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Klublokale. 
Nu er klublokalet indtil videre kaldet ”cafetutten” færdigt. Det åbnes fredag den 3. september når vi holder 
mindedag. Indretningen skulle gerne være lidt for enhver smag, de små, har fået deres eget legehjørne der er 
slængepladser, barstole og så de ordinære borde og stole. 
Vi har etableret en ”medlemsvæg” hvor medlemmernes billeder skal hænge, så de kan fortælle klubbens 
historie. Vi håber at du vil være med til at sætte dit præg på medlemsvæggen, ved at medbringe det billede du 
synes skal hænge af dig og din hest. 
Alle slags er velkomne - nye som gamle; sjove, grimme eller bare flotte. Billederne skal være i rammer der kan 
hænges op når de afleveres og i almindelig størrelse, ca A5. Vi håber I alle vil være med på ideen og vise 
hvordan I har oplevet SAR . Bestyrelsen skal nok sørge for at de kommer op og hænge – du kan evt. skrive  
en historie om billedet bag på. 
Der er almindelig selvbetjening i cafetuttens køkken. Det betyder at der er faste lave priser til hverdag, som 
kræver at du selv tilbereder, betaler og rydder op efter dig, til gengæld er priserne også ”gør det selv priser”. 
Til stævner og andre arrangementer, vil der være betjening samt større udvalg, der vil også være nogen som 
rydder op i køkkenet bagefter. Denne service betyder selvfølgelig også at der er andre priser på disse dage. 
Det er besluttet at klubben sørger for rengøring af Cafetutten, vi håber I vil passe godt på lokalet i hverdagen. 
Der hænger nøgle samme sted som til dommertårnet. Husk at låse efter dig hvis du er den sidste som forlader 
lokalet. 
 
Ny bund i ridehuset og på den bagerste dressurbane. 
Bunden i ridehuset er skiftet. Den bagerste ridebane, er planerer så man ikke ”rider op ad bakke ”mere, den 
har også fået helt ny bund. Den forreste bane bliver ændret lidt så den ikke er så dyb. Det skulle gerne gøre 
banerne gode, og alligevel lidt forskellige så vi har baner der tilfredsstillet så mange som muligt, og kan bruges 
det meste af året. 
I den forbindelse er det besluttet at der skal samles mokker på alle vores ridebaner, der er indkøbt div. 
redskaber og opsamlingsbøtter til det. Så inden du forlader banen skal du lige tage din hests efterladenskaber 
med ud. 
Vi håber at banerne er blevet gode og at de holder længe. 
 
Åbent hus d. 25. september 
Lørdag den 25. september holder klubben åbent hus fra 11 - 15. Der vil blive forskellige opvisninger, og 
udstillinger med salg af forskellige hesteprodukter. Vi håber på rigtig mange besøgende – så kom og vær med. 
Du kan læse mere om det på hjemmesiden når vi nærmer os arrangementet. 
 
Certificeringer. 
Så er det ved at vi har fået de sidste ting på plads så klubben kan blive både sikkerheds- og organisations 
certificeret. Vi afventer et besøg fra Dansk Rideforbund så de kan besigtige hele etablissementet. 
Vi synes det er rigtig dejligt at I alle har taget så godt imod det at vi skal certificeres, særligt at I har taget 
kravene med håndtering af heste til jer, så vi kan ride så sikkert som muligt. 
 
Forsikringer 
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På klubbens hjemmeside kan du finde et overblik over de kollektive forsikringer der er tegnet gennem Dansk 
Idrætsforbund. Derudover har vi nævnt nogle forsikringer man som rytter måske kan have glæde af at tegne. 
Det er anbefalinger du kan tage med i overvejelserne om dit eget behov.  
 
Undervisere sæson 2010 – 2011 
Alle undervisere som har faste tider i ridehuset har nu meldt tilbage, om hvilke tider de har elever på. Som 
noget nyt har vi tilbudt disse undervisere at skrive et par linier om sig selv samt telefonnummer til vores 
hjemmeside, så det er lettere for nye at vælge underviser. 
 
Mindedag den 3. september. 
På årsdagen for branden, har aktivitetsudvalget arrangeret en mindedag, Det foregår på Kjeldmosegaard 
klokken 20.00, så kom og vær med hvis du har lyst. Tilmelding er ikke nødvendig. Vi byder på lidt kaffe og 
kage i Cafetutten. 
 
Stævne d. 4. september. 
Der afholdes C-stævne i dressur. Der er starter hele lørdagen, og vores cafetut sørger for forfriskninger under 
hele stævnet.  
Der er brug for hjælpere så har du en time eller to du kan afse, er du meget velkommen til at kontakte 
Charlotte Hannibal på 40 15 93 83. 
 
Klubmesterskab 
Juniorudvalget afholder klubmesterskab i weekenden d. 9. og 10. oktober. Allerede nu ligger er propositioner 
på hjemmesiden. Sidste anmeldelsesfrist er fredag d. 24. september. Både opvarmningsklasse og mesterskab 
er på niveau som kan passe alle medlemmer. I dressur i klasserne LD1 – MA. I spring fra LF til MB Husk at 
melde dig til, så du også kan være med. 
 
Indberetning af resultater til ranglisten 
Hvis du ser på hjemmesiden med resultater til klubbens interne rangliste, kan du følge med i hvem der melder 
deres resultater ind. Der er mange flere som starter stævner og bliver placeret. Vi vil gerne opfordre de som 
får placeringer til stævner om at melde resultater ind, da resultaterne er en af de dejlige måder at holde sig 
opdateret om klubbens liv på.  
 
Flere nyheder 
Det finder du på hjemmesiden,  www.sakskobing-rideklub.dk  
 
  Bestyrelsen  
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