Ridning er for alle
-Ny hal skal inddrage lokalsamfundet

I Hinnerup Rideklub (HIRI) vil man gerne inddrage
hele lokalsamfundet, så både børn og voksne får
glæde af de gode faciliteter, som ridecentret
besidder. Ridecentret skal kunne bruges af både
dagplejere og børnehaver til udflugtsmål, mens
naturstien rundt om centret kan bruges af alle eks.
spejdere, der ønsker at komme ud i naturen.
Derudover oplever klubben stor efterspørgsel på
bokse og en øget tilgang til elevskolen, så der er
stort behov for en ny ridehal. Det skal også give
mere haltid, så ridning kan være for alle samt øget
fokus på sikkerhed og hestevelfærd under
ridningen. Planen er, at opførelsen af den nye hal
begynder i januar 2018.

for Hinnerup Rideklub og en del af projektgruppen bag
den nye ridehal.
Projektgruppen består af otte personer med mange
forskellige kompetencer bl.a. indenfor byggeri,
marketing, økonomi og jura, så projektet bliver
nytænkende, men samtidig bevarer fokus på, at ridning
er for alle.
Hinnerup Rideklub deltager aktivt i lokalsamfundet og
går gerne i dialog. Dette har også bevirket, at Hinnerup
Rideklub har siddet med i projektgruppen omkring
udvidelse af et nyt skovområde (Himmerigeskoven),
stand ved Hinnerup byfest samt besøg med ponyer på
det lokale plejehjem i demenshaven. Det er vigtigt for
HIRI, at man fremadrettet tænker i en åben og
fremadrettet dialog med lokalsamfundet, da det skaber
stor værdi for både HIRI og lokalsamfundet.
Udvidelse med fokus på dyrevelfærd og sikkerhed
Hinnerup Rideklub håber på at gå i gang med den nye
hal i januar 2018. Hallen bliver bygget på siden af den
eksisterende hal, så det bliver en L-form, og det er der
nogle helt klare tanker bag:

Aktivitet i rideklubben
Lokalforankring er vigtig
”Vores motto er, at ridning er for alle. Ved udvidelsen
med en hal nr. 2 får HIRI mulighed for at afholde flere
stævner og arrangementer, så klubben kan blive mere
synlig i både lokalsamfundet samt indenfor ridesporten.
På den måde håber vi, at flere får øjnene op for alle de
gode ting, som samværet med hestene kan bidrage
med. Vi arbejder derfor på højtryk for at få udvidet med
en ekstra hal samt udvidelse af foldareal med sansesti.
Idéer for udnyttelsen er der nok af, så det ikke kun
bliver Hinnerup Rideklub, der får glæde af udvidelsen
med en ekstra hal. Tanken bag sansestien er at skabe
en unik oplevelse, hvor ens sanseindtryk udfordres for
både gående og ridende, og samtidig skal den skabe
sammenhæng med udvidelsen af Hinnerup Skov
(Himmerigeskoven),” siger Tina Jensen, der er formand

”Vi får lavet en sammenkoblingshal mellem de to haller
til opsadling af elevponyerne. Her kan elevrytterne stå
uforstyrret og sadle op. De har mere plads, og der er
mere ro, og det giver et bedre overblik for underviseren.
Det gør det mere sikkert, og sikkerhed er en meget høj
prioritet for os,” siger Tina.
Hinnerup Rideklubs faciliteter rummer i dag foruden
stald og folde, et ridehus, to dressurbaner, en udendørs
græsspringbane og en skridtsti rundt om hele matriklen.
”På sommerdage med godt vejr er der derfor plads til,
at alle ponyer/heste bliver motioneret på forsvarlig vis,
når udebanerne kan bruges. Men desværre er det kun
få måneder om året, hvor det er muligt. Om vinteren og
i de tidlige forårsmåneder samt sene efterårsmåneder
skal banekapaciteten fra fire baner derfor presses
sammen på én bane. Vi ønsker derfor at udvide
halkapaciteten med hal nr. 2, så klubben i fremtiden
kan tilbyde faciliteter hele året rundt, hvor der er øget
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fokus på dyrevelfærd og sikkerhed, så der er ordentligt
plads til alle,” fortsætter Tina.
Projektet beløber sig til omkring seks millioner kroner.
Hinnerup Rideklub har ansøgt Favrskov Kommune om
hjælp til projektet, men Hinnerup Rideklub vil også selv
bidrage til udvidelsen igennem frivilligt arbejde, fonde
og sponsorater.

