BILAG 1 – Foreløbigt visionspapir
Islandske heste på Hedeland
Baggrund – et historisk rids
I 1930 var der i Danmark nogle få islandske heste, der blev benyttet i landbruget. Importen fra Island
ebbede ud i kølvandet på andet verdenskrig, og i 1960 var bestanden stort set ikke eksisterende.
Vendepunktet indtraf i 1961 da og Gunnar og Marit Jonsson, Nordsjælland, importerede 2 rideheste fra
Island. I 1967 var den samlede bestand 19 rideheste og 8 unghopper. Siden øgedes antallet eksplosivt,
således at der i dag, er ca. 35.000 islandske heste i Danmark. Det svarer til ca. hver 5. hest i Danmark
Den islandske hest har udviklet til at være det største ren-avlede forbund i Danmark. Samtidig med
øgningen i antal rideheste, har ridning på islandske heste spredt sig ud over hele landet, fra den første
spæde start i Nordsjælland. En fantastisk udvikling til glæde og gavn for ca. 13.000 organiserede ryttere,
set i forhold til Dansk Ride Forbunds samlede antal på 69.000 ryttere. De islandske heste giver således
en ride oplevelse, der værdsættes af mange mennesker på grund af hestens gode egenskaber.
Andelen af ryttere og heste er stadigt voksende. Hestene er fordelt over hele landet.
Ridning på islandske heste - i kappestrid, i sportskonkurrencer og i meget betydeligt omfang i naturen.
Alle kan deltage - børn, unge og ældre, mænd og kvinder, personer med handicaps eller andre
udfordringer. Når vi sidder på hesten er vi alle lige!
Et sted at mødes
På islandshestecenteret Hedeland har islandsheste og ryttere kunnet mødes de sidste 20 år. De
forskellige kategorier af ryttere har mødtes i den ånd, vi forestiller os, der herskede på Altings-sletten på
Island igennem århundreder siden Vikingetiden. De har mødtes i ædel kappestrid om, hvem der havde
den bedste tölter, hvem der kunne ride hurtigst flyvende pas, og hvem der havde den bedste hest.
De har mødtes fra nær og fjern med den islandske hest som samlingspunkt, som kernen i deres samvær
uanset hvem de var, og hvor de kom fra.
Hedeland
Hedeland er et unikt område på alle måder. En enestående natur med 45 km ridestier i et landskabeligt
smukt og råt terræn.
Tryghed for rytterne, beskyttet fra trafikken og ikke blandet med andre sportsaktiviteter. Vi vil på dette
sted vise den brede befolkning, hvorfor den islandske hest er så populær i Danmark, og dermed skabe
endnu større interesse for den islandske hest. Vi vil skabe mulighed for aktiviteter, som kendes fra Island
med hestesamlinger, natur- og landskabsoplevelser, som sjældent opleves herhjemme.
Islandshestecenteret
”Tingstedet” – eller islandshestecenteret på Hedeland trænger nu voldsomt til at blive renoveret og
fornyet. Behovet for at samles er vokset siden midten af 1990-erne, hvor centeret blev etableret, og
antallet af ryttere og heste er vokset kraftigt. Ridestierne i Hedeland er øget betydeligt og har udsigt til at
blive det yderligere i de kommende år, og derved er de ydre rammer for flere mulige aktiviteter øget
væsentligt. Islandshestecenteret Hedeland kan ikke længere rumme eller tilbyde faciliteter til de store
sportsarrangementer eller kåringer, eller en helt almindelig weekend for en lokalklubs jubilæumsstævne
med overnatning og langtursridning.
Visionen for Hedeland er at skabe et mødested for alle Islandshesteryttere: Natur, Alrid, Avl,
Kåringsfremstilling, TREC, Sport, Gädingakeppni m.m.
Hedeland er med sine landskabelige kvaliteter og omfang unikt for hele Danmark og Norden.
Hvordan er det organiseret?
Islandshestecenteret er beliggende i en del af de gamle grus udgravninger i området Hedeland. Hedeland
ejes af de tre kommuner Roskilde, Greve og Høje Taastrup. Dansk Islandshesteforening har siden 1997
haft brugsrettighederne til et område på ca. 75.000 m2.
Dansk Islandshesteforening er dels en personlig forening med godt 3.000 personlige medlemmer, dels et
forbund med knap 70 lokale Islandshesteklubber som medlemmer. I disse klubber er der ca. 10.000
medlemmer. Dansk Islandshesteforening er stiftet i 1968, og er, som den eneste landsdækkende
Islandshesteforening i Danmark, medlem af verdensforbundet for Islandshesteorganisationen FEIF, hvor
19 lande er medlemmer. Islandshestecenteret på Hedeland har igennem alle årene været passet af
frivillig arbejdskraft i Dansk Islandshesteforening eller i de lokale klubber.

