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Nord

dansk Islandshesteforening ønsker at udvikle Islandshestecentret i
Hedeland, som er lejet på en langtidskontrakt af I/S Hedeland og
har eksisteret siden 1986. dette forprojekt med projektbeskrivelse
er udarbejdet for dansk Islandskhesteforening (dI) af Schønherr
A/S. Forarbejdet og konceptudviklingen er udarbejdet af Hedelandsudvalgets projektgruppe, der er en gruppe under dansk Islandshesteforening (dI).

kIG FrA P-PLAdSEn oVEr oMrÅdEt
SPor

PASLØB

Projektgruppen arbejder for at udvikle Islandshestecentret i Hedeland til at være et tidssvarende anlæg for bredden i Islandshesteverdenen, og samtidigt kunne rumme et fremtidigt dM og eventuelt nM for konkurrencesporten. Ligesom det er ønsket at brede
brugergruppen u til andre aktører der også kan have glæde af anlæggets faciliteter, beliggenhed og landskab. I nærværende projekt er der skitseret mulighed for sameksistens og delte faciliteter
med bl.a. løbeklubben trailmann, Sportsrideklubben og Vindinge
rideklub som alle deler interessen for Hedelands landskaber og arrangerer events af ligende karakter i området.
I/S Hedeland iværksatte i 2016 en foranalyse for udviklingen af
en vision for hele Hedeland og den fremtidige brug af området.
Visionen er nu klar og konkluderer, at - Hedeland naturpark – vildt
rå, vildt rolig! - har kapacitet og potentiale til at rumme både lere
aktiviteter og lere besøgende end i dag. nærværende projekt lægger sig op ad det visionsarbejde for udviklingen af Hedeland og
som foreligger i valget af tegnestuens SLA’s vinderprojekt til viderebearbejdning. Projektgruppen ser frem til at kunne medvirke og
bidrage, som en af de første aktører og brugergrupper i Hedeland,
til udviklingen af den fremtidige vision og benyttelse af Hedeland,
samt til den speciikke dialog omkring udviklingen og brugen af
området omkring Islandshestecentret.
Visionsprojektet er støttet af realdania og de tre grundejerkommuner; Høje-taastrup, roskilde og Greve kommune. den videre udvikling vil foregå sammen med brugere af Hedeland over de næste
mange år. udviklingsplanen behandles politisk henover sommeren
og forventes godkendt senest i november. dette er alt sammen et
stærkt signal fra de tre kommuner, om at de vil denne udvikling og
at den er politisk prioriteret.

Hedeland er et helt fantastisk naturområde, der både landskabeligt
såvel som brugsmæssigt har været i en konstant transformation;
fra istidslandskab til et industrielt grusudvindingslandskab og nu til
et enormt rekreativt landskab med en helt særegen rå natur og
dramatiske terræn.
Islandshestecentrets placering midt i Hedelands storslåede landskab er unik - ikke bare for danmark, men for hele norden – og
indeholder et stort uudnyttet potentiale. Landskabet i Hedeland
indbyder på mange måder til islandske heste. Både i forhold til brugen og de rekreative muligheder i naturen, men også hele kulturen
omkring den islandske hest, matcher Hedelands landskaber på en
særlig måde, både mennesker og heste beinder sig godt her!
det er missionen at opgradere Islandshestecentrets renoveringsmodne bygningsanlæg til et anlæg, der kan huse Islandshestesportens alsidighed og stadig voksende interesse. der indes allerede i
dag en stærk entusiasme for såvel miljøet omkring hestene i sporten og for selve området og naturen i Hedeland i Islandshesteverdenen. Baneanlægget er brugt stort set hele sæsonen, men arrangementerne bærer præg af, at det ikke lever op til nutidens krav
til baner, forplejning og staldforhold. og vi ser derfor en fare for, at
det lukker sig om sig selv, i stedet for at udvikle sig til det unikke
mangfoldige samlingspunkt det er.
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VINDINGE

