
 

 
 

                                                            

 
 

Medlemskab: 
Ønsker du at være medlem af SAR kan du 

tilmelde dig på klubbens hjemmeside, hvor der 

under linket ”Bliv medlem” er et skema til 

udfyldelse. 

 

 

Brug af klubbens faciliteter: 
Som medlem har du mulighed for at benytte 

klubbens faciliteter mod betaling. Priser, 

brugervejledning til Kjeldmosegaard, 

facilitetsregler samt klubbens sikkerhedsregler 

finder du ligeledes på klubbens hjemmeside. 

 

 

 

 

 

Adresser og telefonnumre: 
Klubben holder til på Kjeldmosegaard, Reersø 

19, 4990 Sakskøbing. Vi lejer stald, ridehus, 

baner og folde af Bjarne og Dorit Kruse som 

ejer Kjeldmosegaard. Derudover har klubben  

en kompetent medarbejder der tager sig af stald 

arbejdet i hverdagene. 

 

På klubbens hjemmeside www.sakskobing-

rideklub.dk finder du SAR´s bestyrelse samt 

tilhørende mailadresser og telefonumre. 

 
 

 

 
 

  

Velkommen til Sakskøbing 

Rideklub og 

Kjeldmosegaard. 
Sakskøbing Rideklub blev stiftet tilbage i 

1975 og er forskellig fra mange andre 

rideklubber, idet vi ikke tilbyder 

rideskoleundervisning. Vores 

medlemsskare er derfor sammensat af 

ryttere der har hest eller part på en hest, og 

som har brug for eller lyst til at være 

medlem af en rideklub under DRF. 

 

Vision: 
I Sakskøbing Rideklub sætter vi pris på det 

individuelle. Vores medlemmer har mange 

forskellige indfaldsvinkler til ridesporten 

og der er plads til alle. Om du starter 

stævner, rider i naturen eller træner 

horsemann-ship har ingen betydning. Alle 

er på forskellige niveauer i deres ”karriere” 

enten lokalt, nationalt eller nogle endda 

internationalt. 

 

Vores værdier er samarbejde, 

kommunikation, forskellighed og etik 

 



Hjemmeside: 
Klubben er sammensat af mange ryttere, 31 som 

har hest opstaldet på Kjeldmosegaard, og rigtig 

mange som ikke har deres daglige gang på 

Kjeldmosegaard.  

Hjemmesiden opdateres ofte således at alle 

medlemmer har let adgang til væsentlige 

informationer. På klubbens hjemmeside kan du 

tilmelde dig et nyhedsbrev således, at du 

modtager information om større begivenheder 

automatisk.  

Læs mere på www.sakskobing-rideklub.dk  

 

 

Sakskøbing Rideklub er medlem af:  

• Dansk Rideforbund (DRF) 

• Danmarks Idrætsforbund (DIF) 

• Guldborgsund Idrætsråd (GSIR) 

• Fritidssammenslutningen i Sakskøbing  

• Hestens Værn. 

 

 

Forsikringer: 
Som medlem er du dækket af den kollektive  

forsikring som klubben har gennem DIF. 

De ekstra forsikringer som klubben anbefaler 

dig at tegne, bl.a. ulykkesforsikring, kan du se 

under linket sikkerhed på hjemmesiden 

 

 

Certificeringer: 
Vi er én af de første klubber i landet som fik 

DRF´s certificeringer i Sikkerhed, Organisation 

D-stævne samt opstaldning 

Certificeringsordningerne indeholder bestemte 

ting, klubberne som minimum skal opfylde for 

at blive certificeret.   

 

Sikkerhedsregler: 
SAR har nedsat et sikkerhedsudvalg som i 

samarbejde med bestyrelsen sørger for at 

klubben hele tiden lever op til DRF´s samt 

lovgivningens retningslinjer omkring sikkerhed.  

 

 
 

Vi rider med hjelm og unge under 18 år  

bruger sikkerhedsvest ved springning. 
 

Det er to af klubbens sikkerhedsregler, resten 

findes på hjemmesiden. Bestyrelsen henstiller 

til at du også overholder sikkerhedsreglerne, når 

du håndterer heste andre steder end på 

Kjeldmosegaard. 

 

 

Undervisning og aktiviteter: 
Vi er en aktiv klub med masser af ryttere som 

deltager i undervisning, stævner og andre 

events! 

 

På hjemmesiden eller på Facebook-siden 

Sakskøbing Rideklub ligger vores kalender. 

Denne kalender benyttes til at booke 

undervisning, stævner og andre 

arrangementer. 

 

Der er flere dygtige undervisere tilknyttet 

Kjeldmosegaard. Se på kalenderen hvem 

det er og kontakt dem såfremt du kunne 

være interesseret i at deltage. 

 

Klubben har et kursus- og stævneudvalg 

som afholder arrangementer, et aktivt 

ungdomsudvalg og et aktivitetsudvalg som 

arrangerer alt fra klubmesterskaber, 

heppekor, juleoptog til hygge- og 

fællesarrangementer uden hest. Disse 

arrangementer kan du finde oplysninger om 

på hjemmesiden.  

 

Hold dig orienteret – der er ofte et 

spændende tiltag under vejs ;0) 

 

 

 

Fællesfaciliteter: 
I ridehuset er der et klublokale på 100 m2. 

Der er opsadlingsplads og 3 bokse til at 

sætte ikke opstaldede heste ind i, når du 

lige vil blive lidt længere.  

Her er høflig selvbetjening, hvilket kræver 

disciplin fra os alle! Du skal rydde op efter 

dig selv og din hest, vaske brugt service op, 

og selvfølgelig betale for de ting du har 

købt i selvbetjenings-kiosken. 


