
Kontaktpersoner i BLR 

 Undeviser M: 

Anne Schultz Ridefysioterapeut M: 2640 7711 

Tanja Hagensen Småbørn, lørdag M: 2089 2897 

Rikke Bjerkén Småbørn, lørdag M: 2326 3786 

Lisa Nielsen Formand T: 7444 0534 M: 4024 0439 
E: lip.nielsen@gmail.com 

Kirsten Hansen Kasserer 
Kontaktperson for 
ridefysioterapi 

T: 7444 2984 M:2639 2984 
E: cosmo04@get2net.dk 

Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk 
 
Aktiviteter 
Forårets aktiviteter annonceres på hjemmesiden, på Facebook og med opslag på 
rideskolen. 
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, så må du gerne kontakte os. 
 

Hvornår Hvad 

1. torsdag i hver måned Bestyrelsesmøde kl. 19 

22. februar Arbejdsdag kl. 17 

23. og 24. februar Fastelavns-Sponsor-Stævne 

28. februar Generalforsamling kl. 19 

16. marts Arbejdsdag kl. 13 

17. marts Forårskræmmermarked 

13. april Arbejdsdag kl. 13 

14. april Ringridning 

25. maj Arbejdsdag kl. 13 

Maj/juni Klubfest 

1.-3. juli Ridelejr for børn og unge 
 
Der mangler datoer for D-stævnerne, og de arbejdsdage, som følger med. 
De kommer på hjemmesiden, så snart vi kender dem. 
 
Vi glæder os til at se dig og din familie i Broagerlands Rideklub. 

 
 
 

BLR – INFO 
vinter 2012 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Følg os på Facebook 

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 
Bestyrelsen vil gerne med denne lille folder fortælle lidt om, hvad vi har lavet i 
Broagerlands Rideklub i andet halvår af 2012. Samtidig vil vi præsentere 
aktiviteterne frem til sommerferien 2013. 
 
Aktiviteter i andet halvår 2012 
Et kig på kalenderen på vores hjemmeside viser, at vi har haft et aktivt efterår. 
Af større arrangementer kan nævnes: 

 To week-ender med stævner og gæster fra andre klubber 

 Kræmmermarked i ridehallen. En ny aktivitet, som gentages. 

 Modeshow og foredrag om hovpleje i ridehallen 

 Juleafslutning med besøg af julemanden 
 
Team Cup Classic, som er en holdkonkurrence for ryttere over 30 år, er blevet et 
efterårsarrangement, og vore ryttere gjorde det flot ved at vinde deres pulje. 
 
Vi har solgt Fiberbredbånd for SE og lodsedler for Børnehjælpsdagen for at 
skaffe penge til de nye haller. 
 
Aktiviteter i 2013 
Ud over de arrangementer, som ses i kalenderen på bagsiden, arbejder 
bestyrelsen videre på at få Dansk Rideforbunds certificering i sikkerhed og 
organisation. Samtidig skal vi have de sidste ting på plads med kommunen om 
vores udvidelse. Og så går vi i gang med at søge fonde og virksomheder om 
penge til vores projekt. 
 
Flere ryttere til rideskolen 
Vi har stor succes med gratis undervisning i august måned til alle, der ikke har 
været tilmeldt et hold inden for de seneste 12 måneder. Det er en god måde at få 
undervisningen op i gear igen efter en sommerferie. 
 
Nyt personale 
Vi har fået en ekstra ridefysioterapeut. Fransiska Knark hjælper Anne Schultz. 
Vores underviser gennem to år Lisa Niss har fået nyt job. Vi skal have ansat 
hendes afløser i starten af det nye år. 
 
Forskellige hjælpere 
Vi har haft en del personer i samfundstjeneste. De har primært arbejdet med at 
holde ridestien fri for ukrudt. Derudover har de sammen med Jan malet alt det 
røde jern ved boksene i stalden. 
Vi har brug for hjælp fra vore medlemmer til det daglige sponsorarbejde og i 
cafeteriaet til stævner. Hvis du vil melde dig til at hjælpe, så kontakt bestyrelsen. 

Rammer, der strammer 
Siden maj 2010 har vi arbejdet på et projekt til 16 mio. kr. om udvidelse og 
modernisering af hele rideskolen.  
Næsten alt papirarbejdet i forhold til kommunen og øvrige myndigheder er på 
plads. Lokalplan og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen er på plads. Vi har 
fået overdraget de 40 meter af ridehallen, som kommunen ejer og hele det areal, 
som lokalplanen dækker. Fra 1. januar 2013 ejer BLR alle anlæg på rideskolen. 
Udvidet driftstilskud fra 2015 er godkendt. 
 
Dette sker i 2013 
Ansøgningen om udvidelse af dyrehold behandles i kommunen.  
Ansøgningen om kommunegaranti for kreditforeningslånet skal politisk behandles 
den 6. februar. 
Byggeriet skal være sat i gang senest i november 2014, ellers bortfalder nogle af 
vore dispensationer.  
Opsparingen er på næsten 300.000 kr. Over halvdelen af pengene kommer fra 
samarbejdet med Sydenergi om udbredelse af fiberbredbånd i Broager. 
 
HJÆLP 
Vi mangler nogen, som kan afse fire-seks aftener om året til at planlægge og 
støtte op om arbejdet med fondssøgning primært ud fra Legathåndbogen, som vi 
har på CD. Kontakt formanden, hvis det er noget for dig. 
 
Undervisningsplan 
Planen er vejledende. Se den gældende på hjemmesiden. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

8-9  8-9  8-9  

 09-10     

 10-11     

 11-12    10-10.30-11 

 12-13    11-11.30-12 

 13-14 
 

13-14   

  14-15   

15-16  15-16 15-16   

16-17 16-17 16-16.30-17 16-17  Søndag 

 17-18 hest 17-17.30 17-18  
17-19 

18-19 18-19 17.30-18.30   

19-20 19-19.30 18.30-19.30    

  19.30-20.30  
20-22 

 

     

Børn og unge Voksne Ridefys Spring Klubhold Småbørn 

Hal lukket    Bom-gym. Løsspring 

 


