Formandsberetning Sakskøbing Rideklub 2015.
Endnu et år er gået i Sakskøbing Rideklub -og hvilket år. Igen i år har der været meget på tapetet,
ikke mindst vores jubilæum, som vi gennem hele 2015 mere eller mindre har markeret. Bla. Med
vores smukke jubilæums rosetter. Og naturligvis ved vores jubilæumsfest, som jo gik over al
forventning. Vi havde valgt at fejre jubilæet ved at inviterer til en dag, hvor vi blev underholdt,
inspireret og fik gode tips og tricks af tre Clinics, hvor vi kunne nyde 3 af klubbens ryttere. Først
kunne vi opleve Sofie Berg som er spring pony rytter. Sofie's træner var desværre blevet syg, og
kunne desværre ikke komme. Men en anden af vores medlemmer Josefinde Voss Madsen sprang
til og det blev både en lærerig, spændende og flot opvisning. Efter springningen kom Vicky Pejter
Larsen og hendes hest Herzog Højris på banen sammen med hendes daværende træner Lasse
Kasparek Hestengen. Vicky, Herzog og Lasse guide os igennem hvad de trænende til dagligt.
Derefter fik vi fornøjelsen af at nyde Trude Kasparek Hestengen og den norske varmbolds hest
Disney. Det var en nydelse at se dressurridning på sådan et plan. Weekenden efter deltog Trude
ved de Nordiske mesterskaber hvor det blev til en bronzemedalje i holdkonkurrencen og sølv ved
den individuelle konkurrence. Efterfølgende var der det hele store kage bord hvor flere af
klubbens medlemmer havde bidraget. Der var boblevand og Krenkerup øl til at skylle efter med.
40år!!! -og hvilket 40år der har været op og ned ture -ja selv tider hvor Sakskøbing rideklubs
eksistens har været truet, og tider hvor vi har redet på en bølge af succes.
Vi har en fantastisk klub, og har haft det gennem alle 40 år. Vores klub er bygget op af frivillige og
der er mange mennesker vi bør og skal takke for Sakskøbing Rideklub. I dag er der stadigvæk
frivillige kræfter der får møllen til at dreje rundt. Og i dette arbejde bliver der langt mange mange
arbejds timer. Uden frivillighed ingen rideklub. Frivillighed er et stort emne. Både ude i klubberne i
Dansk ride forbund og DGI. Vi har ved flere lejligheder i DRF regi talt frivillighed og deltaget i
nationale spørgeskema undersøgelser. Den store fokus skyldes i høj grad mangel på frivillige, og
det er også noget vi kan mærke her i klubben. Dog står det dog værre til andre steder. Vi er indtil
videre så privilegeret at "Tordenskjolds soldater" altid træder til. Til vores arrangementer har vi en
trofast skare der altid byder ind med ting store som små, som de kan være behjælpelige med. Det
skal I have en kæmpe tak for. Som sagt uden jer ingen rideklub. Frivillighed er noget bestyrelsen
også hyppigt drøfter, og vi vil gerne opfodre alle til at komme med inputs til hvordan vi, som
bestyrelsen, kan rekruttere flere frivillige og fastholde dem vi har. Vi som forening har en
forpligtigelse til at afholde arrangementer, arrangementer for alle. Idet vi hvert år får tilskud fra
kommunen, så derfor planlægger bestyrelsen en visionsdag i 2016 hvor vi i samarbejde med jer
medlemmer, kan se fremad. Klubben afholdte i 2008 en sådan. Her kom mange gode drøftelser.
Disse visioner blev noteret, og jeg kan med glæde meddele at næsten alle er opfyldt. Der er dog
enkelte der ikke er. Her kommer frivilligheden i spil igen. En af de visioner der ikke er lykkes er
landsstævner. De fysiske muligheder for at afholde landstævner i dressur, er nogenlunde som de
skal være. Hver gang vi har afholdt C-stævne skal TD'eren udfylde en stævne rapport, i denne skal
TD'erne tage stilling til om klubben ville have mulighed for at afholde stævner af højere niveau.
Her anbefaler TD'eren som oftest at det er noget vi godt kan klare, både de fysiske rammer og
afvikling af stævnet. Men som sagt er det i høj grad et spørgsmål om "hænder", -og tid!!! Vi
glæder os meget til sådan en dag og håbe rat der vil være stor opbakning, så vi forsat kan være en

klub der er innovativ og at styrke vores i forvejen gode klubånd og rygte :) Foruden frivillige hvad
ville det hele så være værd?
Der er igen år sket mange rigtig mange ting i vores klub. Og for at dette, fra min side, ikke skal
blive en hel aftensforestilling har jeg valgt noget ud. Så jeg underskylder på forhånd til dem der
måske sidder og føler sig forbigået.
Ungdomsudvalget har igen i går haft stor fokus på de unge mennesker. De har afholdt fastelavn,
påskeskattejagt og halloween, til stor glæde for de mindste her i klubben. -også for deres forældre
og bedsteforældre.
Også aktiviteter uden hest og uden for matriklen er det også blevet. Ladywalk som friske piger
igen i år deltog i, de trosset regnen og fik trods vejet en hyggelig dag ud af det. Og som i kan se så
er det ikke noget der hedder dårligt vejr, der er kun dårligt fodtøj :) når man er hestepige!!! opfindsomheden er i top :)
Hannibal og jeg drog også til det nordjyske, hvor vi deltog ved det årlige repræsentantskabsmøde i
DRF. Dette er en begivenhed vi altid deltager i. Men sidste år, havde vi en mission. Bestyrelsen var
blevet opfodret til at indgive et forslag om en vedtægts ændring vedrørende 70 års reglen.
