
 
Recertificeringsrapport 

Forenings- og kvalitetsudvikling i Dansk Ride Forbund 

 

Klubnavn Sakskøbing Rideklub 
Distrikt 5 
Kontaktperson/ funktion Charlotte Hannibal – kasserer + Maria (formand) 
Sted og dato Klubbens faciliteter d. 03.06.2014 
Mødets varighed 2 timer 
Antal deltagere 2 bestyrelsesmedlemmer (formand + kasserer) + juniormedlem 
Besøg foretaget af Udviklingskonsulent Helen Munksø 
 

Om processen 
Certificeret 1. gang 04-07-2010 
Certificeringer 
 

 Organisation 
 Sikkerhed 
 D-stævne 

 
Organisationscertificering  

Formålet med organisationscertificeringen er at udvikle klubben i retning af en mere 
veldrevet klub, samt at sætte fokus på demokrati og kommunikation i klubben. 
Klubbens ydelser og værdier synliggøres for eksisterende og nye medlemmer.  

 
SAR har en særdeles velfungerende organisation og en flot hjemmeside. Klubben står for al 
driften på stedet. Staldene er forholdsvis nye, da de tidligere stalde brændte ned til grunden. Der 
er plads til ca. 30 heste og stalden er fuld. Der lægges stor vægt på det sociale sammenhold i 
klubben. Der er som noget nyt lavet hold med wellnessridning. Der er en rigtig god og varm 
atmosfære i klubben. Der er ingen elevskole på stedet og alle undervisere kommer freelance og 
er ikke ansat af klubben. Klubben virker meget overskudsagtig på det personlige plan. Der er 
sans for de små detaljer, som gør en forskel for medlemmerne.  Maria som er den nuværende 
formand for klubben, er kun den 5. formand i klubbens historie som strækker sig tilbage til 
1975. Bestyrelsen er meget velfungerende, og har kun haft en meget begrænset udskiftning 
gennem årerne. 
Den eneste kommentar til organisationscertificeringen er, at de nyeste 
bestyrelsesmødereferater mangler at blive opdateret på hjemmesiden. 
Klubben opretholder fortsat det gode arbejde med organisationscertificeringen, og kan d.d 
recertificeres.  
 
 

Sikkerhedscertificering 
Formålet med sikkerhedscertificeringen er at højne såvel det aktive som det passive 
sikkerhedsniveau i klubben for både mennesker og heste. 
 
 

Klubben har gjort et stort arbejde omkring sikkerheden i klubben, sikkerhedsreglerne er 



 
passende skærpet i forhold til medlemssammensætningen og faciliteternes indretning. Klubben 
har i høj grad fokus på sikkerhed, og der er således brandalarmer, branddøre, brandmateriel og 
førstehjælpskasser flere steder på klubbens tilholdssted. Klubben udbyder ryttermærker efter 
efterspørgsel, men da klubben har mange voksne medlemmer er der ikke så stor søgning til 
kurserne. Kurset sikkerhed ved ridning og omgang med heste forventes udbudt i efteråret 
2014 
Klubben recertificeres indenfor sikkerhed uden anmærkninger 
 
 

D-stævnecertificering 
Formålet med stævnecertificeringen er at give klubberne et udviklings-, styrings- og 
profileringsværktøj i forbindelse med klubbens udbydelse af stævner på D og E niveau.  
 
 

 
Klubben afholder nogle gode og veltilrettelagte stævner. Klubbens hjemmeside indeholder al 
nødvendig information for stævnerytterne, og der gøres meget ud af at hjælpe nye 
stævneryttere godt på vej. Alt er planlagt og tilrettelagt ned til mindste detalje. Klubben afholdt i 
2013 et dressurstøttestævne til fordel for ”støt brysterne”, og i 2014 afholdes stævne til fordel 
for hospitalsklovnene på Nykøbing F. sygehus. 
Klubben recertificeres inden D-stævne uden anmærkninger. 
 

Konklusion 
På baggrund af den gennemgåede proces og dagens certificeringsbesøg bekræftes hermed at 
Sakskøbing Rideklub opfylder alle de stillede krav, og at klubben derfor pr. dags dato 
recertificeres i organisation, sikkerhed og D-stævne. 
 
 

 


