Vi er blevet
recertificeret i SIKKERHED
og
ny-certificeret i ELEVSKOLE og BÆREDYGTIGHED

Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer, ryttere og forældre
Her kan I læse lidt om, hvad der rører sig i Broagerlands Rideklub. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, må I meget gerne
kontakte bestyrelsen. Derudover er den første halve time af hvert bestyrelsesmøde reserveret til medlemmerne, som bare kan
møde op.
Certificering
Fredag den 26. november havde rideklubben besøg af to repræsentanter fra Dansk Rideforbund.
Sikkerhed
De gennemgik vores sikkerhedsregler, førstehjælpskasse, beredskabsplan og meget mere. I stalden mødte de to piger med
ridehjelm og elevponyerne i træktov. Det samlede indtryk gjorde, at vi blev recertificeret i SIKKERHED.
Læs vores Informationshæfte med ordensregler m.m. på www.broagerlands-rideklub.dk/om/Lov-og-orden
Elevskole
Her gennemgik de vores måde at holde elevheste på. Marker, folde, udstyr, smed, dyrlæge, tandlæge m.m. blev gennemgået.
Undervisernes kompetencer, antal ryttere på holdene og mange andre ting blev gennemgået, og til sidst fik vi certificeret vores
ELEVSKOLE.
Bæredygtighed
Vi gennemgik elforbrug, vandforbrug, affaldssortering, Zero-Sport, lysautomatik i ridehallen og udendørs, LED-belysning, den nye
rytterstue og en del mere. Og med den store indsats vi alle gør for miljøet, fik vi også certificeringen i BÆREDYGTIGHED.
El-forbrug 2017-2021
Vores elforbrug er det højeste i mange år. Vi skal helt tilbage til 2013 for at finde et tilsvarende forbrug. Priserne er steget, og det
kommer til at påvirke regnskabet i negativ retning.
Vi skal hjælpe hinanden med at holde elforbruget nede, og målet for 2022 må være at komme ned på 2020 niveau.

Ridefysioterapi
Heldigvis har ridefysioterapi fået lov til at fortsætte uden restriktioner i den aktuelle coronasituation. De bruger selvfølgelig
værnemidler, men det er fantastisk for brugerne af ridefysioterapien, at der ikke er lukket.
Elevheste
Vi søger med lys og lygte efter en ny elevpony, og vi har haft flere på prøve, som ikke levede op til forventningerne.
Hvis I kender nogen, som vil udlåne eller sælge en pony på størrelse med Dunja, så kontakt Dorthe Pabst eller Tine Svanberg.
Elevrytterne har solgt næsten 500 lodsedler til fordel for en ny elevpony. Det er godt gået.
Aktiviteter i 2022
Som I kan se på bagsiden af folderen, så har vi planlagt nogle aktiviteter i det første halve år af 2022. Vi sætter dem i kalenderen
vel vidende, at de kan blive aflyst igen pga Corona. Vi informerer og følger op på Facebook og med opslag i stalden.
Generalforsamling afholdes den 24. februar 2022 kl. 19.00 i rytterstuen
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Kassererens beretning












Fastlæggelse af medlemskontingent
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
Valg til bestyrelse
o Kirsten Hansen og Lisa Nielsen er på valg og modtager ikke genvalg
o Dorthe Pabst og Jacob Kauffmann er på valg
Valg af suppleanter til bestyrelsen
o Maj-Britt Lakjer og Majbritt Grün Larsen er på valg
Valg af revisorer – Nicole Haugaard Sørensen 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 5-6.000 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.
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
Amanda Pharao

Underviser

51 21 22 88

Stella M. Ellegaard

Underviser

53 21 22 19

Majbritt Grün Larsen

Underviser, spring

28 70 89 83

Susanne El-Hifnawy

Ridefysioterapeut

31 60 09 12
fysio.susanne@gmail.com

Jens Lauridsen

Formand

20 86 60 06
formand@broagerlandsrideklub.dk

Kirsten Hansen

Kasserer
26 39 29 84
Kontaktperson for ridefysioterapi kasserer@broagerlandsrideklub.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.
30. januar
Ringridning kl. 11
15. januar
Nytårskur
11. og 12. februar
Lær at ride på Succesen v. Stine Henneskog
24.februar
Generalforsamling
marts
Indendørs ringridning
5. og 6. marts
Fastelavns-Sponsor-Stævne
23. april
BLR-dag
26. maj
Kristi Himmelfartsringridning
25. juni
Ridelejr, uden overnatning, primært lørdagshold
27., 28. og 29. juni
Ridelejr, med overnatning, primært for juniorer
1., 2. og 3. juli
Broager Ringridning
Derudover får vi forhåbentlig et par D-stævner inden sommerferien.