Roskilde Rideklub havde indsendt samme forslag og i samarbejde med dem, forlagde vi en
vedtægts ændring. Der kom en god debat ud af dette, og vi følte at der var mange der havde den
sammen holdning som os. DRF så ikke nødvendigheden af at vores forslag blev vedtaget, og en af
deres argumenter var at der også skulle være plads til de unge kunne komme frem. Trods vores
gode mavefornemmelse blev der da stemmeren var talt op, overraskende 24% for en vedtægts
ændring og 76% imod. Vi drog den lange vej hjem til Sakskøbing med sænket hoveder. Og med
den bevidsthed om at der i de næste år, går meget faglig ekspertise tabt. Da mange af "vores"
dommere, TD'er og ------- falder for aldersgrænsen.
I 2015 har vi som altid afholdt stævner. Det første af slagsen var det årlige klubmesterskab både i
spring og i dressur. Tillykke til de vindende ekvipager pony dressur Ida Svaneeng og Friis Nachos
pony spring Channe Bech Petersen , hest dressur Lenette Lundqvist og Don Primo Unik, Hest
spring Mie Christiansen og Fønix Elsa. Der var igen i år god opbakning. Rytterne skal forsvare deres
titler sidste weekend i denne måned. Hvor vi har forsøgt at udskrive spring mesterskabet i en stil
spring. Vi håber at vi ser noget flot ridning både i dressur og i spring.
SydhavsCuppen blev igen i år afholdt og vi forsøgte os med en udvidelse nemlig med
SydhavsMesterskaberne. Der var desværre ikke den store opbakning til dette, og vi har i vores
samarbejde med LSP valgt ikke kan gentage dette i år. Sydhavscuppen køre igen i år hvor vi i SAR
har den indledende runde og LSP har finalestævnet. Vi ser frem til en super weekend med en
masse glade mennesker og god ridning.
I juli måned blev der pyntet op til jul, dette skyldes at årets støtte stævne i år støttede
Julemærkehjemment. Der blev samlet en masse gaver ind og vi kunne igen i år glæde de mange
vindende ryttere med en masse fede præmier, og ikke mindst sende lige under 10000 kr. af sted til
det gode formål. Vi er lige nu i kontakt med vores nye formål som vi gerne vil støtte til årets støtte
stævne. Mange tak til alle de flotte gaver som der blev sponseret.

Igen i år var SAR vært for de D5's individuelle mesterskaber i dressur. Selvom vejret ikke artet sig
fra sin bedste side, lykkes det alligevel at få afviklet stævnet på fornemste vis. Her trådte
Tordenskjolds soldater til igen. Det var med stor glæde at vi kunne hylde 2 af vores egne ryttere
som vindere af mesterskaberne Ida Svaneeng og Friis Nachos blev mester i pony dressur og
Lenette Lundqvist og Don Primo Unik for hestene.
Sommeren 2015 viste sig ikke for i kønneste side, men en af de rigtige gode dage var den dag hvor
der blev afholdt Hippoaden. Med sol og sommer og en masse glade mennesker og friske heste
kørte årets langdistance stævne på fineste vis. Hans Herman og Randi som i mange år har haft
mange timer og kræfter i arbejdet omkring Hippoaden, havde meddelt at de gerne ville trække sig
lidt tilbage. Derfor blev der sat nye kræfter sat ind, og man må sige at de viste sig at være værdige
til opgave og løste den på bedste vis.
Det er ikke kun i vores egen andedam at der har været god deltagelse. Sakskøbing Rideklub er
også blev repræsenteret på forskellige niveauer og til mange forskellige aktiviteter. Det er
fantastisk at se og høre fra alle jer, der gerne vil dele jeres oplevelser med os andre. I er alle
ambassadører for Sakskøbing Rideklub og dette gør i rigtig godt.
Vi har haft medlemmer der har deltaget ved TRAC stævner, ved jagtridningerne, ved store og små
dressur og spring stævner ude i det danske land. Vi har haft deltagelse ved DM og forskellige Cups.
Nogen tager deres hest med på ferie, og andre tager på ferie bare for at ride.
Vi har medlemmer der er med i forskellige shows. Her bliver jeg nød til at nævne Hans Herman og
Mette Korzelue som satte liv og lemmer på spil da de tog en udfordring op til LF-hestedag. For
snart 20 år siden red Hans Herman mod Jesper Strate som kørte på Crosser til et juleshow her i
Sakskøbing Rideklub og Jesper ville gerne have revanche. Hans Herman og Mette slap med livet i
behold og viste hvor cool man både som hest og rytter kan være.
Tak til Aase Eriksen for denne omgang med arbejde.
Tak til Bjarne og Dorit Kruse Kjeldmosegaard,for altid godt samarbejde. Som igen i år har valgt de
fremmede himmelstrøg frem vores hyggelige samvær.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle vores fantastiske faste sponsorer. Deres skilte i ridehuset og
deres årlige bidrag går det hele lidt sjovere. Tak til Dit Rideudsyr, beslagsmed James Andersen,
Dyrlægegården Våbensted, Nyt Syn Nørre Alslev, PODA hegn Maribo, Michael ELservice, Nielstrup
Horse, Saxkjøbing Sukkerfabrik, Engwrap, Heidisrideudstyr, Inge´s Auto og Råhøjgaard.
Jeg kan kun opfodre til at I støtter dem der støtter os.

