
 

 
 

FORMANDENS BERETNING 2008 
Generalforsamlingen d. 03. februar 2009 

 
SÅ er året 2008 gået. Det blev et år som har betydet store forandringer både for klubben og for alle 
medlemmer. Vi har på godt og ondt oplevet hvad det vil sige at stå sammen, at have en stærk klubånd og et 
stærkt netværk.  
 
Når jeg tænker tilbage på året er det første billede der kommer frem, et tragisk år, hvor branden på 
Kjeldmosegård fylder meget.  
Det vi har oplevet, vil fremover være en del af vores personlige historie og en del af Sakskøbing rideklubs 
historie. Det der er mistet kan på ingen måde erstattes og vil fremover altid være i vores hjerter.  
Der sidder mange ude omkring, som i dagligdagen ikke har noget med Sakskøbing rideklub at gøre, som har 
sendt mange tanker og trøstende ord til os, det har varmet meget. 
 
I dag, 5 måneder efter, er resterne af bygningerne ved at være fjernet og vi er i stand til at se frem på noget 
godt som er os i vente.  
Jeg vil godt benytte mig af lejligheden til at sige tak for den måde I har bidraget til at vi alle kunne tackle 
branden på Kjeldmosegård. 
Jeg tror vi nu står stærkere og mere bevidste om vores fællesskab i klubben end vi gjorde tidligere. På selve 
dagen og i dagene efter, men også nu hvor vi skal til at trække i arbejdstøjet og gøre en indsats har mange 
kommet med forslag og sagt at de gerne vil bidrage. 
Det har været fantastisk både som bestyrelse, og rent personligt, at opleve hvordan mange vil være en del af 
denne proces.  
 
Lige nu, ligger der et stort arbejde foran os med at genopbygge. Vi kan se frem til at vi bliver en af de få 
klubber i distriktet, og på landsplan, som i fremtiden ikke skal drøfte hvad vi gør med utilsvarende bygninger, 
for små bokse og for lavt til loftet. Vi kan se fremad mod noget top moderne, hvor hestevelfærd og 
individualitet er i højsæde. 
 
Økonomien ser god ud, vi kan igen i år komme ud med et overskud, så vi trygt tør se fremtiden i møde. 
 
Det sportslige og resultater. 
I året der er gået har Sakskøbing ryttere været bredt repræsenteret ved stævner. Både lokalt, på distriktsplan, 
på landsplan og end dog internationalt.  
Det kan vi som klub, jer selv som ryttere og jeres bagland derhjemme være rigtig stolte af.  
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Vi har haft ekvipager med ved både ved hold- og de individuelle konkurrencer, og I har som ryttere fået mange 
placeringer som jeg ikke alle kan nævne her. Dog synes jeg holdpræstationerne hvor Sakskøbing rideklub har 
to hold som vandt D5's holdmesterskab for hest skal nævnes. 
I spring vandt rytterne Nickoline Treldal, Monica Skibsted, Ann-sofie ploug-madsen, Louise Jørgensen, og i  
dressur, vandt Rikke Strate, Iben Dreyer, Kitt Jensen, Lisbeth Tetsche. Det er en flot fælles præstation. 
 
Også individuelt klarer Sakskøbing ryttere sig godt. Ved D5's individuelle mesterskab for dressur, var der 
placeringer på 2.pladsen til Iben Dreyer og 3.pladsen til Rikke Strate, derud over deltog Kitt Jensen og Signe 
Hemmingensen,  
D5's individuelle mesterskab, pony spring, blev Maria Nielsen  nr 2, og d5's i individuel mesterskab  pony 
dressur, blev Sasha Bech Petersen nr 2. Alle disse ryttere er også godt placeret på Distriktets rangliste. 
 
I år har Sakskøbing rideklub haft et hold som kvalificerede sig til finalen i Kraftcup i Århus, hvor Signe 
Hemmingsen, Kitt Jensen, Iben Dreyer og Lisbeth Tetsche deltog på holdet. 
Senere i aften skal vi høre mere om vores interne ranglister. Der er dejligt at der er mange der rider 
konkurrence. Faktisk har 21 ryttere (det er omkring 18% af medlemmerne) givet deres resultater ind til vores 
interne ranglisten. I virkeligheden tror jeg der er mange flere som starter for SAR, men som ikke indsender 
deres resultater, det vidner om aktive og veltrænede heste og ryttere 
 
