
Kontaktpersoner i BLR 

Saskia Clausager Underviser – børn og let øvede 2564 4309 

Rita Jensen Underviser – øvede 
 mandag og onsdag 

2912 4239 

Anne Schulz Ridefysioterapeut 2640 7711 

Saskia Clausager Småbørn, lørdag 2564 4309 

Lisa Nielsen Formand 4024 0439 
lip.nielsen@gmail.com 

Kirsten Hansen Kasserer 
Kontaktperson for ridefysioterapi 

2639 2984 
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, 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 

8. januar Indendørs ringridning 

14. og 15. januar 
Arbejdsdag kl. 10 begge dage. 
Plader på slamladen og bund i begge haller. 

9. februar Generalforsamling kl. 19 

24. februar Arbejdsdag kl. 17 

25.+ 26. februar Fastelavns-Sponsor-Stævne 

24. maj Arbejdsdag kl. 17 

25. maj Kr. himmelfartsringridning 

26-28. juni Ridelejr 

 
Derudover får vi forhåbentlig et par D-stævner inden sommerferien. 
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Kære medlemmer, ryttere og forældre 
Her kan I læse lidt om, hvad vi har lavet i andet halvår af 2016. Samtidig vil vi 
præsentere aktiviteterne i frem til sommeren 2017. 
 
Status på andet halvår 2016 
Vi har også haft travlt i andet halvår i 2016  
Efter en vellykket ridelejr i slutningen af juni holdt elevhestene en velfortjent 
sommerferie. I september var der D-
stævne i dressur for heste og ponyer, 
hvor vi havde gæster fra andre 
klubber. I september afholdt vi også et 
velbesøgt arrangement for nytilflyttere 
til kommunen. I oktober holdt vi vores 
årlige klubstævne, hvor vi kårede 
klubmestre i dressur og spring både 
ved heste og ponyer. Samtidig havde 
vi besøg af Nordea-fonden og SE’s vækstpulje, som indviede vores nye store 
spejl. 
Vi har også fået en ny og kæmpestor mark til privathestene. Det skal give lidt 
mere græs til elevhestene. 
 
Aktiviteter i 2017 
Vi skal have gjort slamladen færdig, så vi kan få den indviet til vores Fastelavns-
Sponsor-Stævne i februar. I den forbindelse afholder vi en navne-konkurrence. 

 
Vi glæder os meget til at kunne tage den lille hal i brug som aflastning for den 
store. 
Med den lille ekstra hal får vi mulighed for at lufte vores heste, selvom der er 
undervisning i den store hal. Vi får også mulighed for at lave nogle spændende 
arrangementer i den store hal. Og så får vi et sted, hvor vi kan lade hestene løbe 
løse om vinteren. 
 

HALMLADEN Vi har købt lysplader til begge sider. 
De eksisterende plader mod vest skal 
skæres til, og mod øst skal pladerne 
skiftes, så de alle er røde. Der skal 
lysplader i øverst på begge sider. 

  

  
Generalforsamling den 9. februar 
Kom til en hyggelig aften, hvor vi bl.a. hylder årets klubmestre og 
championatsvindere. 
Derudover vil bestyrelsen fortælle om planerne for renovering af den gamle 
ridehal. 
Siden 2010 har vi arbejdet med planer om at opføre først to og så én helt ny, stor 
ridehal med nye faciliteter for vores handicappede ryttere. Med købet af 
slamladen er disse planer lagt lidt i skuffen. 
Vi har alle sammen sparet en del penge op, og bestyrelsen vil løfte sløret for, 
hvordan nogen af disse penge skal bruges i 2017. 
Bl.a. håber vi på opbakning til at lægge nyt tag på ridehallen og stalden. 
Kom frisk den 9. februar og hør nærmere. 
 
BLR passer godt på miljøet 
Rideklubben er ZeroSport-certificeret, og vi har lavet en del tiltag for at begrænse 
elforbruget, hvilket ses i den grønne kurve i diagrammet. 
I 2016 får vi et lidt højere forbrug end i 2015. Det skyldes primært, at vi har fået 
nye radiatorer i Rytterstuen, og det tog lidt tid, at få dem justeret rigtigt ind. 
Det er MEGET vigtigt, at alle er med til at spare på strømmen, og det gør vi lettest 
ved at slukke for lyset, så snart vi kan. 
 

 
 
 
Hjælp klubben med at tjene lette penge – knyt dit OK-kort til rideklubben. 
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. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

El kWh 31.620 40.084 30.392 28.615 21.643 16.406 11.803 10.528 

El kr.   50.105 40.469 42.610 39.654 33.387 22.970 28.180 
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