
   

HEDENSTED St. OMEGNS RIDEKLUB 

Rindbækvej 2, 8722 Hedensted 

Hedensted kommune 
Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 
Kultur og Fritid / Fritid og Fællesskab 
Att: Frans T. Andersen Hedensted d. 7. november 2016 

Udviklingspuljen — Hedensted Kommune 2016 

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

Kære Frans 

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 endnu bedre sted. 

På bestyrelsen Vegne 

Henrik Fast 
Formand 
Hedensted Rideklub 

Bilag: principskitser med beskrivelser, budget for bygning af dommervogne 

"Kun sammen kan vi skabe — hver for sig vil vi tabe" 



   

-HEDENS 1ED øgt OMEGNS RIDEKLUB 

Rindbækvej 2, 8722 Hedensted 

Budget dommervogne 

inkl. moms. 

Brugte trailer 10.000,00 

Konstruktionstræ 18.000,00 

Vindues rammer 6.000,00 

ny døre( 3x 798) 4.000,00 

beklædningsplader 45 m2 4.500,00 

Div materialer skruer 3.000,00 

maling / fuge div 3.000,00 

bordplader 1.500,00 

tagdækning 3.000,00 

Sponsorat NLT Tagdækning -3.000,00 

udgift 3 vogne 50.000,00 

udgift pr. vogn 16.666,67 

"Kun sammen kan vi skabe — hver for sig vil vi tabe" 
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