SPOT på miljøet

Stutsborg Rideklub tænker
grønt - og sparer penge
Hvis man vil ændre verden, må man starte med
at ændre sig selv. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og helt groft sagt er det, hvad Stutsborg
Rideklub (STRK) har gjort. Med tanke på klima
og miljø har klubben sat sig nogle mål til, hvordan de som rideklub kan spare penge samtidig
med, at de tænker på miljøet. Klubbens fokusområder har siden 2014 været på forbrug af el,
varme og vand, affaldssortering samt indkøb og
miljøbelastning. Nu er økologisk halm en del af
hestenes hverdag, ligesom lyscensorer betyder,
at klubben sparer op mod 50.000 kr. om året.

deres miljøpolitik tilgængelig for alle på hjemmesiden, også har introduceret tre nye, spændende
tiltag på miljøområdet. De tre tiltag er måske
ganske enkle, men de kan have en stor betydning, hvis andre klubber bliver inspireret til følge
Stutsborg Rideklubs eksempel.
Økologisk kredsløb
”Vi er gået over til udelukkende at bruge økologisk halm. Vi har indgået en treåring samarbejdsaftale med Vindekilde om levering af økologisk
halm, og de heste der står på halm, bl.a. alle 50
rideskoleponyer/heste, får det økologiske halm
med meget længere strå i deres bokse,” fortæller
Dorte Paludan, formand for Stutsborg Rideklub.
Hestene trives godt i det flotte lyse halm, men
om det har indflydelse på deres helbred på længere sigt, er dog alt for tidligt at udtale sig om.
Det essentielle her er, at sammen med klubbens
økologiske foder, betyder det, at Vindekilde kan
afhente møddingen og kompostere den, så den
kan bruges til dyrkning af økologiske champignon.
Det bliver således til et økologisk kredsløb med
meget mindre udledning af giftstoffer - til gavn og
glæde for naturen.

Økologisk halm (foto: Peter Kirk Andersen)
Fast miljøpolitik
”There is no Planet B” er en af de punchlines, der
lige nu bliver brugt særdeles flittigt i miljødebatten, hvor klimaforandringerne er øverst på dagsorden. Det er blevet en nødvendighed at tænke
grønt, ogi Stutsborg Rideklub vil de gerne være så
miljøbevidst som overhovedet muligt. I februar
2014 blev klubben således miljøcertificeret af
Dansk Ride Forbund med recertificering i 2016. I
miljøcertificeringen var der blandt andet fokus på
bedre affaldssortering og brug af spande ved vask
i stedet for rindende vand. Det stopper dog ikke
her for den grønne rideklub, der udover at have

Hvad sparet er tjent
Lyscensorer i stalde og haller har vist sig at være
en rigtig god forretning for Stutsborg, og i løbet af
sommeren kan der komme yderligere besparelser
på el og lys, når alt belysning bliver skiftet ud med
LED lys.
”Vores elektriker har gennemgået hele Stutsborg
og afleveret en rapport om, hvor det vil kunne
svare sig at skifte belysningen i ridehallerne, på
banerne, i staldene, rytterstue og sadelrum ud
med LED lys. Vi forventer på den måde at få vores
elforbrug yderligt minimeret og dermed spare
flere penge til andre forbedringer. Første år spa-
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rede vi alene 50.000 kr. på tænd/sluk censorer, så
det kan virkelig betale sig,” siger Dorte Paludan

bedre for marker og vores indemiljø. Ellers må de
grønne tiltag gerne sparer CO2 og give besparelse
på f.eks. vores elregning. Det sværeste har været
at få et tilbud på at skifte taget på det lille ridehus
pga. den gamle konstruktion. Men nu er det lykkedes, og det bliver rigtig godt, når det er færdigt,” slutter Dorte Paludan.

Det gamle tag (Peter Kirk Andersen)
Processen med at skifte til LED vil gå i gang, når
det bliver lidt lysere om aftenen, så behovet for
elektrisk lys i ridehallerne ikke er så stort. Ydermere vil det lille ridehus, der bruges til begynderhold og handicap/ hensyntagende undervisning,
og som samtidig er den ældste bygning på stedet,
i løbet af sommerferien få renoveret taget, så der
kommer gennemskinnelige plader i kip og et
bånd på begge sider af kip. Dermed kommer der
meget mere dagslys ind i ridehallen, og det giver
et bedre indeklima og sparer på elforbruget.
Eget miljøudvalg
De mange tiltag i forbindelse med at tænke grønt
og på sigt spare på klubbens ressourcer, kræver
naturligvis noget arbejde fra klubben af. Derfor er
der nedsat et miljøudvalg på tre personer, der er
foregangsmænd i kampen for en ’renere og
grønnere’ rideklub.
”Ideerne til miljøforbedringerne opstår i den konstante dialog vi har – og med lidt indspark udefra
engang imellem. Når ideen har fået ben at gå på,
går vi i gang med at samle penge sammen og
regner på, hvad der giver bedst mening. Halmen
giver eksempelvis ikke besparelser, men er meget

Tagkonstruktion indefra (Anja Heinsen)
Om Stutsborg Rideklub
Stutsborg Rideklub er en aktiv rideklub under
Dansk Ride Forbund. Stutsborg Rideklub lejer sig
ind på Stutsborg Rideskole. Rideklubben har omkring 650 medlemmer, langt de fleste er børn og
unge under 25. Stutsborg Rideklub har i samarbejde med rideskolen fokus på at være en breddeklub og vores aktiviteter er målrettet dette.
Rideklubben er certificeret i organisation, sikkerhed, miljø, bredde og klubstævne.
www.stutsborg.dk
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