
 

 

Sakskøbing Rideklub støtter brysterne! 
 
Efter de 2 seneste år at have afholdt de individuelle 
distriktsmesterskaber i dressur for både ponyer og heste har rideklubbens 
stævneudvalg valgt at dette års C-stævne skal handle om noget helt 
andet. 
 
Klubben har haft stor succes med at arrangere netop disse mesterskaber, men følte også at tiden var 
inde til at prøve kræfter med noget andet og give sig selv en udfordring. Så da der skulle søges 
stævneterminer og ønsker om afholdelse af mesterskaber for 2013, valgte stævneudvalget blot at 
søge om en stævnedato og intet andet. Det gav os frie hænder til at tænke i andre retninger! 
 
Og nu er retningen fundet! Efter at have talt med Kræftens Bekæmpelse var der ingen tvivl længere. 
I Distrikt 5, hvor Sakskøbing Rideklub er hjemhørende, er der en klar overrepræsentation af piger 
og kvindelige ryttere, så derfor afholdes C-stævne den 14. og 15. september 2013 til fordel for 
Brystkræft 
 
Stævnet vil blive afholdt om et vanligt ridestævne, men der vil ikke være doteringer idet disse vil 
blive doneret til Kræftens Bekæmpelse.  
I stedet vil vi love at der kommer mange flotte ærespræmier til alle de placerede i klasserne, dette 
kan både være gaver og pengepræmier!!!!! 
 
For at få indsamlet så mange penge som muligt kræver det at der kommer masser af starter, og for 
at få tilmeldingerne kræver det gode dommere. Vi glæder os allerede nu til at kunne byde 
velkommen til Leif Törnblad, Jan Olsen, Grethe Eriksen,  Susanne Vennike, Laura-Adele Nielsen, 
Mette Koch,  Susanne Ranch og Peter Fischer. 
 
Sakskøbing Rideklub håber naturligvis på at rytterne; piger, kvinder, drenge og mænd, vil bakke op 
om ideen og har i den anledning også fået lavet specielle rosetter i lyserød, som er den farve alle 
forbinder med Støt Brysterne-arrangementer. Ligeledes opfordres ryttere til at have ”et eller andet” 
lyserødt på sig under stævnet; det kan være en lyserød skjorte, lyserøde hårelastikker, lyserød 
slipsenål, et lyserød underlag eller måske et pandebånd med lyserøde sten – DET ER DIT VALG. 
 
Kom og oplev en lyserød weekend i Sakskøbing Rideklub – vi glæder os til at kunne sende penge af 
sted til Kræftens Bekæmpelse, men det kræver din hjælp. Så meld til via go.rideforbund.dk og glæd 
dig til september. 
 
 

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE ANDRE! 
 
 
 


