
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 
Årets 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. 

Velkommen 
Igen hjertelig velkommen i BLR. Vi håber du får det rart sammen med os. Skulle 
du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Lisa Nielsen 
Formand for BLR 
40 24 04 39 
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Kære nye rytter. 
Det er os en glæde at kunne byde dig og din familie velkommen i BLR. 
Vi håber, I vil føle jer hjemme og få en god tid i klubben.  

Broagerlands Rideklub er en breddeklub 

 Vi har ca. 125 medlemmer, som primært rider dressur, spring og 
naturridning.  

 Vi har ridefysioterapi mandag, tirsdag, torsdag og fredag med over 70 
patienter. 

 Vi er certificeret i organisation og sikkerhed ved Dansk Rideforbund. 
 
Vi er en åben klub 
Der er bestyrelsesmøde den første torsdag i hver måned. Fra kl. 18.30-19.00 kan 
medlemmerne komme forbi med ris og ros. 
Vi holder to medlemsmøder om året, hvor medlemmerne kan spørge nærmere 
ind til bestyrelsens arbejde.  
Referater fra alle møderne ligger på vores hjemmeside. 

Vi lægger vægt på hestenes trivsel 
Alle elevheste og ponyer er ude hver dag. Når vejret tillader det, rider vi 
udendørs enten på bane eller på tur. 

Vi passer på miljøet og naturen 
Alle hjælper hinanden med at spare på el og vand. Vi rider med omtanke i 
naturen. Og vi rider kun på Gendarmstien, hvor det er tilladt. 

Forældre og rytter involvering 
Hvert medlem skal deltage i mindst én arbejdsdag hvert halve år. 
Arbejdsdagene bruges til at lave ”gør det selv projekter” samt rengøring inde og 
ude, så rideskolen holder sig pæn og præsentabel. 
Vi sælger lodsedler, serverer til forskellige arrangementer og meget andet for at 
skaffe lidt ekstra penge til forskellige projekter. 

Forsikring 
Omgang med heste kræver forsigtighed. Derudover gælder det: 

 Man færdes altid under eget ansvar på BLR’s område 

 BLR har ingen kollektiv forsikring. Man opfordres til selv at have en 
ulykkes/fritidsforsikring. 

Ridehusregler 

 Vi er højst 8 ryttere ad gangen i ridehuset eller på dressurbanen 

 Vi rider venstre mod venstre og skridter én og én på hovslaget 

 Vi siger ”Port fri” før vi går ind i ridehallen 

 Vi rider alle med ridehjelm  

 Vi bærer alle ordentligt og sikkert fodtøj – ingen tennissko og ingen sandaler 

 Vi ryger kun på de anviste pladser udenfor 

Hunderegler 

 Hunden må være løs, hvis den er under opsyn 

 Hunden skal være bundet eller lukket inde, mens du rider 

 Hunden skal ALTID være i snor eller lukket inde, når vi har stævner eller 
ridefysioterapi 

 Hunden må IKKE være i klubhuset 

Kontingent 

Aktive medlemmer, stævnemedlemmer 400 kr. pr. år 

Aktive medlemmer samme familie, 3. og efterfølgende 300 kr. pr. år 

Passive medlemmer 200 kr. pr. år 

Klubmedlemskontingent for småbørn 200 kr. pr. år 

Arbejdskontingent 2 * kontingent 

 
Undervisning 
Vi har dressurundervisning i to haller mandag, onsdag og fredag. 
Tirsdag er der spring. 
Onsdag har vi klubhold, hvor man rider en halv time og kan tilkøbe ekstra hjælp. 
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag har vi ridefysioterapi.  
Du er velkommen til at medbringe din egen underviser, bare du laver en aftale 
med bestyrelsen om tidspunktet for undervisningen. 


