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Atter en generalforsamling, 1 år er gået siden sidst. 
Generelt har klubben haft et godt år. Efter genopbygningen er det blevet ”hverdag”. I 
bestyrelsen føler vi at rutinerne i klubben er kendte, og at alle har indblik i hverdagen så vi 
sammen forsøger at få det til at køre.  
Det at vi er kommet rigtigt på plads betyder at bestyrelsen ikke har de store overordnede 
beslutninger at træffe forbundet med den daglige drift i løbet af året. Vi har i stedet kunne 
koncentrere os om andre ting vi gerne ville have fokus på.  
Hvad laver vi så i bestyrelsen når den overordnede drift af Kjelsmosegaard så er ved at være 
på plads. 
Der er mange små opgaver at løse. F.eks. Høsten sidste år, den husker vi vist alle, ikke ret 
mange fik nok halm ind. Bjarne rider samme dag han sadler, så da han så vejrudsigten 
besluttede han sig for at presse halm samme dag han høstede. Det var vist vores redning for 
at få halm ind. Dog viste det sig at vi kom til at mangle lidt til her sidst på sæsonen. 
Bestyrelsen besluttede sig for at vi ville bruge det konstruktivt til at eksperimentere med 
alternativ strøelse. Nu er status at flere bruger alternativ støelse, så halmen forhåbentlig 
rækker til høsten bringer nyt halm i laden. Vi er blevet rigere på erfaringer med alternativ 
strøelse, og klubben vil fortsat købe hjem til alternativ strøelse i stalden.  
Andre små opgaver kan f.eks være en hest med falsk kværke, ny wraplevarandør, plan til 
indhegning af baner osv. Der er altid små opgaver der skal tages hånd om her og nu. 
 
En af de større drøftelser vi har været inde over er f.eks. klubbens værdier. Arbejdet med dem 
startede på en visionsdag i januar 2009, og her, 2 år efter, er de færdige. De har ligget på 
hjemmesiden et stykke tid nu, men de ligger også her på bordene så I kan læse dem i aften 
hvis I har lyst. Det har været et spændende arbejde at gøre dem færdige, og det er 
bestyrelsens ønske at navigere efter dem i de beslutninger vi tager fremover. Vi håber at I alle 
vil læse dem og tænke hvordan I kan være med til at ”leve” efter vores værdier når vi færdes 
på Kjeldmosegaard. 
 



Bestyrelsen bliver ofte involveret i konflikter .Vi kan ikke løse de problemer som opstår, fordi 
de jo ofte handler om det samspil der er mellem to personer. Vi kan komme med gode råd til at 
de involverede løser problemet. Her håber vi værdierne kan have en betydning for at løse 
konflikter på en konstruktiv og anerkendende måde, fordi konflikter ofte handler om at man 
ikke lige kender den andens indfaldsvinkel. Ved at snakke om det finder man ofte en god 
løsning for begge parter. 
 
Økonomi 
Boksene er fyldt op selv om vi har finanskrise, hvilket betyder at vi kunne investere sådan som 
vi havde planlagt i løbet af året. Økonomisk set har året kunne bære mange fornyelser, 
udeboksene er blevet færdige, der er kommet hegn omkring springbanen og den ene 
dressurbane, og der er efterfyldt med spåner på banerne, musikken i ridehuset fungerer både 
til hverdag og ved arrangementer. Foldarealet er udvidet så vi har folde nok til alle ønsker om 
individuel fold.  
Alle disse investeringer betyder at vi kommer ud med et regnskab som er uden overskud.  
Vi er af den mening at vi gerne vil akkumulere et overskud hvis det skal bruges til en større 
planlagt udgift senere, men ellers er klubben til for at tilgodese medlemmerne, og ikke blot for 
at spare op. Vi forsøger at drøfte hvad klubbens behov for investeringer er, og som I skal se 
når Hannibal fremlægger regnskab og budget, har vi allerede nu tænkt hvad dette års 
investeringer skal indebære. 
 
