
 
Stemningen var trykket i Sakskøbing Rideklub for et halvt år siden, men nu humøret på vej tilbage. Foto: Peter Foersom

Rideklub har rejst sig 
 

11 heste brændte ihjel, da Sakskøbing Rideklubs ridecenter blev lagt i ruiner ved en 
omfattende brand den 3. september 2008. Men nu er rideklubben på benene igen. 
 
Af Anders Lysholm 
»Det var forfærdeligt. Det er som at miste en ven, når en hest dør,« fortæller formand for Sakskøbing Rideklub Charlotte 
Munch, fem måneder efter en voldsom brand, som tog livet af 11 af medlemmernes heste. 
Den efterfølgende tid har været hård for Sakskøbing Rideklubs medlemmer, bestyrelsen og formand, men i dag er klubben 
på rette spor igen: »Alle medlemmer er klar til at se fremad,« siger Charlotte Munch, som mener, at klubben er kommet ud 
som en styrket organisation efter den lange proces, klubben har været igennem efter branden. 
Det har især været vigtigt for rideklubben, at idéerne til byggeriet af et nyt ridecenter blev lagt hurtigt på bordet, så der kan 
komme fysiske rammer omkring klubben igen. Idéerne og forberedelserne til et nyt ridecenter går så godt, at Sakskøbing 
Rideklub håber, at et nyt ridecenter står klar ved årsskiftet. 
Men i de sidste fem måneder har der været mange praktiske og psykiske udfordringer at forholde sig til for formanden og 
bestyrelsen efter den skæbnesvangre brand. 
EN HÅRD TID 
»Først og fremmest var det vigtigt, at vi følelsesmæssigt kom over det. Mange af hesteejerne, der mistede en hest, havde en 
meget stærk tilknytning til den. Desuden havde mange af vores medlemmer en stærk tilknytning til centret, og de brugte 
mange timer i ridecentret hver dag. Derfor har det været vigtigt, at vi har fokuseret meget på sammenholdet og sørget for at 
iværksætte sociale arrangementer, selvom vi ikke har haft et fysisk ridecenter,« siger Charlotte Munch. 
A t branden har sat dybe spor, kan 23-årige Tanja Lohse nikke genkendende til. Hun mistede to heste i branden. Udover 
tabet af hestene mistede Tanja Lohse et vigtigt socialt tilholdssted. »Jeg brugte omkring tre timer om dagen i centret, og 
mange af mine venner kom derude. Så der var et stort tomrum, da centret var brændt ned,« fortæller Tanja Lohse. Hun ser 
frem til, at et nyt ridecenter står klar. 
Formand Charlotte Munch har siden ulykken brugt en til to dage om ugen på at arbejde med at få klubben tilbage på fode 
ved siden af sit fuldtidsjob. 
Charlotte Munch fortæller dog, at hele klubben har stået sammen og hjulpet i tiden efter branden. 
Kim Bjelstrand konsulent i Danmarks Idræts-Forbund er en af dem, der har hjulpet Sakskøbing Rideklub efter branden. 
»Vi har efterfølgende hjulpet klubben med at skabe rammerne for den fremtidige klub. Vi hjalp dem med at definere, hvordan 
klubben rent fysisk, men også værdimæssigt skulle se ud fremadrettet. Og så er vi efterfølgende med på sidelinjen, hvis der 
opstår noget, « fortæller Kim Bjelstrand. 
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