
VELKOMMEN TIL 
KLUBMESTERSKAB 2012! 

 
 
 

Så er det endelig tid til at kunne byde jer alle sammen, ryttere, hjælpere, officials, tilskuere og ikke 
mindst forældre, velkommen til klubmesterskabet i Sakskøbing Rideklub. Det har vi i 
Juniorudvalget og Stævneudvalget glædet os til. 
 
Det er dejligt at se, at så mange har valgt at bakke op om stævnet. Dressuren må vi sige er fuldt 
booket, men det er jo bare dejligt og springningen er bestemt også fint besat så der bliver kamp til 
stregen.! 
 
Vinteren er jo virkelig kommet over os, og da i jo ved, at vi kun har et ridehus, er det sådan, at vi i 
dressuren har lagt et kvarters opvarmning ind for hver 3 rytter, og så x vi fingre for at Kong Vinter 
ikke holder helt så meget fast som han har gjort i ugerne op til stævnet for så er det formentligt 
muligt at varme op på banen ved siden af ridehuset, hvor bunden jo er belagt med en hel del flis 
eller hvis varmen fortsætter ugen ud, så måske den bagerste dressurbane. Uanset hvor du er vil der 
være højtalere i området så du vil kunne følge med og holde dig klar! 
 
I springningen har vi lagt opvarmning op inde i ridehuset, og det vil naturligvis være et prøvespring 
inden du starter klassen. 
 
Præmieoverrækkelserne finder sted kort tid efter klassernes afvikling, og i mesterskabsklasserne 
opfordrer vi til at de placerede ryttere kommer til hest. I Mesterskabsklasserne vil der endvidere 
være en særlig roset til alle deltagere, denne vil dog først blive uddelt ved præmieoverrækkelserne 
lige som det heller ikke vil være muligt at få sin dressur-kritik før klassen er slut. Så derfor 
opfordrer vi igen til at så mange som muligt møder op til præmieoverrækkelserne ;0) 
 
I anledning af at Dorit Kruse i år fylder 70 år, har hun valgt at sponsere pengepræmier til de 4 
klubmestre. Dorit vil naturligvis selv overrække gaven til de heldige vindere. 
 
Som det er til alle stævner, skal der jo vises vaccinationskort og tages stikprøver af medlemsskab, 
og i den anledning har vi valgt at lave et mindre sekretariat i Cafetutten, så det er her du henvender 
dig inden start. Sekretariatet vil være åbent 1 time før stævnet starter begge dage, og lukker kort 
efter stævnets slut.  
 
Cafetutten vil naturligvis have åbent under hele stævnet! Vi vil, som vanligt, servere noget dejlig 
mad til en fornuftig pris, og da det jo er vinter vil der naturligvis være taget højde for det i 
menuerne. Faktisk er det sådan, at det vil være muligt frem torsdag at forudbestille dagens ret som 
også sælges uden forudbestilling. Retten koster 30,- og man kan vælge mellem mild hjemmelavet 
chilisuppe m/brød eller hjemmelavet pastasalat og kylling. Forudbestilling kan ske på 
hannibal@hansen.mail.dk 
 



Om søndagen vil der endvidere i Cafetutten være inviteret til sponsorfrokost, hvorfor der vil være et 
VIP-afsnit som er lukket for andre. Der vil naturligvis være skiltet så man ikke får sat sig i det 
område. Sponsorfrokosten er lagt netop i mesterskabs weekenden for at klubbens sponsorer ved 
selvsyn kan opleve et af vores arrangementer på tætteste hold. 
 
Omkring Parkering henstiller vi til at man tænker sig om når man parkerer sin trailer og bil, således 
at der er plads til flest mulige. Personbiler kan med fordel parkere ved stalden. De 3 udebokse kan 
under stævnet kun benyttes af de som har betalt for dette. Skulle du have brug for at leje boksen i en 
kortere periode i weekenden, så tal med Sekretariatet herom, da de ved om der er ledigt eller ej. 
 
Men så tror vi ellers blot vi vil byde jer velkommen til Kjeldmosegaard, og håbe at det bliver et 
dejligt stævne med masser af positive oplevelser for både dommere, hjælpere, tilskuere og ikke 
mindst rytterne.  
 
VELKOMMEN ;0) 


