Submission #73 | Roskilde Kommune

Side 1 af 2

Formandens navn
Anne-Marie Ørkild
Telefon
23962020
Email
annemarie.orkild@gmail.com
Forening
Roskilde Rideklub
Foreningens CVR nummer
68 23 54 13
Hvad søger du til?
Udbygning af eksisterende ridehal og etablering af nyt mindre klubhus hos Roskilde Rideklub
Beskrivelse
Roskilde Rideklub (ROR) blev grundlagt i 1921 og holder til på Sct. Jørgensbjerggården blot få
minutter fra Boserup skov og Roskilde Fjord. ROR danner rammen om et rart samlingssted, hvor
motion, fællesskab og konkurrence kombineres og hvor interessen for heste og ridesporten giver et
fælles holdepunkt for børn, unge og voksne.
ROR drives primært af frivillige ledere, trænere og instruktører der alle sætter pris på det sociale
samvær gennem udvalg, bestyrelse eller trænergerning. Fælles for alle er, at de ønsker ansvar og
medbestemmelse i en konstruktivt klub, der har til hensigt at skabe det bedste miljø for frivillige
så ambitionerne når længst.
For et år siden (2015) rådede ROR over et klubhus og før også en bolig der lå på Vesterdal. Begge
dele har klubben mistet, da boligen er blevet solgt af kommunen og klubhuset blev revet ned, da
det lå på den del af grunden der blev solgt. Derfor har ROR ikke længere et sted, hvor der kan
afholdes møder eller aktiviteter indendørs, hvilket mindsker muligheden for aktiviteter i klubben i
de kolde måneder og endvidere gør det umuligt at afholde bestyrelses- og udvalgsmøder på
gården, som derfor ikke giver optimale forhold for arbejdet i klubben.
Da vi ønsker at forsætte udviklingen af ROR, har der gennem mere end 10 år været et stort ønske
om, at udbygge det indendørs rideareal med en 20 x 40 m ridehal. En sådan udbygning vil skabe
plads til rideskolen, og klubbens medlemer gennem den lange periode hvor udendørs ridning ikke
er mulig, samt give klubben mulighed for at være aktiv i afholdelse af konkurrencer i
vintersæsonen. Det skal tilføjes at ROR afholder mindst to større stævner i sommer perioden, hvor
der deltager mere end 100 ekvipager (en rytter med hest) samt ca. 100 tilskuere/hjælpere pr.
stævne. Der vil også blive mulighed for at øge medlems tallet af rideskolen og tilføje nye displiner
som pony games, voltering, eskvadrille ridning - alle grene der giver dybde i sporten.
Samtidig ansøges der om etablering af et nyt mindre klubhus. Idag er klubben begrænset i dens
mulighed for at samle, uddanne, afholde møder da der på stedet ikke forefindes et klubhus.
Klubhuset tænkes placeret i forlængelse af ridearealets udvidelse således det forbinder nuværende
med nyt og bibeholder nærhed og kontakt til de omkringliggende bane- og udearealer. Det er
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udgangspunktet for disponering af funktionerne i det nye klubhus.
ROR håber på imødekommelse af ansøgningen om udvidelse af eksiterende rideareals faciliteter
med en ridehal på 20 x 40 m samt etablering af et mindre nyt klubhus. Investeringen skal ses som
et samlet ønske fra klubbens medlemmer. Medlemmer som er frivillige, der kan lide at påtage sig
en forpligtelse og løse opgaver, ressourcestærke personer, der kan udrette noget - og sådan føler
man sig også selv.
Hvis der er spørgsmål eller andet i forbindelse med ROR’s ansøgning er i meget velkomne til at
kontakte mig på nedestående mail eller telefon. Vi ser som klub frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen,
Anne-Marie Ørkild, Formand Roskilde Rideklub
Tlf.: 2396 2020 - Mail: annemarie.orkild@gmail.com
Hvilket beløb søger I?
1.080.000 kr.
Beløbet er
ekskl. moms
Ejerforhold
Anden ejer
Upload bilag
motivation_ridehus_klubhus_ror2016.pdf
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Juli, 2016
Til: Idrætsfacilitetspuljen og Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter
Kultur og Idræt
Roskilde Kommune
