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Sakskøbing Rideklub´s sikkerhed får national blåstempling. 
Sakskøbing Rideklub har indgået samarbejde med Dansk Rideforbund og været med i et 
pilotprojekt for at blive blandt de første i landet som opnår certificering. Vi er "kigget efter i 
sømmene" og er nu klar til at få overrakt selve certificeringen.  
Gennem det seneste år har Sakskøbing Rideklub arbejdet målrettet med at forbedre sikkerhed for 
rytter og hest samt den organisatoriske udvikling af klubben. Som den første klub øst for Storebælt 
får Sakskøbing Rideklub overrakt rideforbundets nye sikkerheds- og organisationscertificeringer. 
Dansk Rideforbunds certificeringsordninger er er med til synliggøre hvor vigtigt det er at en rideklub 
er god til andet end at styrke selve sportsgrenen, at ride. 
En certificering indenfor sikkerhed og organisation er en blåstempling og anbefaling af rideklubben. 
For at blive certificeret skal klubben opfylde nogle særligt udvalgte punkter som er essentielle 
indenfor netop det specifikke område.  
F.eks. er klubbens hjemmeside opdateret med væsentlige oplysninger om klubben, driften og de 
muligheder klubben giver. Der er udarbejdet en velkomstfolder og det er synligt  hvordan 
bestyrelsen arbejder, der er procedurer for hvordan møder og forskellige aktiviteter afvikles.  
Sikkerhedsmæssigt har klubben udarbejdet sikkerhedsregler som er skrappere end tidligere. Det 
har været nødvendigt at stramme op f.eks. om brugen af ridehjelm og sikkerhedsvest, der er 
kommet 1.hjælpskasser op, og ved generalforsamlingen i februar tog nogle medlemmer initiativ til 
at nedsætte et sikkerhedsudvalg.  
Sikkerhedsudvalget er stadig i sin spæde start, men tanken er at det skal inspirere med det 
fortsatte arbejde for at skabe fokus på sikkerhed ved ridning. Udvalget arbejder for sikkerhed lokalt 
i Sakskøbing rideklub, men håber at effekten af deres arbejde også bliver set af andre ryttere 
 
Som nyt initiativ afholder ungdomsudvalget i Sakskøbing Rideklub klubmesterskab i weekenden. 
Der skal findes en mester for disciplinerne spring & dressur. Lørdag afvikles ponydressur  om 
formiddagen, hestedressur om eftermiddagen. Søndag formiddag er afsat til at holde mesterskab i 
springning for både ponyer og heste. I den forbindelse kommer  Rideforbundet og laver den 
officielle overrækkelse af de flotte certificeringer til klubben lørdag den 9. oktober klokken 12.00. 
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