
 
 

Sakskøbing Rideklub Formandsberetning 2017. 

 

Generalforsamling d. 14. februar 2018 

Dansk Rideforbund blev 100 år i 2017. Det blev fejret med en stor fest, efter 

repræsentantskabsmødet d. 22 april 2017.  

Hannibal og jeg deltog, sammen med Janne Bæktoft og Prinsesse Benedikte i festen. Ved 

ankomsten blev vi modtaget Garderhusar Regimentets Trompeter korps 

Ved repræsentantskabsmødet blev den nye kontingtbetaling til DRF vedtaget. 

Der er 3 forskellige grundgebyrer , for klubberne alt efter hvilke typer stævner klubben afholder, 

hertil et kontingent på 20 kr. pr. medlem og 11,36 kr. i forsikring. SAR skal betale 7500.kr. i 

grundgebyr. 

Da det er tænkt som brugerbetaling, skal der betales 10 kr. pr. stævnestart til DRF.  

Da SAR slipper billiger i kontingent til DRF, har klubben valgt i første omgang  at betale disse, af 

hensyn til antal starter, det kan eventuelt senere  pålæges start gebyret. 

DRF.s  bestyrelse har besluttet at man ikke skal have bestået ryttermærker for at løse rytterlicens. 

DRF.s bestyrelse har så senere besluttet at der skal  

løses D-licens til 250 kr. for at starte D-stævner. Det vil nok koste nogle starter til D-stævner. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sakskøbing Rideklub har som sædvanlig holdt en del stævner, de har alle været velbesøgte. 

Klubmesterskab d. 19- 20 marts, med følgende mestre.  

Dressur.   Pony.   Steffani Mathisen 

                   Hest. Trine Kristjansdottir 

Spring som afholdetes i stilspringning. 

                  Pony.     Merle Hansen 

                  Hest.      Maria Hyldgaard 

D. 8 maj Vingummispring med ca. 25 starter,  

Her gik startgebyr, suppleret med donationer til Hestens håb, 2000 kr. 

Sydhavscuppen, blev afholdt 5. gang d. 20-21 maj hos LSP.  Med finale her hos SAR. Med følgende 

samlede vindere. 

Dressur pony.  Cecilie Brahe Andersen- Elipse 

                 Hest.  Anne-Dorthe Buch-Sylvester Alstrup 

                 Hold. Team Østergaard 

Springning pony. Merle Hansen – Silke 

                     Hest. Ida Svendsen – Lilly Marlene 

                     Hold.  Team The Marie 

Sydhavs Cuppen er blevet et meget efterspurgt  stævne. 

Distance stævnet Hippoaden i Knuthenborg blev holdt for 21. gang.  Det ligger meget stabilt på ca. 

200 starter. 

Vi kan ikke mere trække på Lolland-Falsters Beredskab til samaritervagt og P vagter. 

Vi fik en aftale med Dansk Røde Kors, om samaritervagt, det virkede fint. Vi har fået en gruppe P 

vagter, som virker med stort overblik, så rytterne kommer ind på pladsen uden stress. Vi har  



 
 

samtidig så mange gode hjælper på de forskellige poster som kender arbejdsgangen og har 

rutinen, så rytterne er trygge. 

Vi var så uheldige at en hest brækkede et ben ved et hændeligt uheld. Vi havde 4 dyrlæger på 

pladsen, så vi fik hurtigt en dyrlæge til hesten, som konstanterede at aflivning var nødvendig. 

Vi fik ros af officials og distanceudvalget for måden vi hurtigt fik klaret det på, sammen med 

Knuthenborgs safarivagt. 

Dyrlæge Susanne Fønsskov, var så flink at skrive en god pressemeddelse, så vi undgik 

rygtedannelser. 

D. 15 juli afholdt vi støtte dressur stævnet. Denne gang til fordel for Børnelungefonden, med 130 

starter, der er en fantastisk opbagning til dette stævne, både fra ryttere og sponsorer. 

Et eksempel på hvad der skal til, for at få godt stævne. Hannibal havde været tidligt oppe og 

bestille slamsluger, som var i fuld gang med at tømme, dressurbanen for nattens regn. Da vi andre 

mødte. 

Springbanetræning d. 5. august også til fordel for Børnelungefonden, med ca. 80 starter. 

Når vi holder denne type stævner, ser vi mange unge nye ryttere som prøver at starte, hvor nogle 

startede året med trækker og bom på jord og nu rider rundt på banen uden hjælp.  

D. 5. september holdt vi D stævne i springning med 80 tilmeldte , som sædvanlig for sommeren 

2017 regnede det mellem bygerne, ca. 25 mm på dagen. 

