
 

 

VELKOMMEN TIL KLUBMESTERSKAB 2016 

 

 
SAR byder velkommen til klubmesterskabet 2016 glæder os over at det igen har tiltrukket så mange 
ekvipager. Også dejligt at tilmeldingen til D-klasserne i spring har været for opadgående. 
 
Det er dejligt endelig at kunne byde jer alle sammen velkommen til  Kjeldmosegaard, ryttere, 
officials, hjælpere, og tilskuere. Søndag under springklasserne afholder vi samtidig sponsorfrokost, 
hvorfor vi henstiller til at man respekterer afskærmningen. 
 
Vi håber at vejret denne sidste weekend i februar er med os og at I, ryttere, vil give os masser af god 
ridning, godt humør og en lyst til at bidrage til den gode stemning. Vi glæder os til at se hvad al den 
hårde træning i løbet af vinteren har gjort! 
 
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  
naturlivis kan trailerparkeringen foran dressurbane nr. 2 også benyttes   
 
HUSK venligst at rydde op efter jer – dvs. samle mokker og andet som tabes undervejs og RID 
IKKE I FOLKS RABATTER PÅ VEJEN OP TIL STÆVNEPLADSEN!.    
 
Sekretriat:   
Husk at melde ankomst og vise vaccinationskort inden du læsser hest af ;0)  Sekretariatet vil være i 
Tutten, så henvend  jer blot ved kassen. Vi vil være der  1 time før klasserne start og der vil blive 
lukket kort efter afviklingen af sidste klasse. 
   
Telefon som kan benyttes før og under stævnet er 40159283   
 
Cafeen:    
Vil være åbent med vores vanlige store og sunde udvalg af mad og drikke begge dage – 1 time før 
start og til slut stævne. Der tages IKKE mod dankort men der kan betales med Mobilepay.   
   
Dagens ret er hjemmelavede frikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat, eller store lækre 
kyllingsandwich i urteboller. Der udover vil der være salg af toast, diverse drikkevarer – kolde som 
varme, samt lidt til den søde tand!   
 
Medbragt mad og drikkevarer må IKKE indtages i Tutten!  
  
Baner:   
Der rides i ridehuset i både spring og dressur. Der er lagt opvarmning ind mellem klasserne, lige 
som der i dressur er 15 min. opvarmning for hver 3. rytter. I spring er der ligeledes lagt opvarmning 
ind i klassen. 



 

 

 
Vi håber at ugen holder tørvejr for så er der naturligvis mere  end rig mulighed for at varme op 
udenfor også. 
 

Præmieoverrækkelse:  
 
Da det er et mesterskabsstævne og vi gerne vil gøre det lidt festligt, bedes vinderne (og gerne 

de øvrigt placerede) komme til præmieoverrækkelse til heste.  

 
Præmieoverrækkelse i de øvrige springklasser er naturligvis også til hest og alle vil finde sted kort 
tid efter klassen afslutning i ridehuset.  
 
Hunde:    
Er velkomne, men skal føres i snor overalt på stævnepladsen.   
 
Staldområde:  
Er forbudt område med mindre andet er aftalt med sekretariatet. Ekvipager som har lejet 
gæstebokse vil kunne finde deres navn og tidsrum på boksene ved P-pladsen. 
 
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 dette års klubmestereskab.  Vi i stævneledelsen har glædet os meget til at se dig! 
Vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen til nogle forhåbentlige festlige dage på 
Kjeldmosegaard – vel mødt :) 
 


