
Ny, større og handicapegnet rytterstue 
 
Præsentation af Broagerlands Rideklub 

Broagerlands Rideklub fejrer 50 års jubilæum den 1. oktober 2020. Vi er en breddeklub med ca. 150 medlemmer, som 
dyrker dressur, spring, ringridning og turridning mest på hyggeplan. 

Vi har 16 timer i ugen med ridefysioterapi, hvor over 70 patienter nyder godt af varmen fra hesten og dens 
bevægelser i forbindelse med deres behandling. Patienterne nyder også meget at ride tur i den skønne natur omkring 
rideskolen. Patienterne er børn, unge, voksne og ældre. De har mange forskellige udfordringer bl.a. sklerose, spasmer 
og lammelser.  

Vi har 3x½ time almindelig handicapridning, hvor specielt børn og unge med forskellige udfordringer kommer og får 
undervisning af én af vores hjælpere fra ridefysioterapien. Det er et tilbud til mennesker, som ikke kan komme i 
betragtning til ridefysioterapi. 

I 2018 udvidede vi medarbejderstaben i elevskolen, så vi har én underviser til nybegynderne og én til de øvede ryttere. 
Vi har i alt 18 timers elevundervisning om ugen. De 5 timer er ”paralleltimer”, hvor der undervises i to haller på 
samme tid. Dertil kommer 6 halve timer til småbørn om lørdagen.  

Vi har en fuldtidsansat staldmedarbejder og mange frivillige hjælpere i ridefysioterapien. 

Vi har 33 heste/ponyer opstaldet, og heraf tilhører 16 rideklubben. 

Projekter de seneste ti år 

I 2011 plantede og indviede vi en ridesti med sanseoplevelser, som primært kommer de handicappede ryttere til 
gode. Stien blev plantet sammen med spejdere fra Broager Drengegruppe.  

I 2014 fik vi LED-lys i vores ridehal. Efterfølgende er der opsat LED-lys i ”Legehuset” og i begge stalde. 

I 2016 købte vi en slamlade af vores nabo Broager Rensningsanlæg. Hallen blev renoveret med hjælp fra en mand i 
samfundstjeneste. Slamladen er blevet døbt om til ”Legehuset”, og bruges nu til undervisning af nybegyndere. 

I 2017 renoverede vi elevstalden og ridehallen med nyt tag og lysplader i taget samt i siden og gavlen på ridehallen. 

I 2019 er vores privatstald blevet renoveret, så den nu har røde plader nederst og lysplader øverst lige som ridehallen 
og Legehuset. 

Alle vore projekter er lavet med god støtte fra forskellige fonde og lokale virksomheder, egne opsparede midler og 
frivilligt arbejde af medlemmerne. 

Certificeringer og samarbejdspartnere 

Rideklubben er certificeret i Organisation og Sikkerhed i Dansk Rideforbund, og så er vi ZERO-Sportklub under 
Sønderborg Kommunes Project Zero, der arbejder for, at Sønderborg bliver en CO2-neutral vækstkommune i 2029.  

Vi er godkendt som samfundstjenestested, og får af Kriminalforsorgen ”tildelt” nogle personer, der ”aftjener” deres 
samfundstjeneste hos os.  

Derudover har vi et samarbejde med Broager Skole, hvor vi tilbyder en plads, hvis én af deres elever har brug for et 
afbræk i deres skole-hverdag. Det kan fx være som medhjælper i stalden. 

 

Kontaktinfo 

Navn: Broagerlands Rideklub 

Adresse: Broagervigvej 13, 6310 Broager – www.broagerlands-rideklub.dk 

CVR-nr. 84131717 

Kontonummer og registreringsnummer:  

Sydbank 8060 7019 918 

Broager Sparekasse 9797 8835 6597 56 

Kontaktperson: Lisa Nielsen, Nørregade 4, Skodsbøl, 6310 Broager, tlf. 40 24 04 39, lip.nielsen@gmail.com 
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De nuværende forhold  

For enden af vores flotte, nyrenoverede ridehal ligger vores gamle rytterstue. Den er 2,5 
meter bred og ca. 15 meter lang. 

Det er meget småt, når vi i dagligdagen har patienter med kørestole, rollatorer og stokke af 
forskellig art, som skal manøvrere rundt i mellem hinanden. 