Islandsheste centeret
P
Stær

Brugergruppen omkring Islandshestecentret i Hedeland er bred. Fra
naturryttere til elitesportsryttere. Fra juniorer til seniorryttere og handicapridning. Hedeland er et unikt område, hvor man kan håndtere
heste og mennesker i trygge rammer og under forhold, der ikke indes andre steder. Islandshestecentret drives af frivillig arbejdskraft
med en ansvarsfuld driftsgruppe, der tilser og plejer området, så
det altid fremstår optimalt til de pågældende aktiviteter.
En tæt dialog mellem dI og lokale aktører har sikret dette projekt,
som der er stor opbakning om på nationalt plan. derfor er der stor
forventning, både blandt de Sjællandske lokalklubber såvel som fra
dI’s side, til den fremtidige brug af Islandshestecentret. Vi ved fra
undersøgelser og erfaring blandt andet fra VM i Herning i 2015, at
der kan forventes betydelige øgede indtægter i området, fra besøgende, turister mv. dette kan blive en vedvarende udvikling for
Hedeland og de omkringliggende byer, da aktiviteterne i området
vil stige markant.
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ISLAndSHEStECEntErEtS PLACErInG I HEdELAnd
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kontekSt

Islandshestecentret Hedeland er centralt placeret i Øresundsregionen såvel som i forhold til hele Sjælland og de omkringliggende
øer.
Hedeland er på størrelse med dyrehaven nord for københavn og
hele roskilde by. det giver et godt indtryk af mulighederne for aktiviteter og rekreativ udfoldelse. nærheden til roskilde sikrer, at der
indes både overnatningsmuligheder, seværdigheder, byliv og andre naturoplevelser indenfor ganske få kilometer.
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Islandshestecentret er et af de få steder, hvor man fysisk kan mødes i Hedeland. det er en base for et væld af aktiviteter i hele
Hedeland med og uden heste.
Islandshestecenteret i Hedeland er det naturlige samlingspunkt om
det er arrangementer, uformelle fritidsaktivteter på området eller i
Hedeland.
Selve anlægget ligger på et mindre område, der hurtigt skaber et
overblik over stedet og hvor man med det samme kan orientere sig
om dets muligheder. der indes mange hesteopstaldningssteder
og rideskoler i nærheden spredt ud over hele Hedeland og dens
nære omgivelser der også bruger stedet. som udgangspunkt eller
samlingssted for en fællestur.
På den måde er Islandshestecenteret både en lokal og en global
attration for udendørs- og fritidsaktiviteter, med eller uden hest.
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HEdELAnd Er CEntrALt PLACErEt I ØrESundSrEGIonEn
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FACILItEtEr I roSkILdE oG oMEGn

rIdEStIEr oG FACILItEtEr I HEdELAnd
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landSkaBet