Men det viste sig at man godt kan springe på græs også i regnvejr, 

når man rider rundt i et fornuftigt grund tempo, uden at blive for forsigtig, når vi har været heldig 

at lave en god bund til græsset.   

Som noget nyt prøvede vi med et mindre distancestævne, med start fra Sædingegaard d. 20 okt. 

og ud i Rødbyfjord, med max 75 starter. Vi var så heldig at ramme en dag med regn og blæst. 

Alligevel havde vi en dag med utrolig god stemmning, hvor mange  særlig unge ryttere, fik prøvet 

at ride uden hegn om banen første gang. 

Jeg vil gerne rose vores hjælpere, til de forskellige stævner vi holder, at selv om vejret jo ikke har 

været noget grine af, så har man mødt op med smil og godt humør. 



 
 

Den 19. dec. holdt vi det snart traditionelle æbleskivespringning, hvor der både hygges og fås 

rutine i at ride til stævne. 

I andledning af DRF.s 100 års jubilæum var der udskrevet en 100 års jubilæumsturnering, hvor 

klubbens ryttere kunne samle point i dressur, springning, military og voltisering, om at blive den 

mest alsidige klub. SAR var tildelt klasser ved klubmesteskabet, Hippoaden og springstævnet i 

sept. hvor der kunne samles point. SAR blev no. 12 på landsplan, og bedst i dist. 5, tillykke til de 

ryttere som har samlet point. 

Vi har mange ryttere som starter, og laver flotte resultater. Jeg vil nævne nogle. 

I distriktmesterskab for hold pony. 

      2. plads til,  Victoria Enemark 

                            Amalie Dzinis 

                            Line Faxe 

                            Rikke Poulsen  

 I distriksmesterskabet i springning. 

             Pony kat. 2  

              2. plads til Sofie Berg og Catsh me if you can. 

Til sidst men ikke mindst. Distriktmester for hest. 

             Josefine Voss Madsen- Honey de Luxe. 

På Distrikt 5 rangliste. 

 Pony dressur no. 2  

 Nikoline Bjørkman Hansen – Opra  Winfrey 

 Hest dressur no. 2  

 Amielle Anja Clausen – Don Pablo 

 Tillykke til alle også dem som ikke er nævnt. 



 
 

Af andre arrangementer kan nævnes. 

Bagagerums salg, fastelavn med tøndeslagning, foredrag med Roland Hansen om Sirius patruljen, 

Åbent hus d. 26 aug.  Dressurkursuser og deltagelse i juleoptoget. 

Den første mandag i måneden, rider de tavse ryttere rundt i ridehuset, til velness. 

Følgende stævner er planlagt i 2018. 

26-27 maj Sydhavs cup. 

16 juni Hippoaden med Sjællandsmesterskab. 

23 juni Støttestævne i dessur. 

26-27 aug. Sjællandsmesterskab i dressur. og Paradressur. 

Der er tilsyneladende prestige i at være medlem i vores rideklub, det kan vi være stolte af, men 

det forpligter også både bestyrelse og klubbens øvrige medlemmer, til at sige fra hvis man ser 

noget som ikke er ok, både hvad angår hestevelfærd og sikkerhed. 

En ting mere, prøv at overveje når man handler på nettet , om ikke man kan købe det lige så godt 

lokalt, da vi har gode rideudstyrsforretninger og foderstofsforretninger, som samtidig er 

uundværlige sponsorer for klubben.  

Vi har desværre måtte lukke stalden og begrænse adgang til ridehuset på grund af kvæke 

situationen, det er altid ubehageligt, men vi har vurderet det er det rigtige. 

En af grundene til vi har en god stemmning og mange tilskuere til vores stævner, tror jeg også er 

vores cafe`tut, derfor vil jeg gerne sige tak til Hanne Arboe og Bende Hernet og deres team, for 

den gode mad de servere, og at vi undgår stanken af pommes frites. 

Tak til Linda for din måde at passe hestene og stalden på, og din smilende måde af være på. 

Tak til Dorit og Bjarne for godt samarbejde, og Bjarne at sige til, og sørge for at der er pænt alle 

vegne. 

 

 



 
 

En særlig tak til vores trofaste sponsorer, som er med til, at vi kan holde vores mange fine stævner 

Tak til alle vores hjælpere både når vi har stævner her, og til Hippoaden, også  tak til bestyrelsen 

for godt samarbejde, tak til Rikke som forlader bestyrelsen, for dit gode arbejde.   

Er der nogen som er glemt er der ikke med vilje. 

Formand. Hans Herman Storm  
 


