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Denne infomail er til alle medlemmer af Sakskøbing Rideklub, og bliver sendt ud til alle vi har mailadresse på.
Endvidere hænges den op i ridehuset på Kjeldmosegård. Det er hensigten at de skal udsendes indtil vi får en
ny hjememside op at køre. Den skal indeholde fakta og informationer, som vi ellers ville have lagt på vores
hjemmeside.
Hvis du kender nogen medlemmer som du kan se den ikke bliver sendt til, så vær sød at sende den videre. Du
kan også til- og framelde dig nyhedsmailen på c_munch@mail.dk
Derudover er vi jo meget spredt lige nu, så hvis vi opsnapper lidt god "sladder" vil vi forsøge at viderebringe
det her – MEN det er vigtigt at DU sender, info om "den gode sladder", for eller kan vi jo ikke bringe det videre.
Fakta & info:
Ny hjemmeside: Maria Stryhn og Pia Mikkelsen er ved at oprette en ny hjemmeside som bestyrelsen selv
kan betjene med hensyn til at uploade alle vores informationer. Vi forventer at den går l luften inden
årsskiftet. Den nye adresse bliver www.sakskobing-rideklub.dk
Brug af ridehus; vi har holdt møde med Bjarne og aftalt hvordan vi afregner og benytter for brug af
ridehuset så det kan benyttes af medlemmer i den kommende tid. Du skal være medlem at SAR, og
følgende priser gælder pr. 01.11.08, .
• 700,- pr. år, opkræves 1. januar hvert år, hvis du melder til senere på året, reduceres prisen i
forhold til dette.
•

35 kr. pr gang, lægges i postkassen i ridehuset med navn og dato på.

For at benytte ridehuset skal du sende en mail eller sms til vores kasserer hvor du oplyser om navn,
adresse, CPR-nr. samt hvordan du vil afregne for at benytte ridehuset, så sørger hun for det nødvendige.
Genopbygning af Kjeldmosegård; vi har holdt møde med Bjarne og Dorit, og drøftet genopbygning. Det er
planen at grunden vil være ryddet til årsskifte. Det at beslutte det kommende byggeri tager lang tid, så der
er endnu ingen faste planer om hvordan det kommer til at se ud, hvor stort det bliver, eller hvornår det kan
forventes færdigt. Bjarne og Dorrit har meldt ud, at der skal være plads til at genopstalde alle de som
havde kontrakt med klubben. På et tidspunkt vil vi forhøre os hvem der forventer at ville tilbage.
Sporsorudvalget har trukket i arbejdstøjet og hold møde hvor vi har aftalt at vi arbejder på 3 ting lige nu.
1. at finde sponsorer som vil reklamere i ridehuset mod betaling af et årligt beløb til klubben.
2. at søge midler til kurser og hvor vi kan deltage og samtidig have noget socialt sammen
3. at søge til et nyt vandingsanlæg til ridehuset.
Trailere indregistreret til godstransport; Benedikte Piil, har gjort os opmærksom på at trailere som er
indregistreret til godstransport ikke må anvendes til dyretransport. Mange ældre hestetrailere blev den
gang registreret til godstransport. Det er dyrt at blive stoppet med en hest i sådan en trailer, vi har hørt at
prisen har være 14.000,-, for at blive stoppet. Så tjek lige din trailers indregistrering – måske skal den
omregistreres – og det koster kun 400,-.
Formand: Charlotte Munch,
Killerupvej 14,
4990 Sakskøbing
Telefon 30915489,
c_munch@mail.dk

kassérer: Bende Herneth,
Maribovej 97,
4990 Sakskøbing,
Telefon 40829997,
bende_therese@hotmail.com

Sekretær: Maria Stryhn,
Enebærvej 9,
4990 Sakskøbing
Telefon 20987439
mstryhnl@yahoo.dk

Traileren på Kjeldmosegård er indregistreret til godstransport og må derfor ikke benyttes før vi har fået den
omregistreret.
Stævnet d. 1. og 2. november er aflyst. Vi beklager at det ikke er ændret på infosport, men arbejder på at
få distriktet til at hjælpe med det.
Rykkerprocedure: Bestyrelsen har besluttet en fast procedure ved udeblivende betaling af klubbens
tilgodehavender. Denne procedure kan, i sidste ende, betyde udelukkelse fra klubben såfremt der efter
gentagne henvendelser ikke betales.
Sakskøbing Rideklubs interne rangliste: Flere har spurgt os om vores rangliste ikke kan være officiel. Vi vil
derfor give en status midt på året så alle kan se hvordan den ser ud. For at tilgodese ønsket vil vi give en
status for hvordan den ser ud i næste nyhedsinfo.
Det kommunale lokaletilskud: Lige som alle andre sportsklubber har vi et kommunalt lokaletilskud, som
dækker haludgifter, hos os giver det tilskud til leje og drift af ridehuset. I perioden med genopbygning, vil
disse udgifter være reduceret, det vil lokaletilskuddet således også.
Bestyrelsen har derfor ansøgt folkeoplysningsudvalget om en garanti for samme lokaletilskud, når vi igen
kører på fuld kraft. Dette har Guldborgsund kommune bevilliget.
Og så til sladrespalten:
Distriktsmesterskaber i individuel dressur: Fem Sakskøbingryttere var til start i Faxe, det var rigtig dejligt
og mange var kørt derop for at heppe. Det blev til 3 placeringer, flot klaret, et stort tillykke skal lyde herfra.
Ponyer var:
• Sasha Bech Petersen på Funny der fik en 2. plads for kat III og II (pony) TILLYKKE
Heste var:
• Iben Dreyer og Herzog Højris fik en 2. plads TILLYKKE
• Rikke Strate og Cantanit fik en 3.plads TILLYKKE
• Signe Arboe Hemmingsen startede på Mor's Baron Firhøj
• Kitt Nørbjerg Jensen startede på Teglgårdens Fandango
Fribilletter til Susan Kjærgård clinic. Vi har vundet 10 fribilletter til Susan Kjærgård som holder clinic på
Vilhemsborg d. 25. oktober. Er du interesseret i at komme med derop, så kontakt Charlotte Munch, og hør
om der stadie er ledige pladser. Vi forventer at køre i 2 biler og dele udgifterne til transport og bropenge.
Se pressemeddelelsen på http://www.heste-nettet.dk/nyheder/4474/ eller på
http://www.ridehesten.com/News/View.aspx?ID=3635 Der er stadig 5 billetter til bage….
Lucky`s udfordring: som mange af jer ved flyttede Lucky ind på Ballegård d. 3. 9. Det var noget af en
udfordring, væk fra flokken og mange nye indtryk. Vi har hørt at han er faldet godt til blandt gårdens andre
dyr.. også tyrekalvene !!. Med mandsmod nyder han udfordringer som indkørsler, "farlige" arealer og det
der er værre. Han er ved at komme sig fysisk og han er også så mentalt frisk at hans rang i flokken er
steget.
Vi efterlyser mere til sladrespalten: Vi har hørt at nogle har handlet hest og at andre har været ude og se
på hest, vi hører også andet som kunne være med i denne nyhedsinfo. Hvis du er en af dem der ved
"noget" konkret, modtager vi gerne lidt om det, så det kan være med i næste nyhedsinfo.
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