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Sakskøbing Rideklub gør juleforberedelser. 
JUL I HESTESTALDEN! 
 
Sakskøbing Rideklub starter som altid julemåneden med et skær af "jul som i gamle dage".   
 
Staldene er julepyntede og der er åbent for publikum, og dagens indhold vil krydres med salg af 
dekorationer, julegaveideer og diverse lækkert rideudstyr. 
Der vil være mulighed for at nyde et glas gløgg, kakao, varme vafler, æbleskiver og nygrillet dansk 
kalvekød alt imens børnene kan få en træktur på en pony og far kigger på biludstillingen. 
Kom og vær med til et anderledes hyggeligt julemarked, hvor der i ridehuset vil være forskellige 
shows dagen igennem, søndag d. 27. november 2005 i tidsrummet 10 - 16.  
 
Igen i år vil Sakskøbing Rideklub invitere til en dag, hvor der er mulighed for at se, hvad der sker 
inden for hestesporten på de mange forskellige niveauer. Kom og oplev en sport, som ud over at 
give god motion samt vedligeholdelse af muskler, er både sjov og lærerig, og kan dyrkes på mange 
niveauer. Sporten er ikke kun er forbeholdt en bestemt målgruppe. 
 
Alt dette foregår i klubbens julepyntede ridehus og stalde på adressen Reersø 19, Sakskøbing. 
 
Dagen igennem vil der være mange forskellige showindslag med og uden deltagelse af de 
firbenede heste. Blandt andet vil der være fremvisning af den smukke trakhenerhingst Pressen-
wind som rides af Sidsel H. Johansen og er avlet af Kaj Olesen, Errindlev, dressur- og 
springopvisninger, og dressur fra jorden med 3 vidtforskellige hesteracer. Desuden har vi samlet 10 
– 12 forskellige hesteracer, således at man kan se ind racehestenes hverdag. Her iblandt vises bla. 
Den kønne østrigske haflinger, den dejlige danske knapstupper, den smukke spanske PRE og den 
imponerende hollandske frieser. 
 
Entre til opvisningerne koster kr. 20,- for voksne for hele dagen, børn under 15 år gratis. På 
entrebilletten trækkes lod om 4 x søndagsbuffet på Hotel Nørrevang for 2 personer.  
Lodtrækningerne foregår 2 gange i løbet af dagen. 
 
For de mere hesteinteresserede vil være stande med salg af ride- og westernudstyr, hestefoder og 
andet godt for hestefolket. 
 
I dagene op til julemarkedet vil dagens program være nærmere præsenteret på klubbens 
hjemmeside, www.sar.webhop.net  . 
 
 
 
Så kom og vær med til et anderledes hyggeligt julemarked! 

http://www.sar.webhop.net/
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