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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?
Belysning
Beskrivelse
Ansøgning til etablering af mere belysning på udearealer Himmelev Rideklub
Himmelev Rideklub søger økonomisk støtte til etablering af mere og bedre udendørs belysning på
den ejendom, som vi lejer af Roskilde Kommune og som vi selv skal drive vedligehold og
forbedring på.
Med den nye skolereform har vi rigtig mange flere unge ryttere (børn) igennem vores ridekskole i
de sene eftermiddags- og tidlige aftentimer. Vi må erkende, at vi her nu mangler noget bedre og
mere belysning til udedørsarealerne mellem stald og ridehus samt opsadlingspladserne udenfor.
Sådan som bygningerne er placeret, kræver det grundet den manglende belysning, at børn og heste
skal gå i mørke fra stald til ridehus og vente udenfor til det forrige hold er færdigt med deres
undervisningstime i ridehuset.
Børn og heste er derfor nødt til at stå udenfor i mørket og vente, da de skal forlade stald og
opsadlingspladser, for at kunne gøre plads til dem, der kommer retur fra ridehuset og skal bruge
pladsen i stalden. Typisk går der 6-7 ryttere afsted fra stald til ridehal på en gang og dette sker 4-5
gange på en hverdagsaften. Vi lukker nemlig først kl. 22 i vinterhalvåret med sidste hold kl. 21.
En del børn møder op uden voksne og det er utrygt for dem og os som klub, at de skal gå og stå
alene udenfor i mørket i vintermånederne. Ligesom sikkerheden ikke er god, hvis en hest bliver
forskrækket i mørket.
Vi har dels en del defekte og ikke godt nok lysende lamper som kræver renovering, men der er
aldrig blevet monteret nok belysning til, at rytterne kan se hvor de går med deres heste, når mørket
falder på.
Vi søger derfor om tilskud til mere belysning på udearealerne og til opsadlingspladserne udenfor.
Vi vedhæfter indhentet tilbud på etablering dette. Hvis der kun sættes op på den ene side af
gangarealet har vi fået tilbud på, at dette kan gøres for ca. 17.000, men vi vil gerne ansøge om ialt
25.000, da vi så kan få 3 lamper mere, såldes at den anden side af gangareal også kan oplyses og
dermed vil hele gangarelaet udenfor fremover være oplyst, hvor der går heste og børn. Tilbuddet
sikre, at der opsættes en skumringsrelæ så der kun vil være belysning, når der er aktivitet udenfor
og ellers slukket.
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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
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?
25.000 kr.
Beløbet er
inkl. moms
Ejerforhold
Roskilde Kommune
Upload bilag
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HIMMELEV RIDEKLUB
Herregårdsvej 61
4000 Roskilde

TILBUD
Tilbudnr. ........... 3056
Tilbudsdato ....... 08-12-2016
Kundenr. .......... 46360229
Side .................. 1/1
Rekvirent. .........
Reference. .........Susanne

Tilbud 2
Hermed tilbud på udendørsbelysning mellem ridehus og stald.
Tilbuddet indeholder :
- Materialer
- Arbejdsløn
-Transportudgifter
Tilbuddet omfatter : Autoriseret El-installation ifølge stærkstrømsregulativet.
3 stk. Udendørslamper Model floodlight 30 w LED 4000 kelvin, 50000 brændetimer, 5 års garanti. ip65
Installation og opsætning for do.
Installation til automatisk tænd og sluk efter behov ; Sencor / ur / skumringsrelæ.
Håber tilbuddet er tilfredsstillende.
Ring eller skriv endelig ang. spørgsmål
På forhånd tak .

Varebetegnelse

Stk. pris

Antal

Beløb

Samlet tilbudspris

13.500,00 kr.

1.00

13.500,00 kr.

Subtotal:
25,00% moms:
Total DKK:

Instagroup ApS
Søndre Mellemvej 8
4000 Roskilde

Tlf.:

51503381

Bank: Spar Nord Roskilde
Kontonr.: 9309 4582789938

13.500,00
3.375,00
16.875,00

cvr: 37859591
info@instagroup.dk

