Submission #67 | Roskilde Kommune

Side 1 af 2

Formandens navn
Mis Christensen
Telefon
25417716
Email
mia@hirk.dk
Forening
Himmelev Rideklub
Foreningens CVR nummer
260368
Hvad søger du til?
Bane vandingsanlæg
Beskrivelse
Det vi står og mangler og ikke selv kan finde økonomisk råderum til, er udskiftning af vores bane
vandings anlæg.
Anlægget er nu 11 år gammel og desværre er leverandøren gået konkurs. Det betyder, at vi ikke
længere kan få de nødvendige reservedele der skal til, når noget går i stykker eller slides på
anlægget. Det betyder også, at vi nu står med et defekt og halvt fungerende anlæg. Miljømæssigt
betyder det også, at vandet ikke fordeles effektivt nok fra de defekte dysser og derfor kræver et
unødigt stort vandforbrug. Endelig sidder anlæggets vanddysser i dag monteret langt oppe i højden
og det kræver leje af lift, hver gang noget skal skiftes.
Vi kan ikke undvære et vandingsanlæg. Vi bruger det dagligt og det sikrer bla. at vores heste og
undervisere ikke lider under et meget støvet miljø, når der er rideskole og at vores ridehusbund
holder længere, når der løbende tilføres fugt.
Vi søger derfor tilskud til et nyt og mere praktisk vandingsanlæg. Vi ansøger om 25.000 kr. til
etablering af dette og begrunder beløbet med det tilbud, vi har fået udarbejdet på en ny løsning,
der vil blive monteret i en højde, således vi uden lift kan skifte og afkalke dysser.
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.
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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
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.
Med disse certificeringer forpligter klubben sig til, hvert andet år at lade sig frivilligt inspicere af
Rideforbundet op imod gældende lovgivning indenfor disse certificeringer. Det betyder også, at vi
altid kan sikre vores medlemmer, at vi lever op til gældende anbefalinger og lovgivning indenfor
ridesporten og sikkerhed, hvilket er til gavn for både medlemmer, forældre og heste.
Hvilket beløb søger I?
25.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
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