
udarbejdet af Hedelandsudvalget - november 2017

Islandshestecentret ligger i det unikke område midt i Hedeland, som Dansk 
Islandshesteforening lejer af I/S Hedeland. Det er visionen at opgradere 
det renoveringsmodne bygnings- og baneanlæg og at udvikle Islandshe-
stecentret med et tidssvarende anlæg, der kan huse både Islandsheste-
sportens alsidighed og stadig voksende interesse, samt hestesporten 
generelt - og dermed at skabe et samlingssted, – et ’trailcenter’ for heste-
sporten og andre natursportsgrene.

Det er ønsket at kunne afholde et fremtidigt DM, kåringer og internatio-
nale stævner for konkurrencesporten indenfor islandshesteforeningen. 
Men det er i lige så høj grad ønsket at skabe et samlingssted, hvor nye 
’ryttere’ kan møde den islandske hest i naturen på en uformel måde. 
Samtidigt bredes brugergruppen ud til andre aktører der også kan have 
glæde af anlæggets multifunktionelle faciliteter, beliggenhed og landskab. 

Hedelandsudvalget er nedsat af Dansk Islandshesteforening, august 2015, 
og har i den forløbne periode udarbejdet den foreliggende renoverings-
plan. Projektet er støttet af IS Hedelands bestyrelse, de tre kommuner; 
Roskilde, Greve og Høje Tåstrup samt Dansk Islandshesteforening.
For mere information: www.islandshest.dk/foreningen/projekt-hedeland/

Kontaktoplysninger:
Forprojekt: Tanja Jordan, arkitekt: tj@tanjajordan.dk /  tel: 2330 2327
Formand for Hedelandsudvalget: Leif Andersen
leifandersen@amalfivin.dk / tel: 2446 4892
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