
Forening 
Hedensted & Omegns Rideklub 
Kontaktperson 

Henrik Fast 
Adresse 

Rindbækvej 2 -8722 Hedensted 
Telefonnummer 

22529554 

  

 

Formand@hedenstedrideklub.dk  

   

?Kultur og Fritid 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 

 

Tlf: 79755000 
E-mail: sikkerpost@hedensted.dk  
Web: www.hedensted.dk  

Sendes til 

Kultur og Fritid 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 

Ansøgningsskema til 
Udviklingspuljen 

Ansøgningens titel 

Ansøgning om hjælp til etablering af nye Dommerhuse jf. nye regler fra DRF 

Ansøger 

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
gode tidsvarende muligheder for børn og unge. 
2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 

/1 
 3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.  

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 1/1 Ja 	I I Nej 

  

FrOjeldbeSkriVelSe - Fohnål,baggrund-fidsplan 

Vi indsender hermed ansøgning om støtte til etablering af 3 nye dommervogne. 

Jf. nye regler fra Dansk Ride forbund skal vi pr. 1. januar kunne opstille 3 
dommervogne med plads til 3 personer i hver vogn/hus ved dressur stævner. 

Vi har desværre ikke dommervogne der lever op til dette, hvorfor vi nødsaget 
til at have disse bygget her i vinter_ 

Vedhæftet en principskitse på opbygningen af dommervogne. 

Vi planlægger at indkøbe 3 brugte trailere ved Kongeå trailercenter, hvor det 
ikke kan betale sig for dem at lave dem i stand så de kan sælges / synes. VI 
påtænker at bygge dommervogne ovenpå rammen af disse trailere således at de er 
lettere at flytte rundt på. 
Vogne bygges med frivilligt arbejde fra foreningens medlemmer. 

Samlet set søges der om 50.000,- Kr_ til gennemførelse af projektet 

Det er vores ydmyge håb at komme i betragtning til en bevilling fra 
udviklingspuljen 2016, således at vi kan sikre HDR's fremtid og gøre det til et 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. 

brugte trailere 
Kr. 

10.000,00 

sponsor tag 3.000,00 konstruktionstræ 18.000,00 

vinduer og døre 10.000,00 

beklædningsplader 4.500,00 

div matr. skruer m. 3.000,00 

maling / fuge 3.000,00 

bordplader 1.500,00 

Indtægter i alt 
FU: 

0,00 Udgifter i alt 
Kr. 

50.000,00 

Il Ansøgt beløb 
Kr. 

50.000,00 

I Underskudsgaranti 
Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 	 I 	Nej Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 

Dato y Underskrift 
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Princip skitser af nye dommerhuse — HDR 
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