Lovgivning og tilsyn – er kommet for at blive. 
Der er rigtig meget at leve op til både lov om hestehold og EU-forordninger om registrering af 
heste. det giver udfordringer i dagligdagen.  Vi har holdt et aftenmøde åbent for alle 
interesserede om de lovgivning som gælder for alle os med hestehold. Susanne Fønskov var 
ude og fortælle og komme med anbefalinger til hvordan vi bedst kan administrere den øgede 
dokumentation vi skal sikre. Her på Kjeldmosegaard forventer vi at få kontrolbesøg fra 
fødevarestyrelsen i løbet af året, og er lige nu i gang med at de tiltag vi skal gøre for at være 
up to date. 
Vi har fået gennemført det årlige besætningsbesøg. Susanne Fønskov har været ude og 
gennemgå vores etablissement og givet kjeldmosegaard en stor smiley. 
Vi har gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) sammen med Bjarne og Dorit, hentet 
børneattester, indbetettet medlemstal osv. osv.  
Der er klart blevet flere lovgivninger vi skal følge for at kunne drive klubben. 
 
Det sportslige og resultater 
Vi er rigtig stolte af alle de resultater der vises gennem ridningen, det være sig lige fra 
unghesten som tager sit første galopanspring til deltagelse i diverse stævner. 
Generelt har 2011 været et godt stævneår. Mange ryttere har været ude og starte til stævner 
og vi kan se af resultatlisterne rundt omkring, og på det vi får indmeldt til vores interne 
rangliste, at der tages mange flotte placeringer hjem når I starter for Sakskøbing Rideklub. 



Igen i år er der dog nogle placeringer som jeg vil fremhæve da de ligger lidt ud over det 
sædvanlige i forhold til almindelige klub og distriktsstævner 
 

• Monica Skibsted tog individuel bronze og hold bronze i spring for ungryttere ved 
Nordisk Mesterskab. Derudover har hun en del andre placeringer ved internationale 
stævner. 

• Emma Nymand blev nr. 5 til DM i ponydressur og har haft placeringer ved 
internationale stævner,  

• Ida Christiansen genvandt DM i dressur for fjordheste. 
• Sacha Beck Petersen og Beethoven vandt distriktsmesterskabet for kat 2 i dressur da 

det blec afviklet på Kjeldmosegaard i sommers 
• Så var der 2 hestehold til dressur distriktsmesterskabet - 1 heste springhold, 1 

ponyspring hold - ingen fik dog placeringer 
• En del ryttere tog afsted til landsstævner i 2011: Ponydressur: Sabrina Pilemand, Emily 

Lundqvist, Ida Christiansen, Sacha Bech Petersen og Emma Nymand. Hest spring: 
Monica Skibsted og Josefine Voss Madsen. 

Det er dejligt at så mange vælger Sakskøbing Rideklub når I rider konkurrencer. Vi kan også 
se at I holder fast i medlemskabet selv om I flytter fra egnen, eller kvalificerer jer til at starte 
internationalt. Når I starter internationalt er det jo ikke længere Sakskøbing Rideklub I starter 
for men Danmark, alligevel synes jeg at Sakskøbing bliver mere synlig på landkortet. 
 
Aktiviteter i klubben 
Sakskøbing rideklub har rigtig mange aktiviteter fordelt over året. 
 
Der er mange forskellige tilbud om kursus som arrangerer i klubbens regi. Dels arrangerer 
kursusudvalget nogle kurser hen over året og dels er der andre initiativer som kommer på 
hjemmesiden så alle kan tilmelde sig. Igennem året har der f.eks. været arrangeret 
dressurkursus ved dressurdommer Susanne Baarup, hvor man red valgfrit program for 
mikrofon, ryttermærkeundervisning for de som skal til at starte C-stævner, Kursus med Claus 
Toftgaard, træne opstilling på den mekaniske hest, sikkerhedskursus i omgang med heste og 
her lige inden årsskiftet kom Iben Dreyer ”hjem” og holdt dressurkursus over 2 dage.  
Det er dejligt at der er mange initiativer, og at det også rigtig ofte lykkedes at få tilmeldinger 
nok for til at kurserne kan gennemføres. 
 
