
År 2005 er året hvor Sakskøbing Rideklub kan fejre 30-års jubilæum, og det har vi valgt at gøre ved 
at afholde 2 C-stævner; 1 i dressur og 1 i spring. 
 
I weekenden den 30. april og 1. maj blev dressurstævnet så afholdt og vi må sige, at vi satte 
standarden for årets udendørsstævner, dog med lidt hjælp fra oven. 
 
Onsdag før stævnet var vi så heldige, at der kom præcis den mængde regn som banerne havde brug 
for. Lørdag havde vi sol og egentligt lidt for godt vejr til at ride i. Natten mellem lørdag og søndag 
vandede Vor Herre lige banerne for os. Dog stoppede han først lidt op ad formiddagen, men så blev 
det til gengæld super ridevejr. Dejligt når nu klubben skulle afholde distriksmesterskaberne for 
hold. 
 
Banerne tog sig rigtig godt ud – de var nymalede, nyharvede selvfølgelig og der var sat flotte 
blomsterkrukker op mellem bogstaverne på de 2 baner, hvor selve konkurrencerne blev redet. Vi 
havde endvidere fået lave specielle rosetter til begivenheden, hvorpå der var blevet påtrykt 30-års 
jubilæum, således at de heldige vindere ikke var i tvivl om hvor og hvornår de vandt rosetten. 
 
Vi havde en fantastisk weekend, hvor noget af ridningen dog bar præg af, at det var årets første 
udendørsstævne, men folk, både ryttere, tilskuere og hjælpere var tilfredse. Og det er trods alt det 
vigtigste….. 
 
Til mesterskaberne var der for pony tilmeldt 3 hold – RHB –SAR og BELS. Og her var det 
Rytterforeningen Baunehøj der løb med præmierne, og hvilke præmier: 
 
 Dækken og plaketter. 
 Kanonstor og meget flot roset , 
 og en smuk buket blomster samt pengepræmie. 
 
For hestene var der tilmeldt hele 6 hold – SYK – VOSK – SAR 1 og 2 – LSP og BELS. Her var der 
jo 2 placeringer og vinderne blev Lolland Sports Rideklub og nr. 2. blev Bellingegård. Til vinderne 
var der samme præmier som til ponyerne, og nr. 2 fik rosetter og plaketter. 
 
Det var i øvrigt første gang, at man havde valgt at udskrive mesterskabsklasserne således, at 2 af 
ponyerne red LB2 og de sidste 2 red LA1 og hos hestene red 2 ryttere LA1 og de sidste 2 red LA4.  
 
Da det var klubbens 30-års jubilæum var der udskrevet en extra konkurrence, hvor den heste- og 
ponyrytter som red til størst %-sats i lørdagens ridt fik en præmie. Hos ponyerne gik den til Katrine 
Mayland Nielsen på Pascal fra RBH og hos hestene var det Pernille Magnusson på Soroya fra LSP 
der vandt. 
 
 
Se endvidere resultater andets steds sammen med stemnings-billeder fra weekenden i klubbens 
galleri…. 
 
 
 
 
 



Storken kom forbi… 
 
Efter afviklingen af stævnet lørdag eftermiddag, hvor vi efter endt oprydning gik og sundede os – 
kom en af forårets allerstørste overraskelser: En storkeflok på hele 4 storke slog sig ned på marken 
og så gik det ellers stærkt. Folketidendes fotograf blev hidkaldt, således at der var dokumentation 
for begivenheden og så var det ellers bare at nyde det sjældne syn. 
 
Vi var endda så heldige, at få billedet leveret af fotografen søndag morgen, således at det kunne 
beundres af alle de gæster der var på Kjeldmosegaard i forbindelse med dressurstævnet søndag den 
1. maj. Og rigtigheden kunne ikke diskuteres: 3 storke spankulerende på en mark med Sakskøbings 
karakteristiske vandtårn i baggrunden….. Jo den var god nok! 
 
 
Zardinen kom også forbi… 
 
Torsdag den 5. maj 2005 afholdt Stutteri Firfod åbent hus, og vanen tro var der mange mennesker 
som havde taget vejen for at se de mange dejlige heste og ikke mindst var det jo oplyst at Zardin 
skulle komme på visit med sin nye rytter, Per Sandgaard. Desværre for Stutteri Firfod stod der for 
meget vand på banerne til at Zardin kunne vises hjemme, men ……. 
 
…..så rykker man da bare arrangementets sidste indslag på Kjeldmosegaard. Så Zardin og Per red 
deres flotte opvisning på SAR´s bane. Og det var en flot flot opvisning, som gav mange af klubbens 
egne ryttere blot på tanden og som efter opvisningen bare måtte ud og ride på selv samme bane som 
danmarksmesteren og Morten Plenborgs dejlige hingst lige havde betrådt….. 
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