Udenfor DRF´s regi har vi ryttere som også gør gode resultater inden for hesteverdenen, bl.a. med en 
topplacering på Dansk Trakenerforbunds rangliste.  
Hestehold er andet end stævner, så jeg synes det skal nævnes at hestene fra Sakskøbing har gjort sig på 
landsplan i kåringer. Der er både avlere og privatpersoner som har fremvist deres heste, og opnået gode 
resultater. Hestene er optaget i hovedforbundet bl.a. i Det Hollandske Friseforbundet, og  elite kåring i DV, og 
trakhenerforbundet. I forhold til  resultater inden for horsemanshipp kan vi prale af, at en af de første 3 
danskere som er blevet certificeret med Anna Twinney´s uddannelse til horsemannshipinstruktører faktisk 
hører til hernede hos os, og i øvrigt har brugt vores heste til at træne med for at komme igennem 
uddannelsen. 
 
Stævner: 
Stævnerne som skulle afvikles på Kjeldmosegård blev lidt færre end beregnet i år. Vi har afholdt et 
træningsstævne i både spring og dressur den 12. og 13. april, med ca. 60 startende ekvipager i dressur og 
spring 
Hippoaden i Knuthenborg, som vi i år afholdt for 12. gang i samarbejde med Maribo rideklub, var med 205 
startende ekvipager som red mellem 15 og 80 kilometer. For SAR starter mange for at få den gode oplevelse i 
naturen i dyreparken, men samtidig kan SAR-ryttere ses på listerne over placerede, med 2 placeringer i 25 
kilometer og 8 placeringer i 15 km. 
I 2009 har vi planer om at træningsstævne i dressur og spring den 26. og 27. juni og et langdistancestævne i 
Knuthenborg d. 13. juni. 
 
På Kjeldmosegård, har året været helt anderledes end vi forventede. Året startede med en arbejdsweekend i 
foråret, hvor vi fik etableret mange af de ting vi havde drøftet kunne forbedre gården. Faktisk fik vi over 2 
weekends malet og ordnet sadelrum, sat hylder op til foder, ryddet et loft  lavet en dækkentørreplads, opsat en 
sygefold, samlet sten på dressurbanerne, repareret gulvet i dommertårnet og meget, meget mere. 
I året 2008 har vi igen drøftet etablering af cafeteria/rytterstue i forbindelse med ridehuset, og som noget nyt 
begyndte vi på et staldmøde i august at drøfte behov for en roundpen fordi ridehuset blev anvendt meget til 
longering og jordarbejde. En roundpen vil kunne aflaste ridehuset, og vil samtidig højne sikkerheden i vores 
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omgang med heste dels fordi den giver mulighed for at træne noget vi ikke umiddelbart kan i ridehuset, og 
dels fordi det i sig selv udgør en fare at man færdes til fods i ridehuset mens andre rider rundt derinde.  
I september forandredes hele situationen men disse 2 ting, rytterstue og roundpen, er stadig med i vores 
planer, til det vi nu må kalde et nyt Kjeldmosegård. 
Seneste tiltag på Kjeldmosegård er udendørslyd langs ridehuset, så man kan finde fra sin trailer og ind i 
ridehuset. 
 
På visiondagen i januar tegnede og fortalte 35 medlemmer det nye kjeldmosegård. Det blev en spændende 
dag hvor ideér og nye perspektiver for klubben blev synlige. 
I denne tid drøfter bestyrelsen genopbygning af kjeldmosegård med Bjarne og Dorit. Ud over det som blev 
præsenteret som oplæg på visionsdagen, arbejdes der nu konkret med de overordnede ønsker som er et 
outcome af de forslag som kom fra mange af jer:   

• opsadlingsplads til de som kommer udefra, 
• placering af vandspiltov, solarium etc, så det også kan benyttes af alle som kommer på 

Kjeldmosegård, 
• indretning af udendørs gårdmiljø til de som benytter Kjeldmosegård.  
• indretning af sadelrum, bl.a. så der er plads til staldskabe etc. 

 
En af de ting der også skal med i det nye Kjeldmosegård er sikkerhed i omgang med heste. Når der sker 
ulykker inden for hestesporten er de ofte af voldsom karakter. Derfor ønskes større fokus på sikkerhed.  
I Dansk rideforbund drøftes muligheden for at kræve en sikkerhedscertificering af nye klubber som ønsker 
optagelse. I bestyrelsens arbejde har det allerede betydet en større fokus på sikkerhed. Bl.a. med beslutninger 
om at der skal være en over 18 år når man trækker hestene på Kjelmosegård på fold, at løse hunde (på nær 
Bella) ikke skal være på de områder hvor der er heste. 
I fremtiden bør vi  drøfte sikkerhed, så vi forebygger ulykker og lever op til de krav rideforbundet sætter til 
klubberne. Det vil være i fokus når vi drøfter det nye Kjeldmosegård. 
 
