Certificeringsrapport
Forenings- og kvalitetsudvikling i Dansk Ride Forbund

Klubnavn
Distrikt
Kontaktperson/ funktion
Sted og dato
Mødets varighed
Antal deltagere
Besøg foretaget af
Om processen
Processens varighed
Målsætninger
(sæt kryds)

Sakskøbing Rideklub
5
Charlotte Hannibal - Kasserer
Klubbens faciliteter d. 06.01. 2015
1½ time
3
Udviklingskonsulent Helen Munksø

Målsætningen er at [klubbens navn] certificeres inden for:
□ Organisation
□ Sikkerhed
□ Elevskole
□ Ridelejr
□ D-stævne
□ Miljø
□ Bredde
□ X Opstaldning

Organisationscertificering
Formålet med organisationscertificeringen er at udvikle klubben i retning af en mere
veldrevet klub, samt at sætte fokus på demokrati og kommunikation i klubben.
Klubbens ydelser og værdier synliggøres for eksisterende og nye medlemmer.

Klubben er certificeret indenfor organisation
Sikkerhedscertificering
Formålet med sikkerhedscertificeringen er at højne såvel det aktive som det passive
sikkerhedsniveau i klubben for både mennesker og heste.

Klubben er certificeret indenfor sikkerhed

D-stævnecertificering
Formålet med stævnecertificeringen er at give klubberne et udviklings-, styrings- og
profileringsværktøj i forbindelse med klubbens udbydelse af stævner på D og E niveau.

Klubben er certificeret indenfor D-stævne
Opstaldningscertificering

Formålet med opstaldningscertificeringen er, at give klubberne et værktøj til at profilere
klubbens opstaldningspolitik udadtil, samt sikre at klubben blandt andet har en fyldestgørende
opstaldningskontrakt.

Sakskøbing Rideklub lejer sig ind på faciliteterne på Kjeldmosegård, hvor der er plads til 31
heste. Klubben står for den daglige drift af opstaldningsdelen, og har ansat en staldpige til at
varetage det daglige arbejde. Klubben havde nærmest bare ventet på opstaldnigscertificeringen,
da de på forhånd opfyldte alle punkterne. Klubben bærer bræg af, at være en klub med orden i
sagerne. Deres opstaldningskontrakt er meget udførlig og detaljeret, og generelt bærer både
klubben og opstaldningsdelen præg af overskud og et stort engagement. Stalden er forholdsvis
nybygget, ryddelig, lys og imødekommende. Der er gode brede staldgange, systemer for alt –
herunder ens fodringsspande, hønet, bokstavler, foldordninger m.m. Der forefindes små
magnetskilte til at sætte på bokstavlerne hvis hestene i en periode medicineres, ikke skal på
fold/andre hensyn. Stalden er forsynet med brandalarmer, brandsikre døre til foderrum,
sadelrum og halmopbevaring. På stedet forefindes også mulighed for isolationsboks i tilfælde af
karantænebehov, samt behandlingskasse med engangsmaterialer, overtrækstøj, handsker m.m.
Klubben har venteliste på opstaldningsdelen til trods for, at der i nærområdet ligger flere
opstaldningssteder. Stedet bærer præg af en hyggelig og rar atmosfære, ro i stalden, og god
trivsel blandt både heste og ryttere. De fleste heste har egen fold til rådighed, hvor de dagligt
bliver lukket ud. Kun hvis vejret er MEGET dårligt begrænses foldaktiviteten. Klubben har en fast
dyrlæge tilknyttet stedet, som blandt andet varetager undersøgelse af gødningsprøver, samt
eventuel efterfølgende behandling. Klubben er certificeret indenfor opstaldning d. 06.01.2015

Punkter der skal følges op på efter certificeringsbesøget
Certificering og punkt
Kommentar
Alle punkter er opfyldt

Aftalt frist og dato for fristens udløb
Dato for modtagelse af dokumentation

Opfylder klubben nu punktet/punkterne?

Konklusion
På baggrund af den gennemgåede proces og dagens certificeringsbesøg bekræftes hermed at
Sakskøbing Ridkelub opfylder alle de stillede krav, og at klubben derfor pr. dags dato certificeres
indenfor opstaldning.

Dato for rapporten: 07.01.2015

Dansk Ride Forbund
Udviklingskonsulent
Helen Munksø
Tlf. 43262825
hmu@rideforbund.dk

