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Formandens navn
MIa Christensen
Telefon
25417716
Email
mia@hirk.dk
Forening
Himmelev Rideklub
Foreningens CVR nummer
260368
Hvad søger du til?
Opførselse af udebokse
Beskrivelse
Hvem er Himmelev rideklub
Himmelev Rideklub – HIRK, er en lokal rideklub i Roskilde, der drives af frivillige medlemmer
stærkt koordineret af en medlemsvalgt bestyrelse. Alle klubbens aktiviteter gennemføres alene af
frivilligt arbejde. Vi har godt 300 medlemmer, hvor mange er elever i skolealderen men dækker
også over unge, voksne de lidt ældre og handicapryttere.
Vi har ca. 18 elevheste i stalden. Vi lejer vores lokale af Roskilde kommune, men alt vedligehold
og ”opgradering” skal vi selv spare sammen til via vores drift.
Klubben er en såkaldt brede klub indefor ridesporten, dvs. vi tilbyder ridning indenfor mange
disciplinerne herunder:
spring, dressur, handicap ridning, turridning, Pony Games og Mounted games hvor de to sidst
nævnte er holdsports grene.
Vi driver rideklub på alle ugens 7 dage indenfor de forskellige ride discipliner, hver dag med 5-8
hold tilbud. Alle hold udbydes i forskellige sværhedsgrader og med deltagere fra den unge baby
rytter til den 70 årige senior.
Udover at være rideskole er klubben også vært ved ca. 8 stævner årligt, hvor klubbens medlemmer
og ryttere fra oplandet får lov at prøve kræfter med deres disciplin i et konkurrence miljø.
Stævnerne løber over 1-2 dage pr. stævne og også her er det alene de frivillige forældre, der
bakker op og driver disse.
Derudover tilbyder vi ridelejre, teori undervisning og andre sociale arrangementer ved siden af
den daglige ride undervisning.
Vi har til daglig ansat et staldmester der mandag til fredag varetager hesteholdet og fra fredag
aften til søndag aften er det igen de frivillige, som tager over mht. pasning af de mange heste og
stald og folde.
Gennem de sidste to år, har vi i samarbejde med Roskilde Kommune etableret en gratis
praktikordning – hvor vi sammen med jobformidlingen, hjælper kommunen med praktikophold til
mennesker, der behøver jobtræning et par timer om ugen. Dette foregår i samarbejde med vores
staldmester, som tålmodigt gang på gang præsentere hvad et staldjob og arbejdet med levende dyr
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indebære – også selvom det er regnvejr koldt og job ikke er så spænende.
Klubben er medlem af Dansk Rideforbund og er en af de få rideklubber i Danmark, der er under 5
i dette selvskab, der kan mønstre en certificering idenfor både organisation, sikkerhed, elevskole,
ridelejr, miljø og opstaldning.
Det vi ønsker at ansøge om midler til, er etablering af udebokse.
Rent lav praktisk oplever vi i dag, at mangle faciliteter til de heste, der har behov for at kunne stå
ude hele døgnet.
Som rideskole stald har vi en naturlig uro i eftermiddags og aftentimerne, grundet det store
elevpres der ligger her. Vi har ofte heste, der for en periode trænger til at kunne blive taget ud og
få en pause fra rideskolehåndteringen eller stressen i en stor stald. Til disse heste mangelr vi I dag
et tilbud.
Med denne manglen oplever vi, at de heste der er gået træt I rideskolhåndtering, behøver unødigt
lang tid, før de kommer i trivsel igen. Disse heste vil have glæde af, at kunne "komme udenfor" og
få en pause i mere uforstyrrede omgivelser og det er på vegne af dem vi søger.
Udestalde vil også kunnne hjælpe os, så de fungerende heste ikke slides unødigt.
Hvis en hest kan flyttes og få en pause udenfor det travle staldmiljø, vil den kunne kommer I
trivsel igen hurtigere. Det betyder for os i dag, at vi for tidligt er nødt til at skille os at med
velfungerende heste, hvis de har mistet gnisten og vi ikke har muligheden for at kunne give dem et
“ferie ophold”.
For vores økonomi har det den konsekvens, at vi alt for ofte må ud at købe nye heste ind og dette
tager bade tid og slider på unødigt på klubbens økonomi.
Vi står også engang imellem og mangler et tilbud til en allergi hest, hvor vi i dag må nøjes med
brug af staldvinduer.
Som stedet ser ud i dag, kan vi kun gøre brug af vores to sygefoldsområder i dagtimerne. Hvis
hestene skal kunne blive ude hele døgnet, mangler vi et egentligt overnatningssted for at kunne
leve op til lovgivningen om hestehold. Vi kunne derfor godt tænke os, at etablere nogle udebokse
inde på vores allerede etablerede sygefolde bag ved bygningerne væk fra vejen. De vil blive malet
sorte så de passer med de øvrige bygninger.
Klubben vil selv kunne afholde udgiften til opførsel af disse to boksanlæg, da vi regner med at
kunne spare i indkøb af nye heste, men vi ansøger om indkøb til meterialer. To sammenhængende
boksanlæg koster hver 40.800 og vi søger om to anlæg.
Etablering af disse vil ske I samarbejde med Roskilde Kommune.
Vi ønsker at bruge leverandøren Skandwood, deres priser fremgår af deres hjemmeside. Deres
tegning er vedhæftet her.
Hvilket beløb søger I?
81.600 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
boks2.pdf
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