Formands beretning SAR 27/2-14
Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er
noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret.
Igen i går er der sket mange ting i og omkring Sakskøbing rideklub. Traditioner er
blevet holdt i hævt, nye er kommet til og andet var en enkelt stående begivenhed.
Fælles arrangementer
En af de første ting som var på programmet sidste år var Banko spil, som blev muligt
fordi DLG var så venlige at sponsere nogle af deres udgået vare. Vi fik en herlig
eftermiddag, sammen med kendte og ikke kendte ansigter.
Vi har haft flere hyggelige arrangementer hvor vi fælles kunne mødes.
• Fastelav, hvor det mest var børene der slog katten af tønden, men hvor det dog
var nødvendigt med en hjælpende hånd fra et par forældre. En forhåbentlig ny
tradition her i klubben.
• EM hygge, hvor der blev spist dejlig mad, mens vores dressur ekvipager
kæmpede i Herning om EM medaljer.
• Påsketuren som igennem en årrække, med Bjarne i spidsen, har været et fast
punkt på vores årshjul, blev til en Pinsetur i stedet, pga. vejeret.
• Sct. Hans, med fællesspisning, rundbold og tænding af ris lamper.
• Julefrokost, som igen i år blev en dejlig aften, hvor næsten alle snød så vandet
drev af dem under pakkelegen, og hvor lydniveau kunne hamle op med de
fleste børnehaver lige før madpakken.
• Welness ridning, hvor vi mødes hver anden mandag, og nyder selskabet af
hinanden og vores heste i behagelig og stemningsfyldte omgivelser, og med
små øvelser eller historier der passer til årstiden.
Alle disse fællesarrangementer hvor alle kan være med uanset på hvilket niveau man
rider, eller hvilken tilgang man har til ridning. Hvor man kan tage resten af familien
med, og de også kan blive en del af Sakskøbing rideklub. Det er dejligt at se at der er
så mange der bakker op omkring disse arrangementer, og går her fra med gode
oplevelser i bagagen.

Stævner
Igen har SAR afholdt stævner.
• Klubmesterskabet, blev det første stævne som blev afviklet, her fandt vi vores
klubmestre som på lørdag skal forsøge at genvinde deres titler. Og vi håber at
formanden kan regne rigtigt denne gang, således at hun udråber den rigtige
vinder. ☺
• Sydhavscup. Igen i går er vi så heldige, at vi i samarbejde med LSP skal
afholde Sydhavscup, det er 3. år, at denne cup ”på tværs af Lolland” løber af
stablen. Og vi håber at det lige som de sidste par år bliver en succes.
• Sommerstævne. Vores endags sommerstævne i dressur.
• Støt brysterne. I september blev Kjeldmosegaard iklædt i lyserødt, da stævneudvalget havde valgt at støtte kampen mod brystkræft ved C-stævnet i dressur.
Da alle rytterne ”afgav” deres doteringer, og i stedet fik sponser gaver, gik
jagten tidligt ind for at finde gaver til alle placeret. Det var overvældende, med
gaver vi fik.
Alle mand må siges at gå op i temaet med liv og sjæl: ryttere, dommere
tilskuer, hjælpere osv. Var klædt mere eller mindre i lyserød.
Må jeg endnu engang takke alle de mennesker som gjorde det muligt, at få så
gå gennemført et arrangement på benene. Det var to dejlige og festlige dag som
vi tænker tilbage på med et smil på læben, trods det alvorlige tema.
• Jule/advent spring stævne. Årets sidste stævne var vores, snart traditions
stævne, advent D-spring. Hvor vi i går takker vejr guderne for at vi kunne
gennemføre uden snestorm.

Resultater
Vi har mange medlemmer der weekend efter weekend er ude i det danske land og
rider flotte resultater hjem. Avlere der deltager i kåringer og championater. Det er en
fornøjelse at følge jer.
Vi har tradition for at være en klub, som hiver gode resultater hjem ved
distriktsmesterskaberne i D5. I 2013 var det Maria Nielsen og Weronica der vandt det
individuelle mesterskab for hest i spring. Ved hold mesterskaberne havde vi 2 hold
med.

