
Kontaktpersoner i BLR 

Saskia Clausager Underviser 
nybegyndere og let øvede 
mandag, onsdag, fredag, lørdag 

25 64 43 09 

Line Skipper 
Petersen 

Underviser 
Øvede 
mandag, onsdag, fredag 

28 76 27 89 

Susanne El-
Hifnawy 

Ridefysioterapeut 31 60 09 12 
fysio.susanne@gmail.com 

Lisa Nielsen Formand 40 24 04 39 
lip.nielsen@gmail.com 

Kirsten Hansen Kasserer 
Kontaktperson for ridefysioterapi 

26 39 29 84 
cosmo04@get2net.dk 

Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk 
 
Aktiviteter 
Aktiviteterne annonceres nærmere på hjemmesiden, på Facebook og med 
opslag på rideskolen. 
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, må du gerne kontakte bestyrelsen. 
Vi kan ikke love at stå for arrangementet, men vi kan hjælpe med mange 
praktiske ting. 
 

Hvornår Hvad 

1. torsdag i hver måned Bestyrelsesmøde kl. 18.30 

6. januar Arbejdsdag + Dunjas 20 års fødselsdags fejres 

7. januar Nytårs-ringridning 

25. januar  Generalforsamling kl. 19 

2. marts Arbejdsdag kl. 17 

3. og 4. marts Fastelavns-Sponsor-Stævne 

17. marts Arbejdsdag kl. 10-14 

18. marts Indendørs ringridning 

9. maj Arbejdsdag kl. 17 

10. maj Kr. himmelfartsringridning 

25., 26. og 27. juni Ridelejr 

 
Derudover får vi forhåbentlig et par D-stævner inden sommerferien. 
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Velkommen lyse og venlige faciliteter 
 

 
 

Følg os på Facebook og på  

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 
Her kan I læse lidt om, hvad vi har lavet siden sommerferien 2017. Samtidig vil vi 
præsentere aktiviteterne i frem til sommeren 2018. 
 
Status på andet halvår 2017 
Sommeren 2017 var kulminationen på mange års planlægning og opsparing.  
Siden 2010 har bestyrelsen arbejdet med en udvidelse og modernisering af 
rideklubbens faciliteter. I februar 2017 tog vi Legehuset i brug, hvilket har givet 
specielt privatrytterne nogle ekstra muligheder for at motionere deres heste, når 
den store ridehal er optaget af undervisning eller andre aktiviteter. 
I sommermånederne blev der lagt nyt tag på hele det gamle anlæg, og der kom 
nyt loft op i stalden. Vi har fået ny ventilation, alt vores strøm i stalden er nyt, der 
er kommet nye porte, og ny udendørs belysning langs hallen og ved møddingen. 
Selv om vejret var en kæmpe udfordring for håndværkerne, står vi nu med et lyst 
og imødekommende resultat af deres anstrengelser. 
I sadelrummet har privatrytterne fået nogle store flotte skabe til deres udstyr, og 
udenfor har vi fået en ny silo til foder. 
 
 
Aktiviteter i 2018 
Vi starter året med en rund fødselsdag. 
Vores kære elevpony Dunja fylder 20 år, og det fejrer 
vi til arbejdsdagen den 6. januar. 
 
Den 25. januar holder vi generalforsamling kl. 19.00 
i Rytterstuen 
Dagsorden:  

 Valg af dirigent 

 Formandens beretning 

 Kassererens beretning 

 Fastlæggelse af medlemskontingent 

 Indkomne forslag (skal være formanden i 
hænde senest den 4. januar) 

 Valg af bestyrelse 

 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

 Valg af revisorer 

 Valg af revisorsuppleanter  

 Valg til diverse udvalg 

 Eventuelt 
 
Kom til en hyggelig aften, hvor vi bl.a. hylder klubmestrene og 
championatsvinderne. 
 
Øvrige aktiviteter kan ses i kalenderen på bagsiden af folderen. 
 

Ny underviser 
I december 2017 blev Line Skipper Petersen ansat som underviser. Line skal 
sammen med Saskia undervise elev- og privatrytterne. 
Saskia arbejder i ridefysioterapien og underviser nybegynderne og de let øvede, 
og Line underviser resten. 
Der bliver lavet en ny undervisningsplan i løbet af december, og det er meningen, 
at der skal undervises i både ridehallen og Legehuset på samme tid. 
 
Ny ridefysioterapeut 
Efter 14 år som ridefysioterapeut har Anne Schulz valgt at stoppe med udgangen 
af 2017. 
Fra 1. januar 2018 varetager Susanne El-Hifnawy (Susse) denne vigtige opgave. 
Bestyrelsen takker Anne for den store indsats og ønsker hende alt muligt godt på 
hendes nye vej. 
Samtidig skal der lyde et hjerteligt velkommen til Susse, som vi glæder os til at 
arbejde sammen med i mange år fremover. 
 
Projekt HALMLADEN – vores lille cirkustelt 
I halmladen er der plads til 12 privatheste i 
nogle store fine bokse. 
Halmalden har ingen lysplader, så den er 
meget mørk. 
Vi vil gerne have renoveret halmladen. 
De eksisterende plader mod vest skal 
skæres til, og mod øst skal pladerne 
skiftes, så de alle er røde, og der skal lysplader i øverst på begge sider. 
Vi håber, at der er nogen, som vil hjælpe os med at få dette projekt realiseret. 
 
Hjælp klubben med at tjene lette penge. 
 

 Bestil et OK-benzinkort, og knyt det til BLR 
 
Hvert år kan vi sætte 3-4.000 kr. ind på 
opsparingen, fordi mange er flittige til at benytte 
deres OK-kort, når de tanker. 
MEN, hvert år skal vi have 10 nye kort ellers 
bortfalder aftalen. 
Hjælp os med at tjene disse lette penge, og 
bestil et nyt OK-kort allerede i dag. 