HInGStEkÅrInG PÅ HEdELAnd

tYPISkE GrÆSSEr I HEdELAnd
Hedeland er etableret i det gamle grusgravområde sydøst for roskilde og dækker i dag et 45 ha stort område fordelt imellem roskilde, Greve og Høje-taastrup kommune.
det er et landskab, der altid har været i forvandling. I de tidligste
tider er det dannet af istidslandskabets tilbagetrækning, der har efterladt de mange sten og grusholdige materiale, der i nyere tid let
har kunnet formes af grusgravningsmaskinerne til det dramatiske
kulturlandskab, vi ser i dag. Siden 1980’erne har Hedeland overvejende været et rekreativt landskab, der ligeledes er skabt af ’menneskehænder’ og også fremover vil blive bearbejdet og forvandlet.
I foråret 2017 udvikledes en ny plan for Hedeland, der meget konkret lader det nye kulturlandskab blive formet af dets brugere.
Hedeland er et af de få steder på Sjælland, der har en skala og en
råhed, der matcher både Jyllands åbne heder og kuperede ådale,
men også Islands tundra, hvor træk fra det storslåede landskab
kan genindes. Øjet rækker langt og bakketoppe skimtes fra nord
mod syd og fra øst til vest. Grusgravenes markante skrænter er
nu beplantet med havtorn, sivgræsser samt fritstående birke- og
egetræer.
Fra SLA’s vindende visionsprojekt om Hedeland, uddrag fra konkurrencematerialet.
”det ny Hedeland er et bud på et nyt kulturlandskab. Her er natur
og kultur sidestillede og gensidige værdier. Ingen andre steder kan
man som i Hedeland opleve det menneskeskabte landskabs muligheder. og ingen andre steder kan man fortsat påvirke og udvikle
landskabet sammen med stærke grupper af ildsjæle.”
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”det ny Hedeland er for alle. det er der, man mødes og inviteres
ind i et åbent fællesskab. det er det konventionelle kulturhus version 2.0 uden tag og vægge, et åbent rum ude i naturen. Hedeland
kulturlandskab er ikke en fast, uforanderlig form, ikke en færdigsyet
oplevelse, der er den samme gang på gang. det er et sted og en
oplevelse, vi alle er med til at skabe gennem vores aktiviteter og
samskabelse med andre; et aktivt landskab, der intuitivt leder os til
at forstå og erkende noget om vores relation til hinanden, naturen
og dens processer.”

ÅBnInG AF dEt ForLÆnGEdE PAS-SPor APrIL 2017

LAnGESØ

EkSIStErEndE kLuBHuS oG BAnEAnLÆG

den islandske hest har været tilstede i Hedeland i stort omfang
siden Hedelands spæde begyndelse. og antallet af heste i og omkring Hedeland stiger stadigt. Ligesom aktiviteter som løb og cykling
er idelle i Hedeland fordi landskabet er vidstrækt med højdeforskelle og smukke lange kig.’
På mange måder klæder den islandske hest Hedeland godt og på
en særlig vis er den billedet på både den vildskab og den ro, som
Hedeland repræsenterer. dette sammenhørigshedsforhold der opstår imellem mennesket og landskabet ønsker vi med dette projekt
at styrke og udfolde i det store potentiale, der ligger i og omkring
Islandshestecentret Hedeland.
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helhedSPlanen
Islandshestecentrets eksisterende anlæg blev etableret af frivillige
kræfter i midten af 1980’erne, af mennesker, der så det visionære
i dette fantastiske sted og dens beliggenhed. Ildsjæle har gennem
årene skabt og vedligeholdt et miljø og en kultur, der kun er vokset i
området siden da og som fortsat vokser i hele danmark og norden.
Miljøet er bredt forankret og spænder fra fritids- og hobbyryttere til
sports- og eliteryttere, professionelle trænere, avlere og stutterier
såvel som tur- og turistarrangører, der understøtter den stigende
turisme indenfor hestesport og friluftsindustrien.
At anlægget ikke længere er tidssvarende, er åbenlyst, når man
besøger stedet, der eksisterer på trods og på grund af den store entusiasme blandt de frivillige, der driver anlægget. Hedeland er brugt
stort set hele sæsonen, fra det tidlige forår til sent på efteråret,
men arrangementerne kan ikke afholdes optimalt og dette sætter
desværre et præg på de muligheder, der er for aktiviteter på stedet.
det unikke ved Islandshestecentret Hedeland er, at det er så kompakt og at alle faciliteter kan rummes indenfor umiddelbar nærhed,
uden dog at genere hinanden. Man har et overblik over hele området allerede ved ankomsten og man kan både som rytter, tilskuer
og besøgende nemt orientere sig og inde vej til den del af området, hvor man ønsker at være.
Staldanlægget ringborgen er etableret som et af de første anlæg i
Hedeland og er med tiden blevet et vartegn ikke alene for Islandshestecentret, men også for Hedeland. En genetablering af ringborgen er af højeste prioritet, ligesom et nyt klubhus i form af et
større og bredere anvendeligt multihus er af meget høj prioritet for
at Islandshestecentret kan blomstre., for både islandshestefolk og
andre brugere