 
Organisatorisk udvikling.  
 
Et af de spørgsmål vi har stillet os selv er; Hvordan bliver vi ved med at være en attraktiv klub?  
Hvordan udvikler vi Sakskøbing rideklub?  
3 fra bestyrelsen har været på et årskursus om foreningsledelse, som Guldborgsund kommune og DIF 
arrangerede i fællesskab. Det har betydet en større fokus på at styrke de organisatoriske rammer.   
Vi anvender nu DIF´s elektroniske foreningspakke hvor vi kan indtaste vores medlemmer og regnskab og i det 
hele taget systematisere de daglige ting, så alle i bestyrelsen, i fremtiden, med et klik på tastaturet har 
mulighed for et overblik over medlemmer, regnskab osv. når det er nødvendigt.  
I har f.eks. kunne mærke det ved at vi har været hurtigere ude for at få tilgodehavender ind, hvilket ikke altid er 
populært, men i forhold til klubbens økonomi synes vi som bestyrelse det er en nødvendighed. 
 
Vi har fået ny hjemmesidde, fordi bestyrelsen gerne selv vil kunne uploade nyheder , så vedligeholdet af den 
bliver lettere og hyppigere. Hjemmesiden e´r r i sin spæde start, og en af de ting vi vil udvikle i fremtiden, så I 
kan få et hurtigt indblik i hvem vi er og hvad der sker i Sakskøbing rideklub. 
 
Et af de tiltag der har været vigtigt at gøre, og som vi håber I kan mærke/kommer til at mærke er, at 
bestyrelsen vil inddrage jer så meget som muligt i klubben, vores fremtid og arbejdet hermed. Vi har holdt en 
visionsdag i januar, som ud over genopbygning af kjeldmosegård også rakte længere ud i fremtiden fordi 
mange gav jeres mening til kende om spørgsmål som -  "hvad skal SAR være kendt for", "hvad er det for en 
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klub medlemmerne ønsker".  Det kom der rigtig meget spændende ud af,  fordi udsagnene fortæller om 
ønsker for fremtiden. Meget overordnet set er der ønsker om bedre kommunikation via hjemmeside osv, en 
aktiv klub med mange medlemmer, bedre faciliteter, hestevelfærd og mulighed for individualitet – så det er 
noget af det bestyrelsen arbejder videre med. 
 
PÅ visionsdagen arbejdede vi også med klubbens værdier. 6 grupper fandt frem til at samarbejde, venskab, 
kommunikation, forskellighed, respekt og etik er vigtige værdier i klubben. 
Derefter gav vi værdierne lidt mere konkret indhold – hvis vi har de værdier, hvordan kan vi så mærke det i 
dagligdagen i klubben. Der kom rigtig mange gode udsagn, som blev givet videre til bestyrelsens 
bearbejdning.  
Udsagnene lapper lidt over hinanden. Der arbejdes nu videre på at respekt og venskab indarbejdes i de andre 
4 værdier, så de tilsammen kan dække essensen af det som kom frem i dialogen på visionsdagen.  
Med afsæt i alle de udsagn som kom frem, arbejder bestyrelsen nu videre med at beskrive følgende 4 værdier 
for Sakskøbing rideklub 

• Samarbejde  
• kommunikation 
• forskellighed 
• etik 

 
 
sponsorudvalg. 
Sidste år på generalforsamlingen nedsatte vi et sponsorudvalg, bestående af Aase Eriksen, John 
Wellendorph, Hanne Arboe og siden hen er Bendikte Piil kommet til. Dette udvalg er trukket i arbejdstøjet. I 
første omgang har de sendt ansøgninger til forskellige fonde og fået midler hjem. 
Siden efteråret har de arbejdet med at udarbejde et tilbud til lokale virksomheder om at blive sponsorer for 
klubben. Virksomhederne får mulighed for at indgå aftale med SAR om en bannerreklame i ridehuset mod 
betaling af et mindre årligt beløb til klubben. De første 2 sponsoraftaler er i hus, og hvis I har været i ridehuset 
for nyligt, har I set et prøveskilt i den rigtigt størrelse som de kommer til at se ud – kvaliteten skal dog 
forbedres inden sponsorernes bliver sat op. 
 