Ved hold mesterskaberne i dressur var det desværre en anden klub der løb af med
mesterskabet, men vi kan på en måde godt kalde det vores, da de 3 hold ud af 4 var
SAR hold. De individuelle mesterskaber i dressur havde vi kun en enkelt svale med.
Vi håber det bliver anderledes i år, da det er os selv der skal afholde det.
Af yderligere resultater vil jeg også nævne Lenette Lundqvist på Don Primo Unik og
Louise Teisner på Litvinko Sjælstofte der begge deltog ved DRF’s 4 års
championater og som begge gik videre til mellemrunden. Blandt andet derfor modtog
Louise Teisner Schwadroneur’s minde pokal i Trakehner forbundet.
Hippoaden i Knuthenborg
Igen var det en fornøjelse at være en del af Hippoaden. Et godt tilrettelagt stævne,
hvor der hele tiden bliver udviklet på forskellige små detaljer, men som man også kan
mærke, at det er gravet mennesker som sidder med styre pinden.
Kursus.
Kursus udvalget har også haft gang i en masse spændende ting. Bla.
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Vi kan se at igen i år, skal der ske en masse spændende ting.
Faciliteter.
Vi er jo så heldige at vi har nogle dejlige faciliteter her på Kjelmosegaard som vi kan
benytte os af. Ridehuset har fået et ”Face lift” Det er jo efterhånden en ældre dame og
danse med, og vi bestræber os på at bringe den gode stemning fra vores omgang med
hinanden ind i ridehuset. De gode faciliteter er noget som vi gerne vil dele med
andre, derfor udlånte vi ”Cafetutten” til Schæfer hunde klubben, da de skulle afholde
deres første afdeling af DM i spor, og det var jo glædeligt at det var en af vores egne
der løb med titlen som Danmarksmester. Cafetutten blev ligeledes udlånt til Lollands
køreforening til deres årlige julefrokost.

Bestyrelsen
Bestyrelsen vil efter det første bestyrelses møde, indkalde til det årlige udvalgs møde,
hvor alle udvalg sammen kan koordinere vores kommende arrangementer og komme
med gode inputs til hinanden. Vi har forskellige udvalg i SAR, de forskellige udvalg
har hver deres opgaver og i hver af disse sidder der en repræsentant fra bestyrelsen, vi
vil gerne opfordre flere til at melde sig ind i et af de forskellige udvalg, så vi kan fast
holde alle vores traditioner, få nye og endnu flere spændende og gode oplevelser med
vores heste og hinanden.
Vi nedsatte for et par år siden et sikkerheds udvalg, der har været en stor hjælp især
med vores sikkerheds certificering. Da der desværre ikke er flere der sidder i dette
udvalg, har bestyrelsen valgt at nedlægge udvalget, og i stedet, have et punk på
dagsorden ved hvert bestyrelse møde som hedder sikkerhed, og ved evt. udfordringer
indhente ekstern hjælp.
Nye tiltag
I det forgangen år har bla haft fokus på de sociale medier. Ved et bestyrelses møde i
sommers faldt snakken på de sociale medier og hvordan vi kunne udnytte dette.
SARs facebook side som bliver brugt til alt mellem himmel og jord sjove oplæg,
videns deling, praktiske oplysninger osv. Ydere mere fik SAR deres egen Blogskrivere nemlig ungdomsudvalget. De har taget forskellige emner op og fortalt om
dagligdagen i SAR. Det har medført en artikel i Ridehesten og
Fritidssammenslutningens initiativ pris.
Som tidligere nævnt er der hver anden mandag Welness ridning og det har ført til at
der, den anden mandag er yoga (dog uden hest).
Det er fantastisk at være en del af en klub, som tør tage nogle udfordringer op, følge
en god ide og der samtidig er opbakning til det. At der er en rummelighed så der er
plads til alle og der er mulighed for at vælge til og fra.
Med disse ord vil jeg slutte min formands beretning.
Inden jeg slutter helt er der noget jeg gerne vil sige, og det er dels for egen regning
dels som klubbens formand og dels for medlemmer af klubben.
Der er en jeg gerne sige en speciel tak til en af klubbens medlemmer og også sidder i
bestyrelsen og som derfor ikke kan modtage nogen form for pokaler eller andet

hæder. Vi er nogle stykker der i hærdigt har forsøgt at hæderen kunne komme anden
steds fra men dette er dog ikke lykkes.
Hannibal, du gør et kæmpe arbejde her i klubben lige fra de bitte små ting i
hverdagen til de helt store arrangementer. Du tager initiativ og ansvar, vi har dig
mange ting at sige dig tak for. –helt personligt er jeg meget glad for det samarbejde vi
har og jeg ville meget nødigt undvære min kalender.
-Maria Stryhn Larsen
Formand Sakskøbing Rideklub