bomme

StArtBokSE tIL PAS-VÆddELØB

dEn ’GAMLE’ rInGBorG
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rutEr I LAndSkABEt
Islandshestecentret er en fantastisk base for aktiviteter i området,
men også for udlugter og orientering af nærliggende aktiviteter.
Beliggenheden gør, at stedet ikke alene er centralt placeret i Hedeland, og at mange mennesker kigger forbi - enten med et ærinde
eller som et uformelt besøg. Men også at det er placeret på Sjælland i et område, hvor der i øvrigt ikke indes mange store rekreative arealer, skove, naturområdet eller lignende. På denne måde
dækker Islandshestecentret et stort behov for mødested og aktiviteter for både aktive ryttere, løbere, cyklister og borgere.
det er et stort ønske at udbygge de enkelte rideruter omkring anlægget til at indeholde nye og udfordrende aktiviteter for trEC, jagt
og military ryttere. Samt ruter og stier der kan udfordre trailløbere
og mountainbikere med indlagte forhindringer.
BAnEAnLÆGGEt
Som tillæg til de bygningsmæssige tilføjelser er det essentielt, at
ovalbaneanlægget opgraderes. Baneanlægget er af høj kvalitet,
men dets tilstand er blevet en hemsko og barriere for at huse internationale begivenheder og større stævner, ligesom den nye og
hastigt voksende konkurrenceform gædingakeppni ikke kan afholdes på den eksisterende bane.
Islandshestecentrets potentiale kunne udfoldes ved også at kunne
afvikle gædingakeppni, der er en gammel traditionsrig konkurrenceform fra Island, der vinder mere og mere ind også i danmark
og Europa. Her fokuseres på hesten frem for equipagen og det
handler om at vise hestens karakter, styrke og vilje på bedste vis, og
der rides generelt friere og hurtigere end i de konkurrenceformer,
som vi allerede kender i danmark. derfor er der et stort behov for
at etablere en ny 300 m ovalbane, der optimalt vil ligge, hvor den
nuværende opvarmningsbane ligger. En ny opvarmningsbane forlægges til det sydligste område.
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rYttErFACILItEtEr

tILSkuErFACILItEtEr oG AndrE BruGErGruPPEr

doMMErFACILItEtEr

13

MountAInBIkErE

StedetS BruGere

JAGtEr,MILItArY oG
AndrE tErrÆnLØB

nYE BAnEAnLÆG
nYE BYGnInGEr

TERRÆN TRIBUNER

I dag er Islandshestecentrets brugere allerede bredt forankret ihele
kulturen omkring den islandske hest.Både sporten,fritidsrytterne,
juniorerne og lokalklubberne bruger stedet littigt. Andre brugergrupper er også begyndt at få øjenene op for stedet og således
er de leste weekender fuldt bookede af mange forskelligartede
aktiviteter fra apriltilnovember.Islandshestecentret iHedeland er
et sted,hvor mennesker mødes og fællesskaber opstår.og ifremtiden skabes der med projektet og det nye Multihus mulighed for
at endnu lere fælleskaber kan opstå. også andre brugergrupper
vilfå tilknytning tilstedet,der bliver et samlingssted og et stærkt
udgangspunkt for at opleve og udforske hele Hedeland.

