Klubbens egen beretning

HDR – En rideklub med
plads til alle
Hedensted og Omegns Rideklub (HDR) er med en
stor indsats fra lokale ildsjæle i dag et moderne
ridecenter med plads til alle. Her bliver der afholdt
både stævner på højt niveau, ligesom klubben har
en velfungerende elevskole og en populær handicapafdeling. Klubben møder også stor lokal opbakning og har fået etableret et særligt samarbejde
med Daka SecAnim, der støtter rideklubben på
forskellige områder. For Hedensted og Omegns
Rideklub handler det især om at kunne rumme - og
tage hånd om - de mange forskellige typer af medlemmer, som har deres gang i klubben.

med moderne faciliteter og plads til 65 opstaldede
heste og to indendørs haller, der ligger ikke langt fra
den gamle rideskole. Det har betydet, at Hedensted
og Omegns Rideklub i dag har 450 medlemmer, fyldte stalde og en fuldt besat elevskole, og samtidig møder stor ros for de mange stævner og arrangementer, som afholdes henover hele året.
Plads til alle
De nye faciliteter har åbnet op for mange nye muligheder, og det har man forstået at udnytte i rideklubben. Man har med hårdt arbejde og stort engagement fra medlemmerne i dag en rideklub med plads
til alle. Medlemmerne er fra de små børn, som er helt
nye på ponyryg, til en Nordisk Mester i dressur.

450 medlemmer
Hedensted og Omegns Rideklub, blev grundlagt i
1977. Oprindeligt lå klubben tæt på småkagefabrikken Jacobsens Bakery i udkanten af Hedensted, og
havde med sine små stalde og en lille ridehal midt i
00erne brug for nye faciliteter, for at klubben kunne
bibeholdes og udvikles. Det fik man mulighed for i
2006, hvor man etablerede et helt nyt ridecenter
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En professionel handicapafdeling
Et populært tilbud på Hedensted og Omegns Rideklub
er ridning for handicappede. Denne afdeling ledes af
Hanne Skafte Christiansen som er uddannet til at
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tage sig af denne gruppe af medlemmer. Der kommer 30-40 handicappede medlemmer på besøg hver
uge og benytter muligheden for at komme ud at ride
på rideklubbens ponyer. Træningen forgår i den lille af
de to haller, hvor pony og rytter følges med de to
hunde Lauritz og Verner som er med for at skabe
tryghed i en situation, der nogle gange kan være en
smule grænseoverskridende.

kærligheden til hesten, der får så mange mennesker
til at engagere sig.
”Vi er stolte over at kunne afholde stævner på højt
niveau, mens vi også har både rideskole og en handicapafdeling, drevet med stort engagement,” fortæller
Fie Gregersen, som selv er menigt medlem af bestyrelsen i Hedensted og Omegns Rideklub.
Fie fik selv interessen for ridesporten som barn, og
startede i de små stalde ude tæt ved småkagefabrikken.
”Det er følelsen af gensidig afhængighed imellem hest
og rytter, som gør ridning og det at være en del af en
rideklub til en livsstil. Det er også det, der er med til at
sikre, at rideklubben har så god opbakning i lokalsamfundet.”

Lokal opbakning

Det er kærligheden til hesten, der driver værket
Hedensted og Omegns Rideklub har et højt aktivitetsniveau, og det er rideklubbens mange ildsjæles fortjeneste. Ridesporten er en kultur i sig selv, og det er
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Selvom der lægges mange frivillige timer, så er der
også brug for økonomisk opbakning for, at en rideklub
kan løbe rundt. Derfor har man i Hedensted og Omegns Rideklub på traditionel vis skaffet sponsorer, der
bidrager med præmier og økonomisk støtte for bandereklamer til stævner og arrangementer. Det gør
man stadig, men i snart 1 ½ år har man også haft et
samarbejde med Daka SecAnim. Samarbejdet går ud
på at Daka støtter med midler der, hvor der er brug
for det. For eksempel når det er tid til at købe en ny
saddel, et nyt dækken eller når en død hest skal afhentes.
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”Det er aldrig sjovt, når ens hest eller pony dør, og det
er ofte en uforudset udgift for rideklubben. Derfor
giver det god mening, at Daka hjælper med dette,”
siger Fie Gregersen.
”I Daka SecAnim vil vi gerne bidrage i de lokalområder
vores virksomhed befinder sig i. Derfor har vi indgået
et samarbejde med Hedensted og Omegns Rideklub,
hvor vi får mulighed for at støtte en klub med mange
medlemmer, som er med til at gøre en forskel i lokalsamfundet. Vi er rigtige glade for samarbejdet, og
håber også at vi kan hjælpe klubben i fremtiden, ”
fortæller Søren Mohr Jensen – Kommunikationsansvarlig hos Daka Denmark A/S.

En rideklub i udvikling
Der kommer hele tiden nye ideer til arrangementer
og udviklingsmuligheder i Hedensted og Omegns
Rideklub. Det seneste er stadig kun på tegnebrættet,
men hvis det lykkes, kommer man til at kunne tilbyde
en handicapafdeling med endnu bedre faciliteter.
Planerne lyder på at bygge en tredje hal specielt til
handicappede. Det vil give en dobbelt effekt til fordel
for alle i klubben, da man med en ny hal vil få skabt
endnu mere fleksibilitet i forhold til de forskellige hold,
som benytter hallerne i dagligdagen.
”Det vil give plads til endnu flere ryttere på ridecentret, og endnu mere plads til de forskellige typer af
medlemmer, man har i Hedensted og Omegns Rideklub,” slutter Fie Gregersen.
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