Klubben har afholdt 2 distriktsstævner i det forgangne år. Særligt vores distriktsmesterskab fik 
stor ros, både fra officials, ryttere og distriktet.  
Stævnrapporten som den Teknisk delegerede laver har en masse punkter som bliver bedømt, 
bla bespisning, parkeringsforhold, baner, hvordan arbejder sekretariatet, forhold for officials 
m.m, og vi fik kun nogle enkelte 4 og resten var 5 taller. (5 er fremragende og 4 er flot. 
Vi skal afholde distriktsmesterskab igen i 2012. 
 



Vi har afholdt nordisk mesterskab i langdistance i Knuthenborg park. Der var deltagere fra de 
nordiske lande samt fra enkelte andre lande. Der var lagt ruter helt ud til sædingegård, og der 
blev virkelig redet om mesterskabet.  
Det var et meget stort stævne igen i år, med ca. 250 starter er vi absolut landets største 
langdistancestævne, dette skyldes placeringen at vi for lov til at ride i Knuthenborg, men også 
at det er et veltilrettelagt stævne med mange hjælpere der kender deres opgave. Jeg tror der 
var tæt på 100 hjælpere for at afvikle hippoaden, det til trods for at der også er nogen, her fra 
klubben Randi og Hans Herman, som arbejder hele året for at arrangere det. 
Det er både sjovt og dejligt at der er plads til både de som gerne vil ride 15 og 25 km. og til en 
stor international konkurrence.  
 
En sidste aktivitet jeg vil nævne er ungdomsrepræsentanternes loppemarked. Det blev en 
bravende succes, men fuldt hus på standende, jeg tror det bliver gentaget her i foråret. 
 
Serviceringen fra de frivillige hjælpere 
Det kan vi aldrig få for mange af. Hippoadeudvalget har efterlyst nye ildsjæle med kræfter til at 
gå ind i årets arbejde med at arrangere hippoaden.  
Også ved vores lokale stævner herude på SAR,  kan der være brug for en hjælpende hånd, 
det er altid dejligt når nogen ringer og siger ”har I brug for hjælp”.  
Frivillig hjælp er også når en tilbyder med lidt håndsværks snilde f.eks. til hjælp til indkøb af 
noget som kræver særlig viden, eller siger ”den fixer jeg lige” når vores sæbeautomater skal 
op.  
Selv det AT SAMLE MOKER – her er der nogen som aldrig samler – det ved vi alle sammen – 
det til trods er der andre som ofte tager lidt ekstra med hen i børen når de nu alligevel er i 
gang. 
Det, at mage giver et frivilligt nap, er alt sammen med til at højne klubbens standart, og det 
tilbud vi kan give, for de midler vi nu engang har til rådighed.  
I skal vide at vi sætter stor pris på det i bestyrelsen, og ved at en del ofte gør noget ud over 
”bare ride eller passe sin egen hest”. Så hurra for de som gør det frivillige arbejde i SAR, vi 
håber der kommer flere til, fordi det er der altid brug for 
 
Tilbage til hippoadeudvalget som jeg startede med. Det er ikke lykkedes at få nye til 
hippoadeudvalget, så lad dette være en opfordring fra bestyrelsen. For at bevare det 
aktivitetsniveau vi har i klubben er der nød til hele tiden at komme nye kræfter til. Derfor skal 
opfordringen være at; hvis du brænder for at være aktiv enten i hippoadeudvalget eller andre 
af de frivillige opgaver så sig endelig til, du er hjertelig velkommen. Det kan være til 
arrangementer f.eks. i Knuthenborg, cafetutten og sekretariatet, men det kan også være du 
brænder for noget andet, så tag initiativ.  
 



Et af de nye initiativer i år er fællesspisning i cafetutten. Det er opstået ud fra Bendes glæde 
ved at lave god mad og hendes initiativ til at invitere. Der har været fuld hus hver gang, og 
hendes sidste tiltag om 3retters menu var alle pladserne booket på 1 døgn. 
 
