Klubbens egen beretning
Sabro Rideklub - 40 år

Der er lagt op til en meget festlig dag, når Sabro Rideklub (SABR) lørdag den 13. august
kan fejre sit 40 års jubilæum. Den festlige begivenhed bliver fejret med åbent hus, middag
og musik og et jubilæumsstævne i august. Det
kræver en kæmpe frivillig indsats at få en klub
som Sabro Rideklub, der er 100% medlemsejet, til at fungere, og denne runde fødselsdag
tilfalder i høj grad alle dem, der har været en
del af Sabro Rideklub de sidste 40 år. Stort
tillykke med jubilæet.

I dag er Sabro Rideklub en velfungerende klub
med ca. 220 medlemmer, 15 elevheste, 17
ugentlige elevhold, berider tilknyttet både hold- og
eneundervisning, 18 opstaldede heste, masser
af aktiviteter både på og af hesteryg, kurser,
klubstævner, en sund økonomi, visioner og tro på
fremtiden… Men sådan har det ikke altid været.
Klubben har i sine 40 år mødt mange udfordringer og har sågar været lukningstruet. Det er en
stor opgave at holde en rideklub ’kørende’ i 40

år, og det er ikke nok med hesteglade frivillige.
Der skal også praktiske handy-hænder og viden
om bl.a. økonomi, klubdrift og gødningsregnskab
til. Heldigvis har der igennem alle 40 år været
ildsjæle, der har haft tro, mod og overskud til at
kæmpe for klubbens beståen
Fra lejet jord til køb af Grønnegården
I august 1976 blev Sabro Rideklub stiftet af 40
aktive hesteinteresserede fra lokalområdet. Det
startede bag kirken i Sabro på lejet jord hos en
privat. Syv år senere, i 1983, kunne klubben,
takket være overskud fra støtteforeningens faste
bankospil, købe Grønnegården, Grønvej 110 i
Sabro. Her har klubben stadig hjemme den dag i
dag. I 1983 startede også klubbens første elevundervisning op med 5 nyindkøbte elevheste på
en nyanlagt udendørs dressurbane. Og kun to år
efter, i 1985, blev klubbens ridehal bygget, igen
med midler fra blandt andet bankospil. Den nye
ridehal betød plads til flere opstaldede privat- og
elevheste.

Udfordringer gjorde fremtiden usikker
Fremtiden blev dog usikker, da klubben i 1994
var tæt på lukning på grund af en mangeårig
anstrengt økonomi. Det resulterede i, at hele
bestyrelsen gik af, og en ny bestyrelse tog over.
Klubben havde dengang godt 150 medlemmer. I
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2011 blev Sabro Rideklub som så mange andre
klubber ramt af den nye lov om hestehold. Loven
betød blandt andet, at det ikke længere var tilladt
at have heste opstaldet i spiltove, og rideklubben
måtte derfor erkende, at der skulle skabes nye
faciliteter til elevhestene. Klubben fik en 2 årig
dispensation, imens projektering, planlægning og
opførelse af nye staldfaciliteter pågik. I september 2012 kunne klubben så indvie en ny løsdriftsstald med plads til 15 elevheste - ligesom
en ny super lækker stald med plads til 18 privatheste blev indviet.

ridning og undervisning, både for elevryttere og
for privatryttere.
40 års Jubilæum
Jubilæet fejres med åbent hus for alle interesserede kl. 11-16. Det starter med fælles festlig
indmarch til hest kl. 11.00. Herefter er der jubilæumssang, -skål og -taler samt underholdning i
en bred vifte af klubbens aktiviteter og andet
underholdning, hvor man også har mulighed for
at vinde super præmier og gavekort. Der er også
en kage-bage-dyst for den smukkeste kage, mest
kreative kage og bedst smagende kage. Om aftenen er der fest med middag og musik for alle
nuværende og tidligere aktive i klubben.
Derudover afholder klubben et udvidet jubilæumsstævne den 27.- 28. august med flotte
præmier og jubilæumsrosetter til alle vindere.

Drømme og visioner
Sabro Rideklub er i dag en velfungerende og aktiv
rideklub, til stor glæde for de mange børn, unge
og voksne, som hver især har interesse for heste og ridesporten. Driften varetages af bestyrelsen, der består af et forretningsudvalg samt
ni udvalg. Klubben lægger vægt på fællesskab og
det gode kammeratskab, og som selvejende klub
er det vigtigt, at alle tager ansvar efter evne,
udviser hensyn og hjælpsomhed og forstår at
pligter i forbindelse med at være medlem af
SABR er nødvendige, for at klubben fungerer
optimalt. Rideklubben er i dag i sund vækst, og
der er plads til at fokusere på den fremtidige
udvikling og visionerne for denne. Helt konkret
ønsker klubben sig blandt andet en ridehal mere,
der kan tilgodese den tiltagende efterspørgsel på

