
 
 
Formandsberetning 
 

                                                                                                                                           20.02.2020 
    GENERALFORSAMLING  SAKSKØBING RIDEKLUB. 
  Dette er en svær beretning, der har desværre været en del uro, primært i stalden. 
  Vi har i bestyrelsen prøvet at arbejde for alle klubbens medlemmer, hvor alle behandles lige. 
  Bestyrelsen er valgt til at varetage alle klubbens medlemmers interesse, det har været svært at 
leve op til. 
  Da der har været meget fokus på stalden og ikke mindst staldens økonomi. 
  Op til vi skulle afholde Sydhavs cuppen, måtte vi træffe en hurtig beslutning, og skifte ridehus 
bunden, da den blev mere og mere glat, på grund af at der på et tidspunkt, var kommer ler 
blandet grus på, vi prøvede at redde den, ved at få et firma til at rette den af, ved hjælp af noget 
laser styret maskineri. Det kunne ikke lade sig gøre. I forbindelse med forsøget,  med at rede 
bunden, lånte Mikael ( Pernilles mand) en sten samler, så vi fik renset, de uden dørs 
dressurbanner for sten. 
  Da vi besluttede at vi måtte skifte ridehus bunden skulle det gå ret stærkt, vi skulle afholde 
Sydhavs cup, så der var ikke tid til få flere forskellige tilbud. Vi kontaktede Troels Jørgensen, han 
lavet bunden for os før. Det er en blanding  
 af grus og flis som vi ved virker. Den gamle bund blev lagt ud på springbanen, det har vi før gjort 
med succes. Samtidig fik vi taget ca. 10 cm af den bagerste dressurbane, da den har været tung. 
Vores rotorharve virker godt på den nye bund. I forbindelse med ridehuset skal  man forvente at 
vandingsanlægget skal fornyes eller renoveres ret kraftigt, inden for nær fremtid. 
   Klubmesterskabet blev afholdt d.23.03.2019 dressur 24.03.2019 spring. 
   Klubmester dressur pony. 
1.   Olivia Bille Jensen og Pegasus 

2.  Cecilie Brahe Andersen og Calandias Eclipse 

 Klubmester dressur hest. 
1.  Anielle Anja Clausen og Don Paplano 

2.  Annika Lundberg Ank Dirksen og Zuccehero 

  Klubmester spring pony. 
1.  Karen Toxværd og Damgårds Kiral 

2.  Amalie Preisler Christensen og Ivo 

 Klubmester spring hest. 
1. Karen Toxværd og Braveheat 

2. Josefine Kleis-Olsen og Casanova 

 

SAR afholdt finalen i  Sydhavs cuppen d. 1. – 2. juni. 

 



 
 Med 106 starter. 

 

 Der kan jeg nævne følgende resultater. 

  

Pony let, sværhedsgrad 0-1-2 

1. Nanna Andersen og Esprit    SAR 

Hest let, sværhedsgrad 0-1 
1. Ida Christiansen og Ib Kirk Firfod   SAR  

2. Nadja Pedersen  og Lester Qvist    SAR 

 

Hest svær, sværhedsgrad 2-3-4 

1.  Annika Lundbjerg Ank Dirksen og Zucchero 

 

Hold dressur 

1.   The Perfekt Match 

        Olivia Bille Jensen - Pegasus                           SAR 
        Nikoline Bjørkman Holm – Oprah Winfrey   SAR 
        Clarissa Hvidtfeldt Treschow – Excellent       SAR 
        Ida Tach – Santana M                                        NFRK 
         Sydhavs cup spring. 
       Pony spring 

2. Sophie Pedersen – Speedy Enduro  SAR 

3.  Karen Toxværd – Damgårds Kiral    SAR 

  
  Hest spring. 

2.  Sophia Pedersen – Vanine H        SAR 

 

Hold spring. 

1.  Team Turbo Ponies 

Thea Huge – Hougårds Chaplin     SAR 

Amalie Preisler Christensen – Ivo  SAR  

Karen Toxværd – Damgårds Kiral   SAR 

Cirkeline Højvang Østerø – Fredens Ladynova VOSK. 

 
   D. 29.06.2019  afholdt vi støtte stævner til fordel for Natteravnene i Nykøbing F. det var et  C – 
stævne med D klasser  dressur , med 56 starter. 