‘KLØFTEN’
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arkering
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Islandshestecentret iHedeland er unik på mange måder,udover
naturen og stemningen omkring ovalbaneanlægget. det er også
det eneste sted idanmark,hvor man som medlem af dI frit kan
komme og træne på pasbanen. Pasbanen er god og her laves
nogle af de hurtigste tider idanmark.Pas-ridning er en sport,der
er rigtig sjov at betragte for alle.Både for rytterne,tilskuere med
tilknytning til sporten, men også helt uvidende forbipasserende,
der ofte stopper op og måber over de små hurtige heste, der
kommer med lynets fart. Paskonkurrencerne afholdes både som
væddeløbskonkurrencer og enkeltstartskonkurrencer for de enkelte
equipager - med tidtagning.
Idag er Islandshestecentret iHedeland udgangspunkt for Sportsrideklubbens årlige jagt iHedeland ligsom den nærliggende Vindinge rideklub har ønsker tilen større brug af stedet og faciliteterne.
det er intentionen at den videre udvikling vilforegå isamarbejde
med disse aktører.
Men det er også intentionen,at brugergruppen udvides yderligere,
således at stedets faciliteter kan bruges af andre brugergrupper end
hesteinteresserede. Bl.a. grupper og foreninger, der kunne have
glæde af at leje sig ind på området ikortere eller længere tidsrum.
det kunne være multihuset,der sikrer adgang tiltoiletter,vand og
eldøgnet rundt,sekretariatet eller staldanlægget,med de nye aflåselige boksrum skaber muligheder for helt andre aktiviteter.og
aktiviteter der kan forløbe over længere tid,hvor man kan have sine
ting placeret sikkert og alåst.
Sportsrideklubben afholder jagter iHedeland og vilmed fordelkunne bruge anlægget som base herfor. Ligesom Vindinge rideklub
har et ønske om at bruge anlægget og faciliteterne.
Løbeklubben trailman har også et årligt løb iHedeland og er interesseret iet fast sted at mødes for aktiviteter.Her er Multihuset
oplagt til mange forskellige aktiviteter: foreninger, skoler og sammenkomster,om det er ihesteøjemed eller af anden type: cykelsporten,løbere,spejdere,vandreklubber eller iskeklubber.
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Projekt Hedeland
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Visionsprojekt 23.04.2017
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kIk oVer oValBaneanlÆGGet, multIhuSet oG SekretarIatet - en stævnedag
SPEJdErE oG SkoLEkLASSEr
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ScenarIer For BruG

Mulighederne er mange.
Projektet har opstillet tre tænkte scenarier for brugen af Islandshestecentret i Hedeland.

P

P

hverdagsbrugen:
En gruppe fritidsryttere kommer forbi i løbet af deres tur igennem
Hedeland. de gør holdt, spiser madpakken, vander hestene og går
på toilettet.
Et par veninder kommer kørende til og parkerer på parkeringspladsen, for at træne på banerne til weekendens kommende stævne.
Måske er der en spontant planlagt undervisning i en mindre gruppe
eller en clinique med en dygtig underviser, der er løjet ind fra
udlandet.
Løbeklubben mødes til deres ugentlige træningsdag i Hedeland.
de afslutter ved Multihuset med et bad, snacks og hygge.
Måske er Multihuset lejet ud til en skoleklasse eller en forening.
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lille event / Stævne: der holdes løbende hele sæsonen igennem fra februar til november mindre stævner af mange forskelligartede karakterer. Her er hele anlægget i brug: staldene, foldene,
baneanlægget og multihuset og sekretariatet. Selvom der måske
ikke er mere end 50 konkurrerende til stævnet, vil der typisk være
omkring 200 mennesker eller mere på området i løbet af weekenden.
En mindre event kunne også være, når anlægget er lejet ud til andre
brugergrupper, spejdere, vandrere, trail-løbere, iskere, mountainbikere etc., der ønsker at gøre brug af f.eks. Multihuset, Sekretariatet,
ringborgen, foldene samt området generelt.
Stort event / Stævne: Ved et dM eller et mindre internationalt
stævne vil der være mange aktiviteter og mennesker i gang, ikke
bare under stævnet, men også under forberedelserne og klargøring
af området inden stævnet.
under selve arrangementet er der dommere, oficials, journalister,
tilskuere, markedsplads med butikker og boder udover selvfølgelig
de konkurrerende ryttere, deres hjælpere, trænere og heste. Her vil
det store ovale p-anlæg syd for området være i brug til opsætning
af yderlige mobile-bokse. de vil stadig være i umiddelbar nærhed
til anlægget. P-område nord for arealet vil også komme i brug for
tilskuere.
dI står for vedligeholdet og banerne, som er konstrueret til for brug
af islandske heste. derfor er der visse regler, der skal overholdes.
Et gældende sæt regler udstikker allerede i dag brugen af baneanlægget, og dette fungerer upåklageligt. det forventes, at dette
vil fortsætte i en god dialog, også med den øgede brug, imellem
stedets brugere.
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multihus
folde