Ligesom Tina Jensen, gør John meget ud af at
pointere, at ridehallen er for alle, og at den om
formiddagen i hverdagene, hvor den ikke bliver brugt så
meget, kan lånes ud til andre aktiviteter som eks.
volleyball, rundbold og lignende. Ydermere er det
tanken, at man kan åbne op for klubbens øvrige lokaler,
så de ældre eksempelvis kan bruge lokalerne til at
spille bridge samtidig med, at de har kontakt til dyrene.
Og det er en god ting, for dyr gør noget ved mennesker.
Sådan er det bare.
Rideklubben er for alle
”Ridesporten er ikke så god til at reklamere for sig selv.
Der er mange, der ikke aner, at det faktisk at den 8.
største sportsgren i Danmark. Det kræver derfor noget
benarbejde, når man skal søge fonde og indhente
penge fra kommunen. Vi er nødt til at fortælle folk, hvor
fantastisk en sport, det egentlig er, og hvor mange
muligheder, der er for alle. Det er et stort arbejde, og
det er ikke bare lige noget, man gør på et halvt år. Jeg
kommer ikke selv fra rideverdenen, og det gør, at jeg
ser tingene med andre øjne, og det har vi kunnet drage
nytte af i arbejdet med halbyggeriet,” siger John.

Den gamle hal
Positiv feedback
John Jacobsen, formand for halbyggeriet, forklarer, at
der generelt har været en positiv feedback hos både
fonde, i lokalområdet, i banken og hos lokalpolitikerne i
Favrskov Kommune.
”Vi har udarbejdet et rigtig godt projektforslag omkring
halbyggeriet, hvor vi beskriver vores ønsker og tanker
omkring fremtiden med den nye hal. På den måde
bliver det synliggjort, hvad det egentlig er, vi vil, og det
kan vores nuværende og kommende
samarbejdspartnere forholde sig til,” fortæller John.

Udsigt til ridehallen
Medlemmerne af HIRI har fokus på frivilligt engagement
og arbejde, hvilket har drevet den selvejende forening
igennem de seneste 23 år. Det er bl.a. frivilligheden,
som er med til at gøre ridecenteret unikt og give plads
til alle. At stedet drives af frivillige betyder, at alle
opgaver varetages af medlemmerne. Pasning af
stalden, foldene, ridehallen, ridebanerne,
rideskolehestene, arrangementer, vedligeholdelse af
bygninger, lovgivning, ansatte til rideskoleundervisning,
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springmateriale, dressurmateriale, diverse
indberetninger osv. er alt sammen opgaver der
varetages af medlemmerne. 24 timer i døgnet, syv
dage om ugen, 365 dage om året. En stor opgave, men
frivilligheden og engagement er netop det, som er
kendetegnet for Hinnerup Rideklub.

gode ideer klubben har for fremtiden, er der
forhåbentlig gang i det nye halbyggeri i 2018.

Spændende 2018
Ved at åbne op for faciliteterne og med mantraet, at
ridning er for alle, er ånden i og omkring rideklubben
blevet mere og mere positiv over de sidste par år.
Klubben har virkelig tænkt i, hvad der kan gøres
anderledes, så alle kan bruge stedet. Og det har givet
pote. Man har for eksempel allerede nu et etableret
samarbejde mellem klubben og en institution for
mennesker med psykiske udfordringer, hvilket giver
rigtig god mening for alle de involverede. Rideklubben
har desuden et samarbejde med Favrskov Kommunes
jobcenter og integrationsafdeling for derigennem at
hjælpe arbejdsløse og flygtninge ind på
arbejdsmarkedet. Ydermere har klubbens Åbent Hus
været et stort tilløbsstykke de sidste år, hvor der
kommer mange uden fra klubben, og det er præcis på
den måde, der hverves nye medlemmer.

En glad præmiemodtager ved et af klubbens stævner
Hinnerup Rideklub har af flere omgange været vært for
træningssamlinger for Paradressurrytterne, hvilket har
været positivt, spændende og inspirerende for både
klubbens medlemmer og Pararytterne samt
lokalsamfundet.
Hinnerup Rideklub håber på at få svar fra Favrskov
Kommune efter sommerferien, og med de visioner og
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