Sikkerhed 
I det sidste år har sikkerhedsudvalget og bestyrelsen arbejdet på sikkerhedsregler for børn, 
noget vi fandt ud af var en stor udfordring.  
Børn er selvfølgelig velkomne på Kjeldmosegaard. Men vi er samtidig er nød til at have nogen 
sikkerhedsregler så de ikke kommer skade. 
Det har været en lang proces, med mange drøftelser, at udarbejde dette. I sommers lagde vi et 
oplæg ud til høring på hjemmesiden, hvor svarene der kom tilbage mest af alt var” ikke flere 
regler”. 
Vi er endt ud med en politik på området som tilgodeser børnene og dertil hørende få regler 
som giver retningslinierne for at børn som er med kan få den fornødne omsorg så de ikke 
kommer til skade. Vi er ved at lægge sidste hånd på det, derefter kommer det på 
hjemmesiden, så I kan orientere jer om det. 
 
Ridning er en individuel sport, særligt om vinteren kan det være svært at træne optimalt  
I denne vintersæson har der været en del ryttere der bliver utrygge når der rides i ridehuset. 
Det får bestyrelsen mange henvendelser om.  
Særligt sikkerhedsreglen ”Der holdes forsvar lig afstand ved passage og det er ok at man siger 
hvis man føler sig utryg”, trænger til en reminder.  
Bestyrelsen oplever at ryttere bliver kede af det og bliver utrygge, men værst af alt at nogle 
situationer har været tæt på at udvikle sig til farlige situationer. 
DIF´ kører en kampagne lige nu ”We not me”, som handler om at der skal være plads til alle i 
klubberne, det er et godt initiativ. Den handler om de sociale hensyn man kan tage, og om at 
opfatte sport, både som ens egen individuelle præstation, men også at tage hånd om 
klubånden så vi kan være sammen om vores sport. DIFs kampagne passer ikke helt til os – og 
alligevel handler mange af de problemstillinger i ridehuset om at tage hånd om hinanden og 
gøre plads til alle. Det har vi alle et ansvar for. 
Måske skal vi sige ”we not me” i vintertiden når vi alle bruger ridehuset, fordi vi skal være 
særlig opmærksomme på for at tage hensyn. 
Bestyrelsen har brugt megen til på at drøfte hvordan vi bedst kan støtte til at alle kan være i 
ridehuset. Vi opfordrer til at alle vil være med til at gøre særlig meget ud af det med at tage 
hensyn til hinanden, så tror vi det lykkedes. F.eks. ved at 

• Holde god afstand både når du passerer, når du rider op bag eller ind foran en anden 
rytter. 

• Ride i et tempo som passer til det antal ryttere som er i ridehuset. 
• Lytte til de ønsker andre har for at føle sig sikre. 
• Find løsninger på problemerne, løsningen er tættere en du tror:  



Sammen med sikkerhedsudvalget er vi ved at tage billeder til en kampagne som kommer på 
hjemmesiden når den er færdig. Vi håber vi gennem italesættelse kan drøfte det med en snert 
af humor som vi kan nikke genkendende til og sige ”nå ja, det er jo også rigtigt” 
 
Slutteligt vil vi i bestyrelsen gerne sige en tak til alle jer der er med til at få klubben til at hænge 
sammen, vi ved at mange af jer er aktive for dette. Vi er alle frivillige herude og bidrager til 
fællesskabet – nogen mere end andre – sådan vil det altid være i en klub. Alle frivillige er med 
til at skabe sammenhæng og gode aktiviteter i klubben. 
En særlig tak vil bestyrelsen give til Bjarne og Dorit for jeres utrættelige engagement og 
imødekommenhed.  
Pia og Sys, har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, så til jer vil vi andre gerne sige tak for 
indsats, tak for godt samarbejde: Det er dejligt at I har været med til at præge klubben de 
seneste år. 
Også tak til resten af bestyrelsen, som Pia plejer at skrive i referaterne - for god ro og orden, 
roen hvormed vi gør vores arbejde til trods for en travl hverdag og orden for den måde vi går til 
abejdet på og får taget hånd om opgaverne efterhånden som de opstår.  
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