Til hverdag bruger forældrene rytterstuen, når de venter på, at deres børn bliver færdige 
med undervisning. Det er tit en kold fornøjelse, da vi kun har el-varmen tændt i forbindelse 
med ridefysioterapi og arrangementer. 

Vores unge ryttere bruger rytterstuen til socialt samvær specielt i weekenderne. Det er også 
en kold fornøjelse for dem, og de ønsker sig et lille tekøkken, hvor de kan lave lidt nudler, 
varme pizza og varme kakao. 

Rytterstuen er også meget trang, når 20-30 medlemmer møder op til generalforsamling 
eller medlemsmøde. 

Klubarrangementer og foredrag holder vi slet ikke, da rummet er langt og smalt, så det er 
svært at placere en projektor eller en foredragsholder, så alle får noget ud af det. 

Rytterstuen er ikke tidssvarende isoleret, hvilket betyder, at vi bruger alt for meget el på opvarmning. Gulvet er af 
træplader på strøer, og det gynger visse steder faretruende, når vi går på det. 

Yderdøren er skæv og slidt og slutter ikke tæt til, så der er altid træk ind midt i rummet. 

Vores køkken er småt og uhensigtsmæssigt indrettet med inventar, som er blevet til overs i diverse private projekter. 

Der er ingen toilet i rytterstuen. Man skal bruge det toilet, som ligger i forbindelse med stalden. 

Til stævner sætter vi tæpper op i loftet og laver et lille aflukke, hvor dommeren kan sidde med en skriver og dømme 
dressurklasserne. Det er ikke hensigtsmæssigt, da gæsterne kan høre, hvad dommeren siger, og dommeren bliver 
forstyrret af gæster, der snakker. Derudover bruger stævneudvalget et lille hjørne til deres kontor. Begge dele tager 
meget plads fra gæsterne. 

 

   

Der laves kæpheste til ridelejr Generalforsamling Tilskuere i hallen til ringridning 
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Projektbeskrivelse  

Den gamle rytterstue skal rives ned. Og pladsen skal bruges til at skabe bedre og mere sikre forhold på og omkring 
rampen, hvor patienterne bliver liftet fra kørestolen og over på hesteryg. 

Ridefysioterapiens hjælpemidler skal flyttes fra rampen og ned i niveau med bunden i ridehallen, så hjælperne ikke 
skal kravle op af en lille trappe, hver gang de skal skifte udstyr på hesten eller hente hjælpemidler til patienten. 

Der skal laves et lille dommerhus – evt. flytbart uden for rytterstuen, så dommerne kan sidde i fred og ro specielt til 
dressurkonkurrencerne. 

Vi vil sætte en tilbygning på 10x20 meter på vores ridehal. Tilbygningen skal indrettes med optimale forhold for 
personale, patienter, medlemmer og gæster, og den skal indeholde: 

 Rytterstue 

 Handicaptoilet med bad 

 Behandlerrum 

 WC 

 Køkken 

 Parkeringsplads til kørestole, scootere m.m. 

 Mødelokale/undervisningslokale/sekretariat 

Rytterstuen skal være stor nok til, at vores handicappede patienter kan føle sig komfortable med alle deres 
hjælpemidler. Udover selve behandlingen på hesteryg giver det sociale samvær i rytterstuen med de andre patienter 
og hjælperne stor værdi og livskvalitet.  

Rytterstuen skal være så stor, at der er plads til at holde møder og klubarrangementer, men samtidig så hyggelig, at 
børn og forældre vil bruge den i løbet af ugen.  

Der skal være niveaufri adgang til et tidssvarende handicaptoilet med bademuligheder og et behandlerrum, hvor 
ridefysioterapeuten kan holde samtaler med patienterne i fred og ro. 

I dag har vi ét toilet i stalden, det er alt for lidt, når vi har stævner og ringridning. Et ekstra toilet i den nye rytterstue 
skal bruges af hjælpere, personale, gæster, medlemmer m.m.  

Der skal være et moderne køkken, som er let at holde ryddet og rent. Køkkenet skal leve op til Fødevarestyrelsens 
krav. 

