Elevskole får
topfaciliteter
To helt nye 20 x 60 ridehaller. En stor udendørs
springbane. En helt ny, lys og hestevenlig stald.
Brøndby Ny Rideklub (BNR) er klar til at drive
elevskole fra deres spritnye faciliteter, og det
ser helt fantastisk ud. Den sjællandske klub
drømmer om at få op mod 250 elever, og de har
i hvert fald rammerne til det nu – udelukkende
ved hjælp fra Brøndby Kommune. Vi ønsker rideklubben tillykke med deres nye flotte anlæg.

BNR indtog deres flotte nye faciliteter i Ulsøparken
i Brøndby i april 2018. Rideklubbens nye hjem består af to store og lyse indendørs ridebaner på 20 x
60 m, en stor udendørs springbane, en flot ridesti
der går hele vejen rundt om BNR, rytterstue, Café
Tutten, toiletter og bad. Derudover er der 35 store
bokse fordelt i en helt ny og lys staldbygning med
direkte adgang til den ene ridehal samt seks vandspiltove med både koldt og varmt vand.
”Rideklubben ligger på Brøndby Kommunes grund,
og det er Brøndby Kommune, der har betalt for hele
det nye rideanlæg,” fortæller en glad Sara Lorenzen, daglig leder og underviser i Brøndby Ny Rideklub.

Brøndby Kommune bag klubbens nye anlæg
En helt ny stald og helt nye ridebaner er for mange
rideklubber en vild og uopnåelig drøm, men det er
rent faktisk virkeligheden for Brøndby Ny Rideklub.
I forbindelse med at loven om hestehold trådte i kraft
i 2008, kunne klubbens gamle bygninger ikke længere følge med tiden, og med hjælp fra Brøndby
Kommune har klubben nu fået et helt ny anlæg med
ridehaller, stalde og udendørs ridebane.

”Brøndby Kommune er bare en fantastisk kommune, der gør rigtig meget for børn og unge og herunder sport og fritid. Klubben ville jo aldrig selv have
kunnet skaffe penge til så flot et anlæg. Det er helt
vildt, at vi nu har så dejlige faciliteter i dagligdagen.
Hestene er også glade for at bo her. Der er mere lys
og luft, og de virker alle sammen så godt tilpasse og
glade.”
Kun elevskole
En af grundene til, at Brøndby Kommune også har
været så velvillige - eller skal vi sige rundhåndede i forhold til at betale for rideklubbens nye anlæg, kan
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nok findes i, at klubben satser udelukkende på elevskolen. Der er ingen opstaldning af privatheste, og
det er ikke muligt at leje sig ind med et ridehuskort
for at bruge banerne.

Der skal være plads til elevrytterne – og der skal
være plads til, at der hele tiden kan starte nye ryttere. Fra klubbens side bliver der også gjort meget
ud af, at det er elevrytterne, det handler om, at de
er en del af klubben, og at de også er med til at den
daglige pasning af hestene. Eksempelvis blev der
købt en elevpony til klubben, og det viste sig, at den
var i fol. Meningen var, at føllet skulle sælges, men
rytterne er blevet så glade for føllet, og så er det rigtig spændende for mange af dem at følge føllets udvikling fra baby til ridehest. Derfor har klubben nu
valgt at beholde plagen.

”Vores mål er at blive en stor rideskole og dermed
aktivere flere ryttere i ridesporten. Lige nu har vi 125
elever, men vi vil gerne op på 250. Vi har dog været
en lille rideskole indtil nu, og vi har valgt at opbygge
langsomt, så vi kan bevare den gode stemning og
det gode sammenhold, mens vi vokser. Lige nu har
vi 25 elevheste, og for at opfylde vores mål, skal vi
op på 35. Vi starter med at købe fem nye heste efter
sommerferien,” siger Sara.

Det er vigtigt, at alle trives
Økonomi er altid et af de store nedslagspunkter i
drift af en rideklub, og når man kun har elevskole,
har man jo i hvert fald ikke indtægt
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på opstaldning. Sara fortæller dog, at det godt kan
køre rundt med elevskolen.
Det kræver naturligvis, at man har heste og elever
nok til at bære økonomien. Klubben gør også meget
for at skabe aktiviteter for alle de hesteglade elever.
Der afholdes en del sløjfesprings-stævner, klubstævner i dressur og spring, og rideskolestævner
hvor ALLE kan deltage. Der er ofte træningslejre
med overnatning i weekenderne samt sommerridelejr, miniput-lejre i dagtimerne, juletræsfest, fastelavn, sommerfest, åbent hus til halloween, striglekurser og meget, meget mere.
”For os er det vigtigt, at vi har et godt klubmiljø, og
at alle trives. Vi vil gerne lave en masse arrangementer for børnene og nogle gode klubstævner,”
slutter Sara Lorenzen.

Sara Lorenzen, Rikke Dall og Inge-Lise Lorenzen
fra BNR
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