Hippoadeudvalg 
I 12 år har Randi  og Hans Herman nu været i et ganske ubemærket men meget aktivt udvalg, nemlig  de der 
sammen med Maribo rideklub arrangerer Hippoaden med langdistance i knuthenborg. De har fået et stort 
arrangement, med international deltagelse, op at stå hvert år. Når jeg siger ganske ubemærket, er det fordi de 
gør det, næsten uden at vi har kunnet mærke på dem hvor travlt de måtte have haft.  
 
Nye udvalg 
Visionsdagen viste med tydelighed at der er ønsker om en meget aktiv klub, med langt flere arrangementer. 
Samtidig kom der forslag om at vi nedsatte nogle udvalg som kan være med til at tage sig af disse 
arrangementer. Det har været rigtig dejligt at få alle disse gode ideér om hvad vi som bestyrelse kan gøre for 
at I som medlemmer synes det er en god klub. Jeg kan selvfølgelig ikke love jer at alt hvad I siger bliver til 
noget, dels fordi der er mange ønsker og de er meget forskellige og dels fordi de der skal arrangere det, jo vil 
præge det i den retning som de synes kommer flertallet til gode. 
Derfor vil vi foreslå at der under eventuelt, etableres 3 nye udvalg et kursusudvalg, et stævneudvalg og et 
aktivitetsudvalg.  
Bestyrelsen har udarbejdet en minibeskrivelse af udvalgene, som ligger på bordene, de af jer som vil være 
med, kan præge det arbejde som skal foregå. 
Hvis der er opbakning for det i dag nedsætter vi 3 nye udvalg:  
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• Kursusudvalg; som arbejder med at arrangere forskellige kurser som er alternativer til den 
daglige kontinuerlige træning i ridefærdigheder. 

• Stævneudvalg; som arrangerer stævner eller andre konkurrencemæssige aktiviteter. 
• Aktivitetsudvalg; som laver sociale arrangementer med forskellige aktiviteter for klubbens 

medlemmer 
 
 
 
afrunding 
I 2008 har vi mere end nogensinde måttet sande at vi ikke er herre over alt og at ting tager tid.  
Det at sidde som en bestyrelse, kan være en vanskelig opgave. Der er mange medlemmer og meninger at 
tage vare på. Det at varetage både den daglige drift og at sætte sig mål for fremtiden kræver at vi har 
drøftelser på mange forskellige niveauer. Vi forsøger at tage hensyn  til de manges interesser inden for 
ridesporten. Bestyrelsens forskellighed, er med til at vi kommer rundt om mange ting. Forskellighed skaber 
nogle møder, med drøftelser hvor vi er helt nede i detaljerne, og hvor vi nogle gange tænker " hvor svært kan 
det være" - men det er også lærerigt, og til gavn for klubbens mangfoldighed. 
Dette år har krævet noget særligt at sidde i bestyrelsen. I skal derfor have en særlig tak for året som er gået, 
at I var med hele vejen igennem, også selv om møderne har været hyppigere og langt mere alvorlige end de 
foregående år. 
 
Men mest af alt har alle de bidrag, som på mange forskellige måder er givet i dagligdagen betydning. Det har 
enorm betydning for vores klubliv, trivsel, klubben som helhed, når I som medlemmer giver udtryk for at I vil 
være med til de ting vi gør sammen, også  i fremtiden. 
Som bestyrelse er det rigtig dejligt med jeres store opbakning, det er med til at give energi, til det videre 
arbejde til os alle. I skal alle have tak for denne store opbakning.  
 
Lige nu er der stor opbakning fra alle til at vi kommer igennem de næste 1 – 1½ år, uden at gå nævneværdigt 
ned i aktivitetsniveau eller medlemstal, fordi I støtter op om klubben. Uanset hvordan I er aktive i klubben og  
jeres ridning, eller hvordan I benytter klubbens faciliteterne, er I med til at der er liv i rideklubben, I bidrager 
forskelligt – men alt, det vi gør nu kan sikre at vi er rigtig godt gearet  både her i nær fremtid og når der igen 
kan flytte heste ind på Kjeldmosegård. 
Jeg tror vi kan se frem til et godt og aktivt år i Sakskøbing rideklub. 
 

Charlotte Munch, 
Formand 
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