multihus

opstaldning

multihus

folde
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midlertidig P

P

folde
stalde

P
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ridehal

af-/
påsætning

P

af-/
påsætning

P&
mobile bokse
P
& mobilbokse

1:8000

EkSEMPLEr PÅ nYE BruGErGruPPEr
trailløbere eller motionsløbere
Sportsrideklubben og Vindinge rideklub
Jagt, trEC løb og military ryttere
Mountainbikere
Skoleklasser
Fiskere
Øvrige foreninger

HVErdAGSBruG

ridetur
træning
undervisning
Cliniques
trEC
udlejning til andre hestetyper
udlejning til andre brugergrupper

LILLE EVEnt / StÆVnE

Stævne (< 50 ryttere)
ridelejr
opvisning
klubarrangement
Lokalarrangement

Stort EVEnt / StÆVnE

dM
kåring
udtagelsesstævne
Jagter, militarykonkurrencer
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bomme

landSkaBSProjektet

parkering

løbe/cykelspor

ny ridehal

Islandshestecentret i Hedeland er et særligt sted af mange grunde,
men især den måde det indpasser sig i landskabet på, er helt unik
og helt essentiel for at afvikle velfungerende aktiviteter.

foldanlæg

de forskellige funktioner i tæt nærhed af hinanden og med god
overskuelighed, gør det muligt at have mange aktiviteter og mange
mennesker i gang på samme sted. og de få og enkelte bygningskroppe på stedet, tilføjer sig landskabet med respekt, men samtidigt
med et anslag og en storslåethed, der tilføjer noget nyt til helheden.

ridesti

landskabstribune

På samme måde har udviklingen af Islandshestecentret arbejdet
med landskabet og tilføjet enkelte nye bygningskroppe, hvor de
blidt kan lægge sig i landskabstrækkets kurver og stigninger, uden at
skærme for den storslåede udsigt, der møder den besøgende ved
ankomsten til Hedeland.

Multihus
eks beplantning

tilskuerareal
300 m passspor

nyt sekretariat
eks 250 m ovalbane

ny 300 m Gædingakeppni bane
ringborg
staldanlæg
ny 20x60 bane

Startbokse
landskabstribune

midlertidig parkering
/ af- og pålæsning
eks beplantning

ridehal

multihus
sekretariat

tribune

vold

sti

skærmende jordvold

250 m ovalbane

passpor

300 m bane

opvarmningsbane

løbe/cykelspor
sø

ridesti

ny opvarmningsbane
oVerSIGtSPlan 1:1000
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PrIncIPSnIt Gennem landSkaBet 1:1000
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rInGBorGen

