
 
 
 
Formands beretning 2020 SAR 
 
En helt ny bestyrelse blev dannet efter sidste generalforsamling i slut februar 2020. 
Kort efter lukkede Danmark ned grundet Corona-lige pludselig var der flere ting der skulle tages hånd om 
og tages stilling til end “bare” driften af klubben. 
 
Ridehuset måtte lukkes af flere omgange, forsamlingsloft, masker, håndsprit mm skulle håndteres. 
 
Hippoaden blev aflyst - Sædingegård ridtet blev aflyst og Sydhavscuppen måtte der rykkes rundt på, så vi 
kunne overholde gældende forsamlingsloft - i godt samarbejde med LSP, fandt vi en løsning, hvor sar 
afviklede finalen og lSP den indledende runde og bi kom godt i mål med sydhavscuppen 2020, trods lidt 
minde starter end normalt. 
Den ellers så traditionsrige æbleskive springning og dertilhørende julehygge måtte også aflyses i år, ligesom 
så meget andet.  
Stævneudvalget valgte ikke at afvikle støttestævne da vi mente det ville være forkert at bede om præmier i 

en tid, hvor mange virksomheder var presset grundet Corona. Dette kommer dog stærkt igen i år      håber 

vi       
 
På trods af de mange udfordringer har der dog alligevel været ganske mange arrangementer, fx bom-
/pottetræning, ugentlig spring-/dressur undervisning, dressurkurser, rid for dommer arrangement, trailer 
tjek og terrænspring på mobil bane.  
Så på trods af at det har været svært at mødes og koordinere, har klubbens udvalg alligevel formået at 
komme godt fra start. 

Her skal lige nævnes at sponsorudvalget søgte og fik knap kr 5000 fra Lollandsfonden       
Samt knap 29000kr fra DGI til rytter/hest aktivitet. 
 
Vi fik også kåret nye klubmestre i både spring og dressur for pony og hest. 
Vinder af pony dressur blev Victoria Munk  
Vinder af hest dressur blev Cecilie B Andersen  
Vinder af pony spring blev Victoria Christensen  
Vinder af hest spring blev Karen Toxværd JENSEN  
Stort tillykke til alle. 
 
 vi har holdt et medlemsmøde, hvor klubbens medlemmer kunne få lejlighed til at hilse på bestyrelsen, stille 
spørgsmål og komme med gode idéer og forslag - en del tog imod tilbuddet og vi havde en fin aften. 
Der har også været afholdt møde for ungdomsrytterne, hvor de kunne mødes, snakke og hygge og bl.a. tale 
om hvad de kunne ønske sig af klubben. 
 
En af de traditioner, vi kunne afvikle i år var Skt. Hans d 23 juni. Omkring 25 var mødt op til en hyggelig 
aften med spisning, bål og fællessang. 
 
I slutning af september måtte bestyrelsen rekonstituere sig idet Ida valgte at trække sig som formand for 
klubben. Hvor jeg blev ny formand og Signe, som var suppleant, trådte ind på pladsen som menigt medlem. 



 
 
 
 
For ganske nyligt er klubbens certificeringer blevet fornyet, således er klubbens fortsat certificeret inden for 
sikkerhed og bæredygtighed - fået disse fine skilte som skal sættes op her 
 
 Af planlagte arrangementer for i år kan nævnes det fortsatte samarbejde med lsp om Sydhavscuppen, 
støtte stævne og klubmesterskab, Sædingegårdsridt, hertil kommer alle de gode tiltag, som vil blive afviklet 
når Corona puklen er væk og tiden er til det igen, fx æbleskive spring, julemiddag, temaaftener mm. 
 
Af materielle tiltag som er sket i indeværende år, skal det nævnes at alle folde er blevet gennemgået og 
fikset af Hannibals Brian - stort tak for det (kurv med gin eller gavebevis) 
Ridehuset bund fik nyt flis i efteråret men allerede nu er bunden træt igen og derfor har bestyrelsen valgt 
at indhente tilbud på ny bund.  
 
 
En stor tak skal lyde til alle jer der altid hjælper til når der skal tages en tørn, især vil bestyrelsen gerne 
takke Bjarne for hans store hjælp med alt lige fra slåning af springbanen til opfyldning af vand på folde - og 
alt der i mellem. Vi sætter stor pris på samarbejdet med Bjarne og Dorit. 
 
Også en stor tak til alle jer, der dagligt repræsenterer Sakskøbing rideklub på allerfineste vis - både på 
stævnepladserne, i lokalområdet, online og hér, hvor man ikke er i tvivl om den hjælpsomhed, den omsorg 
for andre, den gode tone og det gode humør, der kendetegner en rigtig sar rytter - må resten af 2021 blive 
helt fantastisk. 