Hvad er det vi vil?
Vi vil:


Gentænke Sagatiden og opføre et nyt ”Tingstedet” med gode rammer og faciliteter for forskellige
brugergrupper.



Opføre en ny indgangsportal, der tydeligt signalerer, at ”Tingstedet” er et spændende, tilgængeligt og
åbent anlæg.



Opføre en “skriftsstofa”(sekretariat), og en madbod(café) efter ægte islandsk mønster, centralt i
anlægget, hvor brugerne kan overskue pladsen og tiltrække besøgende til et nyt mødested.



Vi vil bygge et Langhus/Multihus, der kan rumme mennesker, heste og diversiteten i vores og andres
arrangementer. Kåringsfremstilling, ridehal, klubhus med storkøkken, fælleslokaler, festsal samt
soverum. Her kan foregå alt fra undervisning, kurser og seminarer til kåring af hingste og hopper,
fester mv.



Foretage en del anlægsarbejder, således at området blandt andet bliver egnet til de mange heste og
ryttere, der skal bruge området. Der kan overnattes i kortere perioder.



Forbedre tilskuerforholdene markant med landskabelige tribuner, volde og kanaler.



Forbedre tilkørsels- og parkeringsforholdene.



Særligt for hestene
o

Genopføre den “ringborg” som siden starten har rummet bokse til hestene og udgjort en
attraktion” i sig selv. Den er i dag ikke funktionsdygtig pga. nedbrudte konstruktioner og
utidssvarende boksmål.

o

Anlægge en 300 m ovalbane til kappestrid i den ældgamle islandske rideform Gädingakeppni.
En konkurrenceform, der stadig i dag er den foretrukne konkurrenceform på Island og vinder
hastigt frem herhjemme og i udlandet.

o

Passporet skal forlænges til de gældende sportskrav, så pasløb kan finde sted og flere
rekorder kan slås.

o

Opvarmningsbanerne skal i samme omgang nytænkes.

Fremtidig drift
”Tingstedet” skal fremover, som hidtil, drives af Dansk Islandshesteforening i tæt samarbejde med de
lokal Sjællandske klubber. Det vil fortrinsvis ske ved frivillig arbejdskraft, og ved en begrænset
brugerbetaling, der dækker de løbende driftsudgifter.
Den organisatoriske del vil blive udført af Dansk Islandshesteforening, som en del af foreningens løbende
drift. Et DI-anlæg for islandske heste, DI’s medlemmer og lokalklubber
Islandsheste bringer dig tættere på naturen
Sammenhængskraften i kulturværdier Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Sagnlandet Lejre, Skjoldungernes
land, kobler sammen med Islandshestecenteret på Hedeland, fortid og nutid.
Centeret vil ud over at være Islandshestecenter, være medvirkende til at skabe øget turisme og
aktiviteter for familier i hele det Storkøbenhavnske område til gavn for kommunerne, befolkningen og
erhvervslivet.
Sammenhængskraften mellem det historiske og det nutidige kan på fornemmeste vis forankres på
Hedeland.
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