
 

      Sakskøbing, januar 2023 

Kære Medlem,     

Så er vi ved at nå den tid på året, hvor det er tid til at forny dit medlemskab, eller måske er det første gang du skal 

være medlem af SAR. Uanset hvilken type medlem du er, så glæder vi os over dit medlemskab. Det er nemlig os 

medlemmer der er med til at forme SAR, og vi ønsker at det skal være en god klub at være medlem af. 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben, og derfor vedlægger vi også en indbydelse til netop 

generalforsamlingen som afholdes den 20. februar 2023 i Tutten på Kjeldemosegaard. Vi håber at kunne byde 

velkommen til en hyggelig aften! 

Et medlemskab af SAR koster 450 kr. for et kalenderår hvis du er over 18 år. Er du under 18 år, så koster et 

medlemskab 350 kr. Disse 2 medlemskaber giver mulighed for at deltage aktivt i stævner arrangeret under DRF, idet 

klubben er medlem af både DRF (Dansk Rideforbund), DIF (Danmarks Idrætsforbund) og nu også Danmarks Handicap 

Idræts forbund. Kontingenterne giver også mulighed for at kunne købe facilitetskort til Kjeldmosegaard. 

Man kan også vælge at være passiv medlem. Dette vil ofte være personer som blot ønsker at støtte op om klubben, 

fordi som passiv medlem har man ikke har mulighed for at deltage i stævner eller benytte ridehallen eller banerne. 

Til gengæld må man som passiv medlem gerne deltage i andre arrangementer, såsom foredrag, sociale 

arrangementer m.m. Prisen for at være passiv medlem er 250 kr. årligt. 

 

Nogle af medlemmerne benytter også facilitetskort, idet de engang imellem eller ofte benytter sig af klubbens 

faciliteter på Kjeldmosegaard. Også her er der flere muligheder at vælge imellem. 

Har du brug for facilitetskort så vælg det du synes passer dig bedst ☺ 

Årskort kr. 1.400,- – dette kort er gyldigt hele året og brugeren kan benytte det så ofte man har lyst. 

Vinterkort kr. 800,- – dette kort er gyldigt fra 1/10 til og med 30/4  og brugeren kan benytte det så ofte man har lyst. 

Undervisningskort kr. 800,- – dette kort er gyldigt hele året, men brugeren kan kun benytte det 1x ugentligt ifbm. 
undervisning 

1xkort kr. 60,- – dette er den pris man betaler når man som medlem benytter klubbens faciliteter, sommer eller 
vinter, og kun ønsker at betale pr. gang. Betaling overføres til klubbens mobilepay 810040 inden man forlader stedet. 

For alle korttyper gælder det, at prisen reduceres %-vis såfremt brugeren først bestiller kortet inde i perioden. F.eks. 
bestiller man et årskort i marts måned vil prisen være .1050,- 

Du bedes senest den 10. februar 2023 indbetale for kontingent samt eventuelt facilitetskort. Beløbet bedes indsat 
på klubbens konto 1551-5641853 med angivelse af hvad du betaler. 

Ligger klubben ikke inde med din mail samt fødselsdato, må du meget gerne sende det til klubbens kasserer Signe 
Johansen på mail signematador@hotmail.com. 

 


