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Formandens navn
Mia Christensen
Telefon
25417716
Email
mia@hirk.dk
Forening
Himmelev Rideklub
Foreningens CVR nummer
19840972
Hvad søger du til?
Renovering af underviserlydanlæg
Beskrivelse
Ansøgning til renovering af underviserlyd i ridehal og bane
Himmelev Rideklub søger økonomisk støtte til renovering af vores lyd- og speakeranlæg til vores
ridehal og udendørsbane.
Vi anvender mikrofon og højtalere under den daglige undervisning af rideskoleelever, til elev
camps samt til de stævner der afholdes for klubbens medlemmer.
Vores nuværende anlæg er slidt op og behøver en udskiftning.
Vi har frivillige hænder, der vil kunne bistå med etableringen af anlægget, så det vi søger tilskud
til, er til et egentligt indkøb af nyt grej.
Vi vedhæfter indhentet tilbud.
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
holdtilbud. 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
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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. Vi har i efteråret 2016
udviddet ordningen, så vi nu har plads til 3-5 praktikanter fordelt henover ugen.
Klubben er medlem af Dansk Rideforbund og er den eneste rideklubber i Danmark, der har alle
forbundets 7 certificeringer. (organisation, sikkerhed, elevskole, ridelejr, miljø, opstaldning og
stævneafvikling).
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.
Mvh Himmelev Rideklub V. Formand Mia Christensen
Hvilket beløb søger I?
15.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
Tilbud_lydanlaeg.pdf
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Antal
18
4
1
8

Tekst
PCW-40 Column Speaker IP44 80710780
PCW-20 Column Speaker IP44
MPVZ-180.6 PA Mixing Zone Amplifier
Hiend højttaler kabel rulle 100m

TOTAL:
Rabat
Din pris

á pris
Pris Ialt
kr 799,00 kr 14.382,00
kr 599,00 kr 2.396,00
kr 3.499,00 kr 3.499,00
kr 499,00 kr 3.992,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 24.269,00
kr -1.270,00
kr 22.999,00

Ved spørgsmål kontakt mig endelig.
Email: info@danguitar.dk eller pr telefon 86 32 32 86.
Priser i tilbuddet garanteres som udgangspunkt i 30 dage.
Vi tager forbehold for tastefejl, større prisændringer,
udsolgte varer, force majeure m.m.

