BLR – INFO 2-2019
Kære alle sammen
Her kan I læse lidt om, hvad vi har lavet i første halvår af 2019. Samtidig præsenterer vi aktiviteterne i frem til sommeren 2019.
Status på første halvår 2019
Vores to undervisere gør et rigtigt flot stykke arbejde med store og små ryttere. Rytterne deltager flittigt i vores arrangementer
såsom stævner og ringridning.
Vi har skiftet lidt ud i elevhestene. Bruno vores store belgier trivedes ikke i ridefysioterapien. Den er blevet byttet med Dana - en
fin jyde. Theo havde det svært med luften i stalden, og han har fået et godt hjem i Skelde. Som erstatning for ham har vi fået Zafir.
Lige inden sommerferien flyttede Maggie ind, og i løbet af sommerferien er Calle desværre rejst hjem til sin ejer.
Ridefysioterapi
Vi har ridefysioterapi mandag, tirsdag, torsdag og fredag i alt 16 timer i ugen. Ridefysioterapien er i en stabil udvikling, og derfor
har vi købt nogle nye, rolige og lidt tungere heste i det seneste halve år. Vi er utroligt glade for vores dygtige ridefysioterapeut og
vores mange hjælpere, der gør en fantastisk indsats hver eneste uge.
Aktiviteter i resten af 2019
Som I kan se på sidste side, så har vi en del aktiviteter i andet halvår af 2019. Vi informerer og følger op på Facebook og med
opslag i stalden. Men vi starter året med noget meget vigtigt, og ALLE er meget velkomne.

INVITATION
Vi holder medlemsmøde lørdag den 31. august kl. 13.00 i Rytterstuen.
Vi har brug for at rigtigt mange møder op og kommer med gode idéer.
Vi skal snakke om


Den nye Rytterstue
o Hvordan fylder vi rammerne ud?
o Hvordan vil de unge have den?
o Hvordan synes de voksne, at den er bedst?
o Hvad skal ridefysioterapien bruge?
o Hvor kommer pengene fra?
o Kan vi lave noget selv?
o Er der nogen, der kan skaffe materialer
o Og meget andet



50 års jubilæum i oktober 2020

Der er et år til vores 50 års jubilæum – det er ikke lang tid .
Vi vil gerne høre hvilke idéer du har til, hvordan vi skal fejre det.
Vi samler idéerne sammen, så vi kan starte planlægningen hurtigst muligt.

Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk
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HUSK AT MELDE AFBUD, HVIS DU IKKE KOMMER TIL DIN RIDETIME
Det er meget vigtigt for underviserne at vide, hvis du ikke kommer til din time.
Underviserne planlægger hvordan hestene skal bruges for, at alle kan få motion hver dag. Derudover planlægger de, hvad rytterne
skal lave i timerne. Den planlægning bliver kun god, hvis de ved, hvor mange elever, der er på hvert hold.
Du må melde afbud med en sms eller på Facebook - og meget gerne dagen før.
Kontaktpersoner i BLR
Sarah Corydon

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

41 68 14 31

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
26 39 29 84
Kontaktperson for ridefysioterapi 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
1. september
September
4. oktober
5. og 6. oktober
23. november
24. november
30. november
1. december
4. januar
5. januar

Medlemsmøde kl. 13
Groomingkursus
Arbejdsdag - klargøring til stævne
Klubmesterskabsstævne
Arbejdsdag klargøring til ringridning
Ringridning
Juleklip
Juletræsfest
Arbejdsdag klargøring til ringridning
Ringridning

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.

Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk

