BLR – INFO 2-2020
Maja og Therese brugte Corona-tiden til at male alle
springbommene og fyldet.
MEGA FLOT ARBEJDE PIGER – TUSIND TAK

Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer, ryttere og forældre
Velkommen tilbage efter en lang sommerpause.
I nyhedsbrevet samler vi op på, hvad der er sket på rideskolen siden jul 2019, og vi fortæller om, hvad der skal ske frem til jul 2020.
Corona
Corona har fyldt meget før sommerferien. Og det bliver helt sikkert også et tema ind i efteråret og vinteren. Det afspejler sig også i
dette nyhedsbrev.
Før Corona
Flittige børn og voksne havde en dejlig lørdag med at klippe pynt til vores store juletræ i ridehallen. Og mange kom forbi til
juletræsfesten og beundrede træ og pynt.
Traditionen tro blev der holdt indendørs ringridning omkring årsskiftet med god tilslutning af klubbens egne ryttere og ryttere
udefra.
Der skete ingen udskiftninger i bestyrelsen til generalforsamlingen, men vi fik valgt to nye
suppleanter: Maj-britt Lakjer og Britta Quittzau. De er allerede godt inde i opgaverne i bestyrelsen,
og har passet elevheste i sommerferien.
Der var som altid kæmpe stor opbakning til Fastelavns-Sponsor-Stævnet. Og vi red flotte 42.352kr.
hjem til vores nye rytterstue.
Vi nåede lige at holde et velbesøgt lottospil i Broagerhallen den 7. marts, og i ugen efter lukkede
landet ned.
Tiden under Corona
I løbet af få dage midt i marts blev der meget stille på rideskolen. Ridefysioterapien lukkede ned, det samme gjorde
elevundervisningen. Det store spørgsmål lød: Hvornår kan vi starte igen? Kommer vi i gang inden sommerferien? Hvad med
økonomien? Hvordan får vi passet heste og ponyer? Hvad med stævner, ringridning og, og, og.
Spørgsmålene var mange, og efterhånden har vi også fået en del svar.
Bestyrelsen er MEGET taknemlig for den store opbakning, vi har fået fra elevrytterne og deres forældre. Næsten alle har betalt
deres regninger selvom de har måttet undvære ridningen. Det har virkelig hjulpet os.
Vores personale har været i gang, men på nedsat tid, så hestene er blevet passet og motioneret for at være klar lige så snart vi
måtte starte igen.
Vi har fået 5.000 kr. fra Hestens værn til elevhestenes beslagsmed. Og vi har fået penge fra DGI og DIF’s hjælpepakke til idrætten.
Tiden med Corona
Coronaen går ikke væk lige foreløbig, og vi skal stadig passe meget på os selv og hinanden. Vi er startet fuldt op i elevskolen, og der
er heldigvis også sat gang i en del ridefysioterapi.
Vi tror på, at vi kan fortsætte vores aktiviteter, hvis vi tager de forholdsregler vi skal med afstand, afspritning, handsker og evt.
mundbind.
BLR fylder 50 år den 1. oktober 2020
Det skal fejres den 10. oktober, og bestyrelsen er gået i gang med planlægningen. Hvis der er nogen, som vil hjælpe med at
arrangere jubilæum, så sig endelig til.
Ny, større og handicapegnet rytterstue
Første spadestik til den nye rytterstue blev taget i al stilfærdighed i sommerferien, og arbejdet vil fortsætte helt
til jul.
Det bliver ikke helt så stort og flot, som vi havde ønsket os, men vi får en tilbygning på 8x22 meter på gavlen af
ridehuset ud mod dressurbanen. Der bliver et stort rum i midten, et køkken, et handicaptoilet med bad og et
behandlerrum/mødelokale/sekretariat. Der er stort fokus på tilgængelighed og handicapvenlighed i hele
byggeriet og udenfor. Det bliver SÅ godt.
For at få prisen til at passe til vores økonomi, bliver vi nødt til at lave meget arbejde selv.
Bestyrelsen kan umuligt lave det hele, så vi håber og tror på jeres hjælp til forskellige arbejdsopgaver:
 Eksisterende udvendig belægning er taget op √
 Flytning af flagstang er sket √
 Affald skal køres væk under hele byggeriet – de første læs er kørt
 Eksisterende rytterstue skal tømmes og pilles ned
 Midlertidig rampe til ridefys skal laves i Legehuset
 Indvendigt serveringsvindue skal laves
 Betontrappe/fliser mod dressurbanen skal sættes
 Indvendige vægge skal males
 Fodlister og dørkarme skal males







Den nye væg mod ridehallen skal males
Køkken skal sættes op
Gulve skal lægges
Udendørs belægning på sti og terrasse skal laves
Rengøring efter håndværkerne og os selv

Fondssøgningen fortsætter, hvilket forhåbentlig kan afkorte Gør-det-selv-listen. Senest har Sønderborg Kommune støttet projektet
med 200.000 kr.
Materialesponsorater modtages med taknemlighed. Vi kan blandt andet bruge:
 150 m2 udendørs betonfliser 40x40 cm
 2 køkken underskabe 60 cm med skuffer
 1 køkken underskab 60 cm til vask
 4 køkken overskabe 60 cm
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
26 39 29 84
Kontaktperson for ridefysioterapi cosmo04@get2net.dk
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk
Aktiviteter i 2020
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.
19. september
50 års Jubilæums Lottospil
2. oktober
Arbejdsdag
3. og 4. oktober
50 års Jubilæums Klubstævne
9. oktober
Arbejdsdag
10. oktober
50 års Jubilæumsfest
November
50 års Jubilæums Ringridning
21. november
Juleklippedag
22. november
50 års Jubilæums Juletræstænding
3. januar 2021
Ringridning
Bestil et OK-benzinkort eller download OK-appen, og knyt det til BLR
Hvert år kan vi sætte 6-7.000 kr. ind på opsparingen, fordi mange er flittige til at benytte deres OKkort, 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.

