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Denne infomail er til alle medlemmer af Sakskøbing Rideklub, og bliver sendt ud til alle de medlemmer vi har 
mailadresse på. Endvidere hænges den op i ridehuset på Kjeldmosegård. Det er hensigten at de skal 
udsendes indtil vi får en ny hjemmeside op at køre. Den skal indeholde fakta og informationer, som vi ellers 
ville have lagt på vores hjemmeside.  
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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
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Derudover er vi jo meget spredt  lige nu, så vi vil gerne bringe information videre fra rytter til rytter. I sidste 
nyhedsinfo kaldte vi det for en sladrespalte, det var et lidt misvisende navn, da det er ikke bestyrelsens hensigt 
at videregive sladder. Derfor er navnet  nu er ændret til "fra rytter til rytter". Hvis DU sender, info som skal 
med, bringer vi det gerne videre.  
 
Fakta & info: 

Genopbygning af Kjeldmosegård; Bjarne og Dorit er gået i gang med første step af genopbygningen. Som 
det første bliver der etableret en varmestue i forbindelse med ridehuset, pt. er den på vej på tegnebrættet. 
Vi har aftalt at klubben søger sponsorater til inventar.  
Staldbygninger vil formentlig bliver opført i 3 længer. Den bliver indrettet med 2 rækker bokse med en bred 
staldgang ned gennem midten. Alt er stadig på idéplan, så hvordan det konkret bliver og hvordan andre 
disponible rum skal indrettes, bliver først besluttet senere. 
 
Juleoptog d. 14. december: Vi deltager i årets juleoptog d. 14. december. Ved et møde i ridehuset 
besluttede, de som var tilstede, følgende: optoget er uden heste, vi møder op i vores ridetøj, som kan 
være stævnetøj eller almindeligt ridetøj. Klubben fremskaffer nogle kæpheste som nogle af jer kan "ride" 
på andre vil måske tage deres staldtroley, trillebør, jernhest, etc. med. Det er kun fantasien som sætter 
begrænsninger her. 
Efterfølgende inviteres der til gløgg og æbleskiver på Kjeldmosegård. 
Vi håber så mange som muligt vil være med, og har brug for din tilmelding, som kan gøres til Charlotte 
Hannibal på 40159283. Tilmelding senest d. 10. december. 
På dagen tager hver enkelt det med som de selv skal bruge. Vi mødes ved Skotte klokken 12.15 og gør 
klar til afgang.  
 
Bestyrelsen inviterer alle medlemmer til visionsdag, Der er mange brikker at lægge, så kom og vær med til 
at skabe rammen og indholdet i puslespillet. Vi vil gerne have en fælles dialog med tilkendegivelser om 
hvordan vi ser klubben i fremtiden. Det bliver en dag hvor der bliver trukket streger op som bestyrelsen 
kan arbejde videre med. Dagen har to hovedoverskrifter: 

• Hvad vil vi være gode til og kendt for i vores lokalmiljø? 
• Hvilke forventninger har vi til et nyt Kjeldmosegård? 

Det sker lørdag d. 10. januar klokken 10 – 15. Sted: Sukkertoppen.  
Tilmelding nødvendig til Charlotte på 30 91 54 89 eller mail c_munch@mail.dk senest d. 29.12. af hensyn 
til bespisning. Er du ungdomsrytter, så tag gerne dine forældre med. 
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Status på Sakskøbing Rideklubs interne rangliste: Ranglisten er intern for de medlemmer som starter for 
Sakskøbing. På generalforsamlingen fejres nr. 1. 2. og 3. på ranglisten. Maria Stryhn har retningslinierne 
for hvordan dine placeringer gælder, og modtager gerne alle dine resultater, så det sidste kan nå at 
komme med. Kontakt hende på 20 98 74 39 eller mstryhnl@yahoo.dk  
Vi har opgjort ranglisten den 28.11.08., status er således: 
Pony Dressur: 
Maria Nielsen og Sasja = 56  
Sasha Bech Petersen og Funny = 20 
Cecilie Ødegaard og Blanka = 12 
Sasha Bech Petersen, Firfod Brd. Olsen = 10 
 
 
 
 
Pony Spring: 
Maria Nielsen og Girl of Christmas = 56 
Cecilie Ødegaard og Blanka = 8 
 
 
 
 

Hest Dressur 
Rikke Strate = 144 
Iben Dreyer = 134 
Katrine Winter = 124 
Signe Hemmingen = 58 
Kitt Jensen = 32 
Signe og Matador =30 
Marianne Jensen = 22 
 
Hest spring 
Monica Skibsted = 42 
Malene Piil = 32 
Ann Sofie = 12 
Louise Jørgensen = 12 
Nicoline Treldal = 12 

 
Kraft cup: Fire Sakskøbingryttere, Iben Dreyer, Lisbeth Tetche, Signe Arboe Hemmingsen og Kitt Nørbjerg 
Jensen, havde kvalificeret deres hold til finalen i Kraftcup. Den red de i Århus d. 21. og 22. november. Det 
var den weekend hvor vinteren startede, så de kom af sted med en flyvende start over Storebælt. Det blev 
ikke blev til Rosetter. Der skal lyde et tillykke at i kvalificerede jer, rigtig flot klaret.  
 
Horsemanship, Der er reserveret tid træningstid hver søndag formiddag i ridehuset. De der har reserveret 
tiden har meldt at tiden pt. ikke benyttes. Vil nogen træne horsemanship hører vi gerne fra jer, ellers er 
ridehuset ledigt for andre søndag formiddag. 
 
Lys fra trailerparkering til ridehus. Der vil bliver opsat lys på stykket mellem trailerparkeringen og ridehus i 
løbet af december måned.  
 
Fra "rytter til rytter":  
Iben Dreyer og Herzog er flyttet til tyskland for en periode. Så nu bor de tilknyttet en salgsstald i Vechta.  
Iben skal hjælpe med den daglige træning af deres salgsheste, og hjælpe med at passe deres mindste 
pige på 2... Hun får undervisning på Herzog af Thomas Koldehoff, som ejer stedet, 2-5 gange om ugen...  
Iben og Herzog ser frem til nye udfordringer og en masse oplevelser... 

 
Skal du til Sverige har vi modtaget følgende link fra Benedikte så du kan komme billigt over med færgen, 
http://www.hhferries.se/Default.aspx?ID=448&Purge=True Det er fundet på en af de storkøbenhavnske 
rideklubbers hjemmeside: http://www.blis-rideklub.dk/Nyheder.htm  

 
 

Bestyrelsen  

mailto:mstryhnl@yahoo.dk
http://www.hhferries.se/Default.aspx?ID=448&Purge=True
http://www.blis-rideklub.dk/Nyheder.htm

	November 2008

