
Formandsberetning Sakskøbing Rideklub 2016. 

 

Hvert år har jeg lovet jer at jeg har forsøgt at gøre formandsberetningen kort, og jeg har ikke altid 

overholdt dette, men det har jeg i år. :)  

Vi har igen i år 2016 haft mange aktiviteter af forskellig slags. Både for de firbenet og for de tobenet, 

for de store og for de små. Aktiviteter af forskellig slags og størrelse, alt sammen noget vi har kunnet 

være fælles om altså fællesskab. På Wikipedia står der om fællesskab "Fællesskab er en samling af 

mennesker, som bindes sammen af noget de har til fælles, hvilket vil sige noget de er enige om, har 

samme synspunkt på eller f.eks. en interesse de deler med hinanden. Fællesskab kan også være 

sammenhold."  

Fællesskab kan også være sammenhold står der, og det må man sige at der er i SAR! Et fællesskab og 

et sammenhold, jeg personligt ikke ville være foruden. Vi er mange forskellige mennesker der er 

fælles om en interesse –vores kære heste. Forskellige mennesker og forskellige meninger om 

hvordan man har hest –hvordan tingene skal gøres om man er til spring –dressur eller skovtur. Det 

er fantastisk at vi har en klub der kan rumme det hele.  

__________________________________________________________________________________ 

Stævner 

Vores helt store aktiviteter har været de stævner vi har afholdt. Når et stævne skal afvikles skal der 

bruges rigtig mange hjælpere. Der er naturligvis Tordenskjolds soldater, dem som gør benarbejdet 

og sørger for at alt er klappet og klart til den/de store dag. Dem skylder vi en kæmpe tak, for hvis de 

ikke hver eneste gange gjorde en særlig indsats, var muligheden for stævne afholdelse ikke mulig. -

Men der skal også herfra lyde en tak, til dem der hjælper på selve dagen, dem der er der fra morgen 

til aften, til dem der skyder sig hjem fra arbejde for at løbe med kritikker eller stå på springbanen, til 

dem der melder ind at de kan hjælpe 2 timer. - hvis det ikke var for jer blev der heller ikke noget 

stævne. 1000 tak til jer alle.  

Vi har afviklet klubmesterskab, SydhavsCup, Støttestæve som i år blev udvidet med en 

springtrænings aften, hvor der blev indsamlet over 10.000 kr. D5 mesterskab i dressur både hold og 

individuelt. Halloween springstævne.  

Hippoaden 20års jubilæum. Her havde Hippoade-udvalget valgt at uddele helt nye speciel designet 

rosetter med dyre print. Der blev afholdt reception for samarbejdspartnere og sponsorer igennem 

årene.    

I år 2017 har vi ikke budt ind på D5 mesterskaberne, SydhavsCuppen har i år 5 årsjubilæum (og i kan 

godt glæde jer). Vi vil forsøge med et spring stævne. …....................... 

 

 

Kursus 

Forskellige kurser er det også blevet til. Vi har blandt andet haft besøg af Niels Erik Bøckmann som 

fortalte om "Korrekt ridning". Flettekursus ved Horsegroom.dk med Tina Dufour. Der er blevet 

afholdt ryttermærker 3 og 4.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Menneske
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Synspunkt&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Interesse&action=edit&redlink=1


 

Andet godt fra havet: 

Wellness er stadigvæk noget klubben holder fast i hver anden mandag i vinter halvåret.  

Halloween for de mindste med skattejagt. Under skattejagten var der indlagt mange uhyggelige 

udfordringer. Det er utroligt at ungerne stadig taler til Bjarne Kruse og ikke løber skrigende bort, han 

skulle have haft en Oscar for hans indlevelse i rollen som uhyggelig mand i laden.  

Vi deltog også i juleoptoget som går gennem Sakskøbing, hvor børn, forældre og bedsteforældre 

havde været kreative og pyntet vognen op til halloween-jul. Uhyggeligt så det ud, trods det vandt vi 

desværre ikke.  

 

Der er rigtig mange af jer der weekend efter weekend er ude og repræsenterer Sakskøbing Rideklub 

ved forskellige stævner. I forskellige discipliner og på mange forskellige niveauer. Det er en fryd at 

følge hver og en af jeres resultater gode som dårlige.  

Jeg vil slutte med at takke jer alle sammen for at være en del af Sakskøbing Rideklub, så vi kan have 

det fællesskab som vi har. 

Tak til vores sponsorer, som gør det muligt at gøre og købe de ting vi behøver for at have den klub vi 

har.   

   

 

   