eks beplantning

300 m passspor

ridesti

aløb
ny adgangsvej

ringborgen har fra Islandshestecentret tidligste start været dets ’varemærke’ og med tiden også blevet et stærkt symbol for hele Hedeland. ringborgen har været centrum for de uformelle aktiviteter,
der foregår før og efter en stævnepræsentation, en undervisningsdag eller en ridelejr. Men i dag er den oprindelige ringborg ikke
brugbar. konstruktionerne, der er tilbage fra 1980’erne, er kollapset
og boksene alåste. Anlægget bør nedrives af sikkerhedsmæssige
grunde i den allernærmeste fremtid.
når der afholdes sportsarrangementer eller større samlinger med
omkring 200 heste og ryttere, er der en høj grad af logistik knyttet
til afholdelsen af arrangementet, både for ryttere og hesteejere,
men også for oficials, dommere og tilskuere. Hedeland er unik
på den måde, at der er korte afstande fra de forskellige aktiviteter,
hvilket er til stor glæde for rytterne, men også for de besøgende.
At kunne opstalde sine heste og sit udstyr sikkert og centralt er
altafgørende for at hele arrangementet kan afvikles med en stram
tidsplan henover en weekend.

ringborg
staldanlæg
(80 bokse)

ringborgens form sikrer, i og med at den er centralt placeret, at den
kan skærme imellem forskellige former for aktiviteter i eller omkring
dens centrum. Således generes konkurrencerytterne på banerne
ikke af de nærliggende staldforhold eller omvendt.

dermed sikrer ringborgen både en optimal afholdelse af større
arrangementer og er en stærk del af stedets identitet med dens
stærke ikoniske form og rumlige udtryk. Men den er også nøglen
til et velfungerende sportsanlæg, og det er derfor af allerhøjeste
prioritet, at ringborgen gendannes til moderne standarder.
den nye ringborg etableres på de eksisterende fundamenter, men
udvides i bredden således, at der kan etableres bokse både på
indersiden og på ydersiden af ringen. Med nye standarder for hestehold og dermed også boksmål skabes der plads til 88 bokse i
gode størrelser til både islandske heste og ponyer samt store heste.
Imellem de to cirkellag af bokse etableres et lille mellemrum - både
for at hestene ikke skal generes af hinanden - men også for at gøre
plads til et alåseligt sadelrum til hver boks, hvor man sikkert kan
opbevare sine ofte dyrebare rekvisitter.
Et udhæng sikrer, at man altid kan håndtere sin hest tørskoet.
I ringborgens centrum friholdes arealet, således at der frit kan
foregå forskellige former for aktiviteter; hygge omkring telte eller en
markedsplads, hestesamlinger á la Island eller bare samlingssted
for mindre grupper. Mulighederne er uendelige.

HEStESAMLInG PÅ ISLAnd

ridesti

midlertidig parkering
/ af- og pålæsning

eks beplantning

Plan rInGBorGen 1:500
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PrIncIPSnIt rInGBorGen 1:500
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boks

overdækket
udhæng
sadelrum
boks

sadelrum

boks

boks opstalt

principsnit 1:100

boks
sadelrum

overdækket
udhæng

PlanudSnIt rInGBorGen 1:100
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aktIVIteter omkrInG rInGBorGenS StaldanlÆG oG PaSSPor - en efterårsdag

23

multIhuS & caFé

rEFErEnCEr PÅ ArkItEktonISk udtrYk

ny ridehal

Multihuset er et andet knudepunkt og samlingssted i anlægget,
tilegnet de tobenede besøgende. det er i højere grad hjertet for
områdets besøgende og tilskuere til de forskellige arrangementer.
Multihuset er synligt direkte, når man ankommer fra Stærkendevej
og lægger sig markeret men indføjet i det smukke landskabstræk,
der danner kløften i det nord-sydgående skår.

ridesti

landskabstribune

det har været vigtigt, at udformningen af både Multihuset og ridehallen ikke er skræmmende for det fantastiske vue over Hedeland,
man præsenteres for ved ankomsten fra Stærkendevej. det takkede højrejste sadeltag åbner derfor for kig imellem de 5 tagrygge
og lader blikket vandre ud i området. Med sedum (græsser og
urter) på taget indføjer de sig på smukkeste vis i landskabets næringsfattige vegetation.

Multihuset er omdrejningspunktet for alle aktