vores hverdag på rideskolen, men jeg vil gerne sige tak for jeres hjælp til 
og holde de restriktioner vi nu engang er blevet påbudt. Vi har måttet aflyse nogen arrangementer men vi 
fik langt om længe afholdt vores indflytningsfest/indvielse af denne fantastiske rytterstue, jeg var desværre 
ikke selv med til festen, men det skulle efter hvad jeg har hørt, have været en god fest. Vi har desværre 
også været nødt til og aflyse andre ting i løbet af året, som f.eks.. ringridning, nytårskur, arbejdsdage/BLR 
dag, men som den tidligere formand nævnte ved sidste generalforsamling, vi må tage revanche i 2022.  

Ellers har vi i bestyrelsen afholdt 11 bestyrelsesmøder – de afholdt i vores nye mødelokale men også i år er 
Teams eller Messenger blevet brugt, der er afholdt generalforsamling for 2020 og 2 staldmøder, disse 
staldmøder vil vi meget gerne se om det ikke kan blive fast i løbet af året, ved Mai-Britt allerede har meldt 2 
datoer ud i vores opstalder gruppe, vil allerede nu opfordre alle til og sætte kryds i kalenderen til dette. 
(torsdag. 31 marts. & torsdag. 25 august.) Bestyrelsen har repræsenteret klubben ved distriktsrådsmøde, 
dags kursus i DRF omkring voksenridning og kursus omkring digital stævne registrering. Har selv deltaget, 
men vil også gerne sige tak til de andre der har været med til og repræsentere vores klub ved disse 
arrangementer.  

 

Personale. 

 

Vi har Jan i stalden, som gør et stort stykke arbejde, med og passe vores elevheste, men også vores 
privatopstalder. Jan har som os andre ikke været så meget berørt af corona i år. Jan har igen i år været med 
til og hjælpe andre på den rigtige stig igen, hvilket bestyrelsen synes er supergodt. Vi er også glade når vi 
bliver kontaktet fra steder som godt lige kunne tænke sig at vi måske kan hjælpe dem.  

Vi har også vores foderpersonale som vi vil sige en stor tak til. Vi vil også gerne sige tak til jer 
privatopstalder, i har taget super godt i mod vores fredags fodring som jo blev lagt ud på privatopstalder. Vi 
er super galde for dette.! 

I undervisningen har vi primært Amanda og Stella som vi også gerne vil sige stort tak til, derefter skal også 
lyde en tak til deres hjælper og afløser som springer til i tider hvor vi er ramt af ferie, sygdom o.s.v. 

Har sikkert glemt noget personale, men vil gerne sige tak til vores ansatte for alt det i går og laver på og for 
rideskolen. 

 

 

 

 

 



Ridefysioterapi 

 

Ridefysioterapien har ikke været så meget berørt af corona, som de var sidst år. Vi er utroligt glade for 
vores sammenarbejde med Susse/Susanne El-Hifnawy Johansen og vores mange hjælpere, der gør en 
fantastisk indsats hver eneste uge. Hjælperne er frivillige voksne og pensionister, plus nogle af de store 
piger fra elevskolen samt nogle af vores privatopstaldere.  

Kirsten har i år valgt og gå lidt ned i tid ved ridefysen, men gør stadigvæk et stort stykke arbejde i og holde 
styr på alle tråde sammen med Susse. Dette er bestyrelsen meget taknemlige ved. Det er et stort stykke 
arbejde.! 

 

Elevheste og elevskole  

 

Vi har mange flittige og dygtige elevheste og ponyer. De arbejder godt og trofast, og de er forholdsvis 
gamle. Det kan ikke undgås, at vi må tage afsked med en hest eller en pony ind i mellem. Nogen må vi 
sende over regnbuen, andre må vi sælge. I 2021 har vi sagt farvel til Phønix, som desværre måtte aflives. 
Nena som vi havde lånt, blev solgt af deres ejer, til Lærke, men vi har stadig Tzunami til låns. Fanny som vi 
havde til låns, måtte retur til dens ejer. Vi siger heldigvis også hej til nye heste i vores stald.  

Vi har fået lov til og låne en hest ved en af vores voksen rytter, Santo står allerede i stalden og kører med 
både i ridefys og i vores elevskole.  Derudover var vi heldig og få tilbudt et par nye heste, Hidalko som er 
købt, Kaj som vi købte, han går med i ridefys. Vi er stadigvæk på udkig efter nye elevheste, og har i en på 
hånden som I mener kan kører med i vores klub, så sig det endelig til en i bestyrelsen. Rideskoler landet 
over er presset på hestemarkedet lige pt. pga. de høje priser.   

 

Aktiviteter 

 

Traditionen tro er der afholdt ridestævner på BLR, der er afholdt ringridninger, ridelejer, hvilket var et stort 
hit i år, der var mange frivillige omkring dette, så dem vil bestyrelsen også gerne sende en stor tak, vi havde 
juletræs tænding som vi lige nåede og få afholdt inden coroan igen bed sig fast, her vil jeg gerne sige tak til 
Tine og de andre der lige fik styr på de sidste ting, 5 minutter før vi skulle afholde det.! Vi har afholdt et 
stort Springstævne, hvilket gjorde at vi måtte have kigget på vores springmaterialer, det er der også nogen 
som bestyrelsen skylder en stor tak til, vi fik nye støtte, bomme der skulle males, det var der en masse som 
sprang i gang med. TAK!  

 

 

 

 



Klubmesterskabet fik vi også afholdt hvilket i år fik et lille tvist af et større voksne springhold, men det er jo 
knap så vigtigt som og få vinderne, hædret lige om lidt.  

• Maja Pabst på Gizmo i ponyspring  
• Dorthe Pabs på Gizmo i hestespring  
• Nathalie Bock på Fritz i dressur for elevponyer  
• Mona Bock på Jack i dressur for elevheste 
• Maja Pabst på Gizmo i ponydressur  
• Kamilla Lakjer på Herselv Mark´s Liwa i hest dressur  
• Sandra Nissen Championat hest 

3 x 1 pladser i MB0 
1 x 2 plads i MB0  
 
Unghest. 
 
3 x 1 pladser i LD1 og 2 
1 x 2 plads i LD2 
 

• Maja Pabst Championat pony. 
 
Christmas showet 2021 lå Maja I top 5 I alle hendes 6 runder. 
Bronze ved Sydbank D8 cup 
Bronze ved Danmark cup 
Sølv til Sydjysk mesterskab 
Sølv til Sønderjysk Mesterskab dressur 
Sølv til Sønderjysk Mesterskab i hold 
Guld til Sydbank D8 cup dressur. 
 

Privatrytter / medlemmer. 

 

Vi har en del rytter der får BLR´s logo på landkortet, og det er ikke kun i det sønderjyske, men 
landsdækning, dette er bestyrelsen glade ved. Vi har i år nogen medlemmer som træder op i 
hesteklassen, de har sidst år redet deres sidste år som ponyrytter, de har også været med til og sætte 
BLR på land for alvor da de har skulle have alle de stævner med som kunne rides, det har været små 
stævner hvor mor og far har måtte kører langt for, men også store stævner. Vi har også fået nogen fine 
placeringer med hjem til klubben hvilket bestyrelsen også er stolte af.  

Bestyrelsen vil sige tak til de ponyryttere som har bådet vores logo rundt i det danske land, men vi 
håber ikke det er slut her. De står for døren til et nyt kapitel og et nyt eventyr, hesteklassen venter 
dem. Bestyrelsen vil derfor gerne ønske de rytter velkommen i hesteklassen og vi ønsker dem alt held 
og lykke fremover.! Håber de andre medlemmer vil byde dem velkommen i hesteklassen.! 

Bestyrelsen vil også gerne ønske alt held og lykke til alle de andre stævneryttere vi har som viser vores 
logo frem hver weekend.! Vi skal være stolte af og have nogen dygtige rytter i klubben. Vi kommer som 
klub vidt omkring. Tak.  



 

Til sidst omkring vores aktiviteter vil jeg gerne sige tak til alle der er med til og give en hånd, det er umuligt 
at gennemføre arrangementer uden opbakning fra medlemmerne. Tusind tak til jer, der arrangerer, jer der 
deltager, jer der kommer og kigger, og specielt tak til jer der hjælper, her er det både rengøring, 
stævnehjælp, køkkenhjælp, også er det nu jeg er bange for og have glemt nogen, men uden jer alle ville det 
ikke være muligt at afholde noget som helst og dermed tjene en skilling til klubkassen. TAK! 

 

Stald  

 

I stalden har vi ændret lidt på vores bunde, vi kører nu på ren halmpiller og ikke som før træpiller, dette gør 
at vi ikke har en mødding til og ligge, men at den bliver kørt væk jævnligt. Udover dette er porten ind til 
vores ridehal blevet lavet, da vi jeg gerne sige tak til Jacob og Søren der tog en aften eller to ud af deres 
kalender for lige og lave denne.! Vi har døjet med vores vaskeplads, den har været tæt og stoppet til. Dette 
skulle også gerne være løst igen. Tak til dem der har haft med dette og gøre. Ellers har vi jo fået lagt stien 
langs rytterstuen færdig, tak til Preben og Lisa for og stå i spidsen for dette projekt og følge det til dørs.! 

Vi har i år, prøvet og lave vores eget hø, da vi fik muligheden for og gøre dette. Bestyrelsen er positiv over 
for dette projekt, taget i betragtning af det er første gang vi prøver dette. Det er noget vi forsøger og gøre i 
år igen.  

Ellers er der fuld hus i alle bokse, eller vi har en enkelt boks ledig til en evt. elevhest/pony. Vi har venteliste 
på vores privatstald hvilket er dejligt, da det tyder på at vi har et godt sted.!  

Hal  

 

Vi har lige fået rettet vores bund i den store ridehal og bestyrelsen har på sidste møde, vedtaget at vi 
begynder og arbejder på og få en fiberbund i hallen, dette er dog en bekostelig udgift, en udgift vi først skal 
have fundet nogen penge til. Er der nogen som har en ide til dette, må de meget gerne komme med dem, 
eller måske endda sætte gang i noget.  

 

Udendørs  

 

Vi har i år været lidt ramt på vores sommermarker med det nye regnvandsbassin, dette har bestyrelsen 
med på næste staldmøde, i håb om og kunne finde en løsning. Vi har som nævnt før jo forpagtet marken 
over for, denne mark går vores elevheste på, men den bliver også brugt til og lave hø på.  

Ellers er vi som i alle ved utrolig udfordret med vores vinterfolde og mudder op langs vores marker. Dette 
er også noget bestyrelsen har øje med og haft med på møder, for og finde en løsning der holder længere 
end et par måneder, lige nu er vi dog udfordret af vor herre som mener at vi skal have en masse vand fra 
oven. Dette vand har desværre mange bivirkninger, 1. vi kan ikke lave en nødløsning på løbestigen da 
minilæsseren ikke kan kører der, 2. vi har vand indvendig på badeværelset, sadelrummet, 
elevudstyrsrummet og de rumme der ligger op ad dem. Indtil vi har en løsning, vil bestyrelsen gerne tage i 



mod alt den hjælpe vi kan få ved og tømme de rum der er mest ramt med en spand eller prøve og holde 
væggen udvendig fri for vand. Ved der er nogen som har været i gang, tak for det! 

 

Øvrigt 

 

Rideklubben havde 50 års jubilæum den 1. oktober 2020. Det blev fejret sidst år. Dette skulle have været 
en fest, vi i bestyrelsen ønsker gerne at rytterstuen vil blive brugt til og øge sammenholdet på BLR. Vi tag 
gerne i mod ønsker, eller endnu bedre ideer som i evt. vil gøre virkelige. F.eks. har der været snak om en 
dag i måneden hvor man kunne lave noget fællesspisen, hvis der er en som vil finde den første dato, så giv 
endelig lyd.! 

Vi har allerede i år haft et kursus på adressen, og endnu et står for døren, jeg personligt lover gerne at dette 
ikke er det sidste jeg har fået til BLR. Er der andre som har ønsker til evt. kursus eller foredrag i klubben, så 
sig endelig til. Vi skal have brugt den finde rytterstue.  

 

Tak  

 

Jeg vil slutte beretningen med at sige tusind tak til vores ansatte for, at I får hverdagen til at fungere på 
bedst mulig vis med heste, børn, voksne, patienter og forældre. Det er ikke helt let at være ansat med en 
ledelse, der er frivillig, og som sjældent er til stede, når I lige har behov for os. Men I klarer det, og I er altid 
parate til at springe ind og afløse hinanden, hvilket gør det nemmere for os som bestyrelse. En kæmpe tak 
skal lyde til alle i ridefysioterapien. I gør en uvurderlig indsats. Ikke kun for rideklubben, men specielt for de 
patienter, som I hjælper hver uge. Tak til vores forskellige udvalg, som sørger for at vi har nogle 
arrangementer. Stor tak til de forskellige sponsorer, som har støttet os i gennem 2021. Både med skilte, 
store beløb til evt. projekter. Det er alt sammen noget, der gør hverdagen nemmere og sjovere for mange. 
En tak til vores medlemmer, som bakker op om de mange tiltag, som bliver søsat. Til sidst, men absolut ikke 
mindst en tak til mine kolleger i bestyrelsen for et fantastisk arbejde. Uden jer og jeres forskellige indsatser 
kunne vi ikke sidde her og have en rigtig velfungerende rideklub. 

 

Men i år er også et lidt specielt år. Jeg står her som Formand hvilket er mit første år, men det er der jo også 
en grund til. Vi har i år 3 Bestyrelsesmedlemmer der fratræder bestyrelsen.  

 

Jacob Kaufmann spang til sidst år og tog Malenes sidste år i bestyrelsen, Jacob har valgt ikke og genopstille 
til bestyrelsen. Jacob har lagt meget frivilligt arbejder i klubben, både med marker, stalden, maskiner, ja der 
er mange ting vi kan skrive Jacob på, klubben er heldigvis så heldig at Jacob trods af han stopper stadig har 
tilbudt sin hjælp i klubben, hvilket vi er utrolig glad for og tag imod med stor tak.  

 

Lisa Nielsen meddelte for 2 år siden ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen at hun sad 2 år 
mere, også ville hun videregive stolen til en anden, det er så i dag hun vil dette. Jeg husker selv snart dagen 



som var det i går. Lisa du sad 1 år mere som formand og ville derefter sidde lidt mere med på sidelinjen. 
Som du selv har sagt, så er det på tide at der måske bliver set på klubben med andre øjne. Du har som 
person opnået meget i den tid du har siddet i bestyrelsen, hvilket du og vi kan være stolt af. Har personligt 
ikke selv siddet med i alle dine år, men de år jeg har været med, er der jo alligevel sket en del, nyt tag på 
ridehallen/stalden, ny rytterstue, ja der er nok mange flere ting der kan nævnes. Men som du selv siger er 
det måske nye folk der skal til i bestyrelsen, som ikke tænker nye ting, men mere vedligeholdelse og den 
retning. Det er jo alligevel noget og skulle overtage denne post fra en som har haft gang i så mange ting 
som du har haft.! Men klubben er også så heldig at du har valgt og blive lidt på sidelinjen og hjælpe lidt til 
med forskellige ting og sager. Dette er bestyrelsen også glad ved.! Tak. 

 

Kirsten Hansen har også meddelt bestyrelsen at hun går af som kasserer og bestyrelsesmedlem. Kirsten har 
været en stor del af BLR og været en del at bestyrelsen i lang tid, hun har brugt meget tid og i mange år har 
hun også planlagt sin sommerferie efter at det skulle passe med den årlig ridelejer. Kirsten har lagt utrolig 
mange frivillige timer og arbejde i BLR. Her er ikke kun snak om et par timer i måneden, men mange timer 
om ugen. Kirsten har stået for mange ting på BLR, hun har også en stor del og gøre med de nye ting der er 
sket på BLR.  Kirsten du har jo ikke bare siddet med i bestyrelsen, men siddet der som kasserer, personale 
løn, ridefys, muleposen, ja der er mange ting som du har været tovholder for. Du har haft og har stadig en 
store del med ridefysen og gøre, hvilket klubben er taknemlig for at du gør, det er en store opgave og få 
dette til og løbe rundt.  

Som Tine har skrevet til mig, så har du efter de mere end 30 år i Broagerlands Rideklub, været med til og 
præge klubben til det den er i dag.  

Vi er så heldig i bestyrelsen at Kirsten også gerne vil hjælpe bestyrelsen på sidelinjen.  

 

Bestyrelsen vil gerne sige stort tak for alle de år i har siddet i Broagerlands Rideklubs bestyrelse, og tak for 
alle de frivillige timer i har lagt i klubben. Vi håber stadigvæk på et langt sammenarbejde med jer på 
sidelinjen.  

 

Til sidst vil jeg gerne se jer alle 3 heroppe engang.  

 

Venlig Hilsen  

 

Formand Broagerland Rideklub. 

Jens Lauridsen  


