
Vi håber på, at I kan hjælpe os med at få etableret en ny udendørs springbane. 
 
Vores eksisterende springbane er desværre ikke brugbar pga. dårlig bund og skrånende 
terræn. Kravene til både indendørs og udendørs baner er ret høje i dag. Der anvendes 
fiberbunde, som er ret dyre at etablere og vedligeholde. 
 
Vi har 2 velfungerende dressurbaner, og springrytterne træner nu på den ene af dem. 
Hver dressurbane er 20x60 m og det er desværre for lille et areal at træne ordentligt samt 
at holde udendørs springstævner på. 
 
Vi har i flere år prøvet at se, hvorledes vi kunne få etableret en brugbar springbane, men 
det er desværre forbundet med store omkostninger. Hvis vi skulle gå efter den ideelle 
løsning, nemlig at etablere en springbane på den gamle bane med ebbe-flod system, der 
er ca. 85 x 85 m, så vil de koste ca. 3 millioner kr. Det kan vi ikke finansiere. 
 
Derfor har vi efter mange overvejelser prøvet at gå efter, hvad vi kan gøre og hvad vi kan 
finansiere og vi er kommet frem til, at vi kan udvide den ene dressurbane med 30x60 m. 
Derved får vi en bane, der bliver 50x60 m og det kan vi både træne og afholde 
springstævner på. (Banen kan stadigvæk også anvendes til dressur) 
 
Vi har jo sat Hedensted på Danmarkskortet i flere år ved at afholde store nationale 
stævner indendørs. Senest har vi afholdt 1. afdeling af Ecco Cup i dressur, hvor de 
dygtigste dressurryttere under 25 år, konkurrerer om komme til finalen i efteråret. 
 
Vores næste stævne er også et nationalt stævne, nemlig indendørs DM i spring for ponyer 
og children. Her vil der også komme dygtige ryttere fra hele Danmark.  
 
Vi kunne rigtig godt tænke os, at vi også udendørs kunne afholde nogle større stævner, 
især springstævner efterlyser rytterne. Der er i vores område (Vejle-Fredericia-Horsens) 
ikke så mange, der har gode udendørs faciliteter, så vi har en mulighed for at afholde 
stævner med mange deltagere. 
 
Det vil forhåbentlig give os en større indtjening, som vi er meget afhængige af, da 
Hedensted Ridecenter er ca. 15 år, og der kommer flere og flere ting, der skal repareres 
og vedligeholdes. 
 
Træningsfaciliteterne bliver også væsentlig bedre for vores egne medlemmer og vi kan 
derfor være med til at udvikle springrytterne meget bedre. 
 
Vi søger om 350.000 kr. af de i alt 618.750 kr. til etableringen. Så har vi mulighed for at 
finansiere restbeløbet.  
 
Vi håber, I vil se positivt på vores ansøgning og er selvfølgelig klar til at besvare yderligere 
spørgsmål. 
 
Mvh Kirsten Iversen og Ann Worm 
fra bestyrelsen i Hedensted Rideklub 
 