 
   
  Distancestævnet Hippoaden – Knuthenborg blev afholdt d. 15.06.2019. 
  Stævnet vil blive husket, for et gevaldigt torden vejr, som gjorte vi måtte afbryde stævnet af 
hensyn til sikkerheden. 
 Vi afholde Distrikt Mesterskabet i Distance på 40 km, det blev heldigvis gennemført. 
 Vi måtte derfor, efter aftale med DRF. betale de ryttere som ikke kom til start, noget af tilskuddet 
tilbage, så vi kommer ud af stævnet med et underskud på ca. 25000 kr.  
 Vi har gennem årene oparbejdet et fornuftigt overskud i stævnet, så det ikke belaster SAR 
økomomi, selv om det er med til at SARs regnskab bliver med røde tal. 
 D. 5.10.2019 afholdt vi Hippoadens Sædingegård Ridt. 
Med 67 starter. Der et stævne hvor man kan prøve at ride stævne uden det store udstyr, der er 
klasser fra 5,5 km. 10 km. og 19 km. Da der må rides med trækker er de yngste ryttere 5- 6 år. 
  Vi sluttede stævne året med den traditionelle æbleskivespringning, med god tilslutning af både 
ryttere og tilskuere. Tak til Nina for at sørge for æbleskiver, kaffe , kakao  og gløg. 
    D. 27.11.2019  Holdt vi julemiddag, med flæskesteg med 
 alt hvad der hører til, og ris a la mande. Det stod Nina for tak for det. 
   SAR havde et hold til start ved DM pony dressur for hold bestående af Cecilie Braha Andersen- 
Olivia Bille Jensen – Karla Marillo Skov Bovsholm de endte på en fin 8 plads ud af 41 hold. 
 På D5 rangliste kan nævnes blandt de første. 
  I pony dressur. 
  På en anden plads Amalie Preisler Christensen – Ivo no.3, Olivia Bille Jensen – Pegasus,  no. 5 
Cecillie Brahe Andersen – Calandias Eclipse. 
 Dressur hest. 
No. 2  Annielle Anja Clausen – Don Paplano, no. 5 Annika Ank Dirksen – Zucchero, og no. 6   Anne-
Dorthe Buch – Sylvester Alstrup. 
      SARs Klubrangliste vindere. 
    Pony Dressur. 
1 Olivia Bille Jensen – Pegasus   

2 Victoria Dortea Munk – Skovlundegårdens Chamuer 

3 Cecilie Andersen – Calandias Eclipse 

3  Amalie Preisler Christensen – Ivo 

  Pony Spring. 
 1  Sopia Pedersen – Speedy Enduro 
 2  Thea Huge – Hougaardens Chaplin 
 3  Amalie Preisler Christensen  
   Heste Dressur. 
1 Ida Christiansen – Ib Kirk Firford 

2 Nikoline Bjørkman Hansen – Opra Vinfrey 

3 Anne-Dorthe Buch Døssing – Sylvester Alstrup 

 



 
  Hest Spring. 

1 Josefine Voss Madsen – Honey DeLuxe 

2 Sophia Pedersen – Vanine H 

3 Josefine Kleis Olsen – Christana II 

 

Blandede Dicipliner. 

1 Anton Ploug Rogren – Claughaun Peanut 

2 Sussie Wismarch Hansen – Shahefa Ibn Ibn Washa 

3 Ida von Wurden Berg – Las-Vegas-EM 

 
Vi har også fået en Distrikts Mester i Distanceridning 
 Berit Berger – Ali-Melisia Bint Ejaas OX 

  
      I 2020 har SAR fået følgende datoer. 
      D. 2.-3. 05. C- stævne i dressur  
      Sydhavs Cup d. 16.-17.06 indledende runde. 
      Hippoaden 13.06.  
      Klubmesterskab d. 8.-9.08  D-stævne 
      Sædingegård Ridtet d. 03.10.  
      Som noget har Rikke startet et rytterfitness hold, for at deltage i en konkurrence udskrevet af 
Blue Hors. 
      Vi har ikke planlagt Støttestævne, vi mener ikke det er klubbens opgave at stå for sådan et 
stævne, da det er svært nok at skaffe sponsorer, til klubbens øvrige stævner. 
 Klubmesterskabet er lagt udendørs, da vi mener et mesteskab skal være udendørs. 
 Der har ikke været afholdt banestræningsstævner da der  

  i reglementet, er strammet op så man ikke må uddele    rosseter  til disse stævner, så skal det 
f.eks værer E- stævner.   
   Vi kommer desværre ud af året med rødetal på grund 
af ridehusbunden og Hippoaden, det vil Peter gøre rede for. 
  Jeg vil gerne sige tak, til vores hjælpere, sponsorer og øvrige som har hjulpet klubben. 
  Tak til bestyrelsen for at de har holdt, ved i en vanskelig tid. 
            
 20.02. 2020 
 Hans Herman Storm 
 Formand. 
       
 

 
         
  



 
  
 