Ang. udbygning af eksisterende ridehal og etablering af nyt mindre klubhus hos Roskilde Rideklub
Roskilde Rideklub (ROR) blev grundlagt i 1921 og holder til på Sct. Jørgensbjerggården blot få
minutter fra Boserup skov og Roskilde Fjord. ROR danner rammen om et rart samlingssted, hvor
motion, fællesskab og konkurrence kombineres og hvor interessen for heste og ridesporten giver et
fælles holdepunkt for børn, unge og voksne.
ROR drives primært af frivillige ledere, trænere og instruktører der alle sætter pris på det sociale
samvær gennem udvalg, bestyrelse eller trænergerning. Fælles for alle er, at de ønsker ansvar og
medbestemmelse i en konstruktivt klub, der har til hensigt at skabe det bedste miljø for frivillige så
ambitionerne når længst.
For et år siden (2015) rådede ROR over et klubhus og før også en bolig der lå på Vesterdal. Begge
dele har klubben mistet, da boligen er blevet solgt af kommunen og klubhuset blev revet ned, da det
lå på den del af grunden der blev solgt. Derfor har ROR ikke længere et sted, hvor der kan afholdes
møder eller aktiviteter indendørs, hvilket mindsker muligheden for aktiviteter i klubben i de kolde
måneder og endvidere gør det umuligt at afholde bestyrelses- og udvalgsmøder på gården, som
derfor ikke giver optimale forhold for arbejdet i klubben.
Da vi ønsker at forsætte udviklingen af ROR, har der gennem mere end 10 år været et stort ønske
om, at udbygge det indendørs rideareal med en 20 x 40 m ridehal. En sådan udbygning vil skabe
plads til rideskolen, og klubbens medlemer gennem den lange periode hvor udendørs ridning ikke er
mulig, samt give klubben mulighed for at være aktiv i afholdelse af konkurrencer i vintersæsonen.
Det skal tilføjes at ROR afholder mindst to større stævner i sommer perioden, hvor der deltager
mere end 100 ekvipager (en rytter med hest) samt ca. 100 tilskuere/hjælpere pr. stævne. Der vil også
blive mulighed for at øge medlems tallet af rideskolen og tilføje nye displiner som pony games,
voltering, eskvadrille ridning - alle grene der giver dybde i sporten.
Samtidig ansøges der om etablering af et nyt mindre klubhus. Idag er klubben begrænset i dens
mulighed for at samle, uddanne, afholde møder da der på stedet ikke forefindes et klubhus.
Klubhuset tænkes placeret i forlængelse af ridearealets udvidelse således det forbinder nuværende
med nyt og bibeholder nærhed og kontakt til de omkringliggende bane- og udearealer. Det
er udgangspunktet for disponering af funktionerne i det nye klubhus.
ROR håber på imødekommelse af ansøgningen om udvidelse af eksiterende rideareals faciliteter med
en ridehal på 20 x 40 m samt etablering af et mindre nyt klubhus. Investeringen skal ses som et
samlet ønske fra klubbens medlemmer. Medlemmer som er frivillige, der kan lide at påtage sig en
forpligtelse og løse opgaver, ressourcestærke personer, der kan udrette noget - og sådan føler man
sig også selv.
Hvis der er spørgsmål eller andet i forbindelse med ROR’s ansøgning er i meget velkomne til at
kontakte mig på nedestående mail eller telefon. Vi ser som klub frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen,
Anne-Marie Ørkild, Formand Roskilde Rideklub
Tlf.: 2396 2020 - Mail: annemarie.orkild@gmail.com

Ridehal
924 m2 Stålhal 22x42 meter
Punktfundamenter samt randfundament
Polyester behandlet stålplader i sider, gavle
Cementfiberbølgeplader i taget med 2 rækker lysplader

735.000 kr. + moms

5" ståltagrender inkl. nedløb
Stålspær 4 meter ben, med 20 gr. taghældning
1 stk. skydeport 4 x 4m.
2 stk. døre.
120 meter OSB barriere med låger.
Brandventilation med ovenlyskip.

Prisen er inkl. montering og levering. eks jordarbejde.
Der tages forbehold for stålpriser, udlæggerpenge og afstandstillæg.

Jordarbejde

65.000 kr. + moms

Fiberbund

100.000 kr. + moms

Rytterstue

160.000 kr. + moms

Totalt

1.080.000 kr. + moms