Vi vil indrette en overdækket parkeringsplads, hvor kørestole, scootere m.m. kan placeres, mens patienterne er på 
hesteryg. P-pladsen skal være med strøm, så køretøjerne kan oplades, mens patienter rider. I dag fylder køretøjerne 
på rampen, hvor patienterne bliver liftet på hesten, eller de står udenfor uanset vejret.  

Vi skal have et mødelokale, hvor bestyrelsen og forskellige udvalg kan holde møder uden at spærre rytterstuen. 
Mødelokalet skal kunne bruges til teoretisk undervisning samt fysisk og motorisk træning af patienter og ryttere uden 
hest. Derudover skal det kunne fungere som sekretariat under stævnerne. 

 

 

Luftfoto af Broagerlands Rideskole og den planlagte udvidelse  
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Projektets baggrund 

Ridefysioterapi 

Der har været ridefysioterapi i Broagerlands Rideklub i næsten 20 år. Ridefysioterapien er meget velfungerende og et 
stort aktiv for klubben, for patienterne og for hjælperne, der blandt andet omfatter vores store elevryttere og nogle af 
byens pensionister. Ridefysioterapien har udvidet timetallet de seneste år fra 10 timer om ugen til nu 16. Der er over 
70 patienter tilknyttet, og de har stor gavn af behandlingen, men også af det sociale samvær i rytterstuen. 

Den nuværende rytterstue lever ikke op til dagens standarder for handicapadgang. Der er ikke meget plads til 
patienterne, deres hjælpemidler og deres hjælpere, og adgangsforholdene er på ingen måder optimale. Vi har smalle 
døre og trapper, og hvis man skal køre ind skal man passere rampen, hvor patienter liftes på og af hestene, hvilket er 
meget forstyrrende, og et sikkerhedsmæssigt problem.  

Vi har et handicaptoilet og et behandlerrum, men begge dele ligger i niveau med stalden. Adgangsvejen til stalden er 
stejl, hvilket betyder, at det er meget farligt for patienterne at bevæge sig ned på toilettet eller til samtale i 
behandlerrummet, hvis de bruger rollator eller kørestol.  

Vores handicaptoilet er ikke indrettet efter dagens standarder. Der er ikke nok friplads ved hver side af toilettet, 
håndvasken sidder ikke i umiddelbar nærhed af toilettet, der er ikke plads ved toilet og håndvask til en hjælper.  

Man kan være alene og fortrolige i det nuværende behandlerrum, men det deles med personalet og stævneudvalget, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 

Elevskole 

Modsat andre rideskoler er vores elevskole vokset de seneste år. Vi har to undervisere, som har parallel-undervisning i 
to haller tre dage om ugen. En masse børn og unge mennesker får gode oplevelser på hesteryg, og det er forholdsvis 
nemt at skifte niveau, når man er blevet dygtigere. Derudover har vi en del voksne elevryttere. 

Vores elevryttere er glade for at komme på rideskolen, og tilbringer megen fritid i stalden. Klubben vil gerne kunne 
tilbyde nogle bedre forhold til socialt samvær for specielt de unge teenagere. Vi planlægger en rytterstue, hvor de 
unge mennesker kan samles og se video, få teoriundervisning og bare hænge ud. 

De voksne på forskellige kaffehold vil sætte pris på, at de kan holde deres ugentlige fællesspisning i et lokale, hvor 
temperaturen kan holdes på et acceptabelt niveau hele året rundt. 

Arrangementer 

Klubben er begunstiget af, at medlemmerne møder op, når der indkaldes til diverse møder og generalforsamlinger. 
Men vi har svært ved at lave nogle spændende arrangementer, da rytterstuen er så smal, at en skærm ikke kan ses af 
alle. Som foredragsholder eller underviser har man svært ved at overskue forsamlingen, hvis man står på langsiden, og 
svært ved at kommunikere med de bagerste, når man står på kortsiden. Vi vil gerne have nogle faciliteter, som gør det 
muligt at give teoriundervisning, se livestreaming af de store stævner sammen, laves fællesspisninger eller andet, som 
kan bringe medlemmerne sammen på tværs af alder og niveau.  

Vores køkken er lillebitte og indrettet med inventar, som er blevet tilovers, når medlemmerne har skiftet deres eget. 
Køkkenet er ikke tidssvarende, og vi ønsker os et køkken, hvor arbejdet i forbindelse med arrangementer og stævner 
kan tilrettelægges hensigtsmæssigt, og hvor det er muligt at betjene mere end én kunde ad gangen. 

