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Vores hjememside har fået nyt layuot. Du kan klikke ind på www.sakskobing-rideklub.dk (husk det er
sakskobing med o) og læse flere nyheder.
Hvis du forsat ønsker nyhedsmail fra Sakskøbing rideklub, skal du tilmelde dig på hjemmesiden
Byggeri på Kjeldmosegaard:
Byggeriet skrider frem som planlagt, betonvæggene er rejst, spærene på plads, de første mursten er sat op,
og rejsegildet som blev holdt i sidste uge var en dejlig oplevelse for alle.
Dorit og Bjarne har en forventning om at staldene er klar til at hestene flytter ind allerede 1.december. Vi håber
at planen holder og at håndværkerne ikke får influenza, eller at der på anden måde kommer ting i vejen for
byggeriet ☺. Der bliver afholdt infomøde for kommende opstaldere søndag d. 20. september, og alle som skal
have hest opstaldet deroppe hører nærmere i den første halvdel af september. Mødet bliver afholdt sådan lidt
alá de gamle staldmøder (for dem som kender til dem), hvor bestyrelsen bl.a. informerer om hvordan
wrapordning, folde, boksfordeling, osv. kommer til at køre, samt drøfter de løse ender der stadig måtte være
på dette tidspunkt.
Klublokale i forbindelse med ridehuset.
Nu får vi endelig et klublokale med direkte udsyn til ridehuset. Der er sendt ansøgning om byggetilladelse af
nyt Klublokale. Bjarne og Dorit håber snart at have byggetilladelsen så byggeriet kan igangsættes. Der bliver
et klublokale på ca. 120 m2 som ud over sidepladser med direkte udsyn til ridehus og udendørsbaner også
indeholder køkken og toilet. I den forbindelse bliver dele af barrieren renoveret.
I den kommende tid bliver der sat afspærring op så det hovslag der vender ind mod tilskuerpladserne bliver
afspærret i 2 meters afstand fra barrieren. Men du kan stadig ride der.
Arbejdsdag på SAR.
Den 20 september, samme dag som infomødet op opstaldning afholdes, arrangeres en arbejdsdag på
Kjeldmosegaard, hvor vi håber at mange vil komme forbi og hjælpe med at etablere nye folde og andre ting vi
gerne skal have på plads inden efteråret for alvor går i gang.
Hvis du har meldt tilbage om at du ønsker boks på Kjeldmosegaard, hører du naturligvis nærmere om denne
dag – men, alle andre er også meget velkomne. Tilmelding er nødvendig, af hensyn til arrangement af
aktiviteter som skal gøres, samt lidt godt til ganen. Mere om det på hjemmesiden omkring d. 10. september.
Hjemmeside.
Tilmeld dig klubbens nyhedsmailservice, så kommer de automatisk. For at få disse nyhedsinfo i fremtiden, skal
du gå ind og tilmelde dig over hjemmesidens formular under ”tilmeld nyhedsbrev”, da informationer til alle i
fremtiden vil blive udsendt via hjemmesidens mailingsliste.
Hvis du tilmelder dig nyhedsmailen, får du de væsentligste opdateringer når de kommer, f.eks. nyhedsbrev og
arrangementer. Hjemmesiden vil fremover være vores kanal hvor vi formidler alt nyt.
Nogle har ønsket at kunne skrive lidt om sin hest,så der er et billedgalleriet, hvor du som medlem kan få din
egen side med et par af dine bedste hestebilleder. Vi håber at mange vil benytte den.
Vi vil også bede om din hjælp, fordi vi har lavet en scrapbog hvor gerne vil samle gamle avisudklip fra
klubbens liv. Så har du et udklip, som kan være interessant, må du gerne scanne det ind og sende det til en
fra bestyrelsen.
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Vandingsanlæg i ridehuset
Klubbens vandingsanlæg er utidssvarende. Bestyrelsen er ved at hente tilbud på et nyt, som vi håber at kunne
installere inden årsskiftet.
Status for udlejning af bokse.
De der havde heste opstaldet på Kjeldmosegaard pr. 01.09.08. har fået tilbud om opstaldning når ridecentret
lukker dørene op til den nye stald. Der er sket meget i årets løb, så bestyrelsen har selvfølgelig været spændt
på hvor mange der kommer tilbage på Kjeldmosegaard, og hvor mange der har fundet andre løsninger. Her,
pr. 01.09, har 18 meldt at de ønsker boks igen.
Der vil nu blive rettet henvendelse til de som står på venteliste om boks på Kjeldmosegaard, med tilbud om
opstaldning.
Samtidig ønsker bestyrelsen de som, af forskellige årsager, har fået andre ønsker og behov for opstaldning,
fortsat god vind på rideturene. Det er dejligt at tænke over at vores veje nok stadig krydses når vi mødes ved
hestearrangementer, ride ture sammen, konkurrere ved stævner osv.
Priser på bokse.
Prisen vil fremover blive kr. 1.800,- pr. boks pr. måned ex. foder. Prisen er en anelse højere end tidligere, da
der er flere ting inklusive, samt at div. stigninger på halm etc. også er indregnet. Fremover vil opstaldning være
inklusiv:
• Boks med vindue - bokse uden vindue vil koste kr. 1700,- pr. måned
• Halm
• Wrap, 5 kg dagligt pr. hest
• Fold, her kan vælges mellem større hoppe/vallakke folde eller mindre andele efter eget valg, dog er
mindre andele mod et tillæg pr. kr. 100,-/mdr.
• Ud- og indtrækning i hverdage, i vinteren tilstræbes det at der bliver kortere foldperioder.
• Facilitetskort
• Fodring 3x dagligt – fordelt med minimum 6 timer mellem hvert måltid. Her er det muligt at medbringe
eget foder eller benytte sig af det klubben sælger.
• Solarium og vandspiltov, der afregnes separat efter forbrug.
• dækkentørrerum
• Klublokale i forbindelse med ridehus
Som opstalder deltager man i weekendfodring 3-4 gange årligt samt de årlige arbejdsdage, du finder flere
detaljer om dette på hjemmesiden.
MIndedag.
Den 3. september, på årsdagen for branden, har aktivitetsudvalget arrangeret en mindedag, hvor vi dels
mindes det som var men også ser frem til det som kommer. Det foregår på Kjeldmosegaard klokken 19.30, så
kom og vær med hvis du har lyst. Tilmelding er ikke nødvendig.
Udtagelse til holdmesterskab i spring i D5
Er du interesseret i at starte for SAR, så klik ind på hjemmesiden og læs mere sidste frist for at melde til
udtagelse er d. 20. september.
Flere nyheder
Det finder du på hjemmesiden, www.sakskobing-rideklub.dk
Bestyrelsen
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