
 

 

VELKOMMEN TIL JULEN I SAR!!!! 
 
SAR byder velkommen alle jer der skal fejre den første søndag i advendt med 
os. Vi glæder os til at se noget god springning, og en masse hygge 
 
Det er dejligt endelig at kunne byde jer alle sammen velkommen til  Kjeldmosegaard , ryttere, 
officials, hjælpere, og tilskuere. 
 
Vi håber, modsat sidste år, at vi ikke bliver væltet omkuld af årets første snestorm og at I, ryttere, 
vil give os masser af underholdende ridning. Så lover vi at vi gør alt for at stævnet skal blive godt, 
at maden smager dejligt og at rosetterne er flotte. 
 
Stævnet afholdes på SAR, Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 Sakskøbing 
 
 
Parkering: 
 
 
Vi henstiller til at i parkerer næse mod næse på P-pladsen foran Cafetutten, således at alle kan læsse 
heste af og på uden at være nervøse for at skulle lande på fronten af den bagved holdende bil. 
 
Person biler er velkomne til at parkere ved stalden. P-pladsen foran cafeen forbeholdes trailere, og 
der kan også parkeres på parkeringsområdet som ligger overfor vores bagerste dressurbane. 
 
HUSK venligst at rydde op efter jer – dvs. samle mokker og andet som tabes undervejs. 
 
 
Sekretriat: 
 
Husk at melde ankomst og betale eventuelle restancer inden start ;0) 
 
På grund af de få antal hjælpere, vil sekretariatet være en del af Cafetutten den dag, så henvend dig 
hvor du normalt handler, og så vil de være dig behjælpelig. 
 
Telefon som kan benyttes før og under stævnet er 40159283 
 
Cafeen:  
 
Vil være åbent og fordi det er vinter og jule tid, vil middagen bestå af hjemmelavet suppe, og der 
kan købes æbleskiver og gløgg. Der vil være åbent en time før start og til stævnet er slut. Der tages 
denne gang IKKE mod dankort. 
 
Der udover vil der naturligvis være salg af toast, diverse drikkevarer – kolde som varme samt lidt til 
den søde tand! 
 
 
 



 

 

Stalden:  
 
Det er ikke tilladt for fremmede heste at komme i stalden under stævnet. Ryttere og publikum er 
naturligvis velkomne til at kigge indenfor ;0) 
 
Baner: 
 
Der springes indendørs, og da vi jo kun har et ridehus vil der være opvarmning inden mellem 
klasserne, og et prøvespring inden man starter sin gennemridning. Såfremt nogle af klasserne er 
med mange deltagere, vil der være opvarmning imellem. 
 
Såfremt det ikke er frostvejr vil der også være sat forhindringer op på banen ved siden af ridehuset 
som naturligvis må benyttes under stævnet tillige med vores øvrige dressurbaner. 
 
 
Præmieoverrækkelse: 
 
Finder sted i ridehuset kort efter klassens afslutning. Rytterne må naturligvis gerne komme til hest. 
 
Hunde:  
 
Er velkomne, men skal føres i snor overalt på stævnepladsen. Ligesom vi forventer at du samler 
eventuelle efterladenskaber op efter din hund.  
 
Andet: 
 
Al ophold og færdsel på stævnepladsen foregår på eget ansvar. SAR påtager sig intet ansvar overfor 
uheld, skader, sygdom eller tyveri i forbindelse med stævnet, hverken overfor heste, mennesker 
eller ejendele. 
 
Rygning er IKKE tilladt i stald, Cafetutten eller i ridehuset. Vi henstiller i øvrigt til at alle benytter 
de opstillede skraldespande og askebægre. 
 
Det var en masse information at skulle læse, men vi håber at du efter endt læsning blot glæder 
dig til at skulle starte sommerferie-stævnet 
Vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen til nogle forhåbentlige gode timer på 
Kjeldmosegaard. VEL MØDT og rigtig glædelig december ;0) 
 