 

Ridefysioterapien på træningstur langs vandet 

  



Ny, større og handicapegnet rytterstue 
 
Øvrige, som får gavn af projektet 

Broagers børnehaver, skolen og SFO’en kommer af og til på tur til rideskolen. De har tit deres madpakker med, som de 
spiser i vores rytterstue. Børnene vil få stor glæde af, at der vil blive mere plads til dem i en ny og større rytterstue. 

Tæt ved rideskolen ligger en shelter, som bruges flittigt af folk, der vandrer på Gendarmstien. I dag bruger de vores 
toilet, hvor de også henter vand. I vores nye faciliteter vil de få mulighed for at låne tekøkkenet til at hente vand. Og 
så kan de få et bad, hvis de har behov for det. 

 

Daglig drift 

Vi tilstræber, at vores rideskole er så energioptimeret som muligt. Der er LED-lys overalt. Der er sensorer, hvor det 
giver mening, og udelyset er styret med timere. 

Vores nye rytterstue skal isoleres efter de nyeste krav, og opvarmningen skal optimeres ved hjælp af varmepumper 
eller jordvarme, så vi får så lavt et strømforbrug som muligt.  

Vi skal have LED-lys, energirigtige hvidevarer og berøringsfrie armaturer ved håndvaskene. 

 

Tidsplan 

Rideskole blev bygget af frivillige i 1990. Bestyrelsen og medlemmerne har siden 2010 arbejdet på at skaffe penge og 
senere renovere ridehallen og staldene, så de i dag fremstår lyse og venlige. Rytterstuen er det sidste store 
bygningsmæssige projekt, vi mangler. 

Kystdirektoratet har meddelt dispensation til udvidelsen. 

Råskitserne til en ny rytterstue er tegnet, der er lavet et overslag og et budget for projektet.  

Vi har afholdt en workshop, hvor patienter, medlemmer og forældre kom med deres ønsker til projektet.  

Vi har fået arkitekttegnet det endelige projekt, så forskellige håndværkere kan byde ind med deres skarpeste pris.   

Vi har søgt byggetilladelse i december 2019. Og den skal være startskuddet til opførelse af rytterstuen, som vi gerne 
ser stå færdig i efteråret 2020, hvor vi kan fejre 30 års jubilæum på Broagervigvej og 50 års jubilæum som rideklub. 

 

Projektets økonomi 

Rideklubben er ikke momsregistreret, derfor er alle priser inkl. moms. Overslaget er på 2.500.000 kr., og klubben 
forventer, at kunne bidrage med 1.000.000 kr. i form af lån, opsparing og henlæggelser fra afsluttede projekter.. 

Da projektet har været på tegnebrættet siden 2010, er der allerede fonde, som har doneret penge til specifikke 
formål. Disse penge har været hensat, og kommer i spil nu, hvor projektet skal realiseres.  

Vi vil arbejde på at skaffe produktsponsorater i form af glasvæv, maling, fliser m.m. hos lokale byggemarkeder og 
malerforretninger. Og så vil vi lave nogle af opgaverne selv for eksempel tapetsere og male. 

Derud over søger vi fonde og virksomheder om penge til projektet. 

Der er lavet en finansieringsplan for projektet og en oversigt over, hvilke tiltag rideklubben har gjort indtil nu for at 
skaffe penge til projektet.  

   

Rytterstuen set fra ridehallen Fastelavnssponsorstævne Sommerafslutning, ridefys 
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Formidling af projektet og bidragyderne 

Projektet er beskrevet på vores hjemmeside, og hver gang vi får et bidrag, bliver det nævnt på hjemmesiden og 
Facebook. Derudover skriver vi om projektets fremdrift i vores nyhedsbrev, der sendes til alle medlemmerne to gange 
årligt. 

I begyndelsen af 2020 begynder vi at sende oplysninger om projektet til de regionale- og lokale aviser.  

Vi vil markere første spadestik, og vi forventer, at indvielsen skal ske til rideklubbens 50 års jubilæum i oktober 2020, 
hvor vi inviterer alle, der har ydet et bidrag til, at projektet kan blive til virkelighed. 

I forbindelse med indvielsen vil vi afsløre en tavle med alle bidragydernes navne. 


