
 
 Samarbejdet på tværs af Lolland forsætter i 2013! 
 
 
0BLollands Sportsrideklub og Sakskøbing Rideklub fortsætter samarbejdet fra 2012 og 
inviterer endnu engang ryttere i distrikt 1 – 6 til at ride Sydhavscup. 
 
2012 var året hvor de 2 klubber for første gang forsøgte sig med samarbejdet på tværs af Lolland, 
og da rytterne var gode til at bakke op om initiativet, synes stævneudvalgene i begge klubber, at 
Sydhavscuppen skulle afvikles igen i 2013, nærmere betegnet den 4 og 5. maj samt 25 og 26. maj 
2013.  
 
I lighed med sidste år vil det være til forårets D-stævner at Sydhavscuppen afvikles, og også i lighed 
med sidste år vil der være både en individuel cup og en holdcup i såvel dressur som spring. 
Arrangørerne vil meget gerne være med til at styrke sammenholdet rytterne imellem og derfor er 
det op til de enkelte ekvipager at sammensætte hold gerne på tværs af alder og klubber og derved 
opnå større samhørighed i en ellers er så udpræget en-mands sport som ridning er. 
 
Lollands Sportsrideklub og Sakskøbing Rideklub kan mærke, at netop samarbejdet omkring 
Sydhavscup har givet en samhørighed på tværs af de arrangerende klubber, og bruger samarbejdet 
til også at øge kendskabet til hinanden i andre relationer. Dette håber vi naturligvis ville kunne 
sprede sig til andre via denne cup. 
 
Ved Finalestævnet i Sakskøbing den 25. og. 26 maj 2013 vil vinderne af de udskrevne Cups blive 
fejret på behørig vis, så vi opfordrer rytterne til at deltage ved begge stævner såfremt dette er muligt 
da resultater fra begge stævner tæller i kampen om at vinde de lækre præmier og smukke rosetter. 
For de som ikke har mulighed for at deltage i begge stævner, kan klasserne sagtens rides alligevel, 
idet de under hver stævnet også bliver redet som individuelle klasser og derved også bliver 
præmieret som sådan. 
 
Sidste års satsning på unghesteklasser i dressur viste sig at være en ubetinget succes ved begge 
stævner, så derfor vil der igen i år være mulighed for de helt unge heste at komme ud og prøve 
konkurrencelivet af. 
 
LSP og SAR glæder sig over at, det endnu engang er muligt at byde ryttere velkommen til 2 dejlige 
weekender på tværs af Lolland. 
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