
 

 

 
 
 
 
 
 
 

BLR – INFO 1-2020 
 
 
 
 
 

 
 
 

6 ryttere fra elevskolen deltager i Rideforbundets Elevskole Cup. 
De har fået mange fine sponsorpræmier, og de klarer sig rigtigt godt i konkurrencen. 

 
Følg os på Facebook og på  

www.broagerlands-rideklub.dk 

http://www.broagerlands-rideklub.dk/


Kære medlemmer, ryttere og forældre 
Her kan I læse lidt om, hvad vi har lavet siden sommerferien 2019. Samtidig præsenterer vi aktiviteterne i frem til sommeren 2020. 
 
Projekt HALMLADEN – vores lille cirkustelt 
Halmladen har plads til 12 heste i nogle store, fine bokse. Flittige medlemmer har renoveret laden, så alle plader nu er røde, og der 
er kommet lysplader øverst på begge sider.  
 
 
 
 
 
 
Ridefysioterapi 
Vi har ridefysioterapi mandag, tirsdag, torsdag og fredag i alt 16 timer i ugen. Der kommer over 70 patienter til træning hver uge, 
og det er vi utroligt glade for. Vores dygtige ridefysioterapeut og vores mange hjælpere, der gør en fantastisk indsats hver eneste 
uge.  
 
Tilfredshedsundersøgelse med elevskolen 
Vi har fået en del tilbagemeldinger. Langt den største del var positive. Der var også nogle kommentarer og forbedringsforslag. Dem 
arbejder vi videre med. Rideklubben er blevet udvalgt af Dansk Rideforbund til at afprøve deres spørgeskema. Det vil vi bruge 
fremover, når vi laver tilfredshedsmålinger.  
 
Lottospil i Broagerhallen 
Vi har for første gang prøvet at afholde lottospil. Det gik superfint. Der kom mange gæster, og de var meget tilfredse. Vi prøver 
igen i det nye år. Overskuddet blev på 3.120 kr., som sættes på opsparingen til den nye rytterstue. 
 
Goddag og farvel 
Vi har desværre sagt farvel til én af vores elevheste. Mads havde fået voldsom gigt og måtte aflives. Melka, som vi havde lånt ved 
Emilie, skal have en længere pause, så den har vi også sagt farvel til. 
Zafir, Maggie og Dana er kommet godt i gang.  
 
Aktiviteter i 2020 
Som I kan se på bagsiden af folderen, så har vi en del aktiviteter i det første halve år af 2020. Vi informerer og følger op på 
Facebook og med opslag i stalden. 
 
BLR fylder 50 år den 1. oktober 2020 
Det skal fejres, og bestyrelsen går snart i gang med planlægningen. Vi fik mange gode idéer til medlemsmødet, hvor vi også 
designede rytterstue. Hvis der er nogen, som vil hjælpe med at arrangere jubilæum, så sig endelig til. 
 
Den 30. 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 15. januar) 

 Valg til bestyrelse – Kirsten Hansen, Dorte Pabst, Lisa Nielsen, Malene Mouritsen er på valg 

 Valg af suppleanter til bestyrelsen - Tanja Hagensen (2 år) og Majbritt Grün Larsen er på valg 

 Valg af revisorer – Bodil Weidmann er på valg 

 Valg af revisorsuppleanter - Vivian Larsen er på valg 

 Valg til diverse udvalg 

 Eventuelt 
 
Kom til en hyggelig aften, hvor vi bl.a. hylder klubmestrene og championatsvinderne. 
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. 



Ny, større og handicapegnet rytterstue 
Bestyrelsen arbejder intenst på at realisere drømmen om en ny rytterstue. 
 
Det bliver en tilbygning på 10x20meter på gavlen af ridehuset ud mod dressurbanen.  
Der skal være plads nok til at vores handicappede patienter kan komme til med diverse hjælpemidler i hverdagen. Og vi skal kunne 
holde møder og arrangementer, hvor vi har plads til mere end, de 20 personer, som vi kan være i dag. 
Der skal være tekøkken og almindeligt køkken. Og så skal vi have toilet og handicaptoilet med bad. Derudover skal vi have et 
behandlerrum til ridefysioterapeuten og et hyggerum, som kan bruges til daglig. 
 

 Vi har fået dispensation ved Kystdirektoratet til at bygge indenfor strandbeskyttelseslinjen. 

 Vi har fået tegnet rytterstuen af en arkitekt. 

 

 Ansøgning om byggetilladelse er sendt til kommunen. 

 Og der søges fonde i stor stil. 
 

Herunder kan I se, hvilke fonde, der har givet hvor meget og til hvad. 

Fonde tildelt 
 

Støtte til 

Sydbankfonden 25.000  Behandlerrum 

Bagermester Johan Frederik 
Aschengreens Legat 10.000  Behandlerrum 

Fabrikant Mads Clausens Fond 10.000  Handicaptoilet med bad 

Susi og Peter Robinsohns Fond 10.000  Handicaptoilet med bad 

Toosbuys Fond 25.000  Handicaptoilet med bad 

Vanførefonden 30.000  Handicaptoilet med bad 

Vanførefonden 20.000  Tilgængelighed 

Fabrikant Mads Clausens Fond 25.000  
Opholdsrum med 
tekøkken 

LemvighMüller Fonden 25.000  Møde- og klublokale 

Broager Ringridning 7.500  Projektet 

SE's Vækstpulje 150.000  Projektet 

Lokal virksomhed 15.000  Projektet 

LAG 250.000  Projektet 

Sønderborg Ringridning 10.000  Projektet 

Broager Sparekasse 10.000  Projektet 

Fonde i alt december 2019 622.500   

 
Vi har lånemuligheder for 750.000 kr., egen opsparing og henlæggelser fra tidligere projekter på næsten 1,6 million. Det betyder, 
at vi mangler 915.000 kr. 
 
De sidste penge skal i hus senest den 1. april 2020. Ellers mister vi tilsagnet på 250.000 fra LAG. 
Der bliver selvfølgelig fortsat søgt fonde, og vi vil gerne opfordre ALLE til at støtte op om projektet ved at samle så mange penge 
som muligt sammen til Fastelavns-Sponsor-Stævnet den 29. februar og 1. marts. 
 
Hvis der er nogen, som har forslag til fonde eller virksomheder ud over dem, vi har ovenover, så sig endelig til. 
Lisa tager gerne imod tips på 40 24 04 39. 
  



Husk at melde afbud 
Det er meget vigtigt, at ALLE husker at melde afbud i god tid, hvis man ikke kan komme til undervisning. 
På den måde hjælper man underviserne med at få overblik over, hvilke heste der skal bruges. Og derudover kan underviserne 
bedre planlægge undervisningen, hvis de ved, hvor mange elever, der er på holdene. 
 
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 
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. 
 

4. januar   Arbejdsdag 

5. januar   Ringridning 

16. januar   Ekstraordinært bestyrelsesmøde (jubilæum) 

30. januar   50 års Jubilæumsgeneralforsamling 

28. februar   Arbejdsdag 

29. feb/1. marts   50 års Jubilæums Fastelavns-Sponsor-Stævne 

21. marts   Arbejdsdag 

22. marts   50 års Jubilæums indendørsringridning 

20. maj   Arbejdsdag 

21. maj   50 års Jubilæums Kristi Himmelfartsringridning 

29., 30. juni og 1. juli Ridelejr 

3., 4. og 5. juli Broager Ringridning 

 
Derudover får vi forhåbentlig et par D-stævner inden sommerferien. 
 

mailto:cosmo04@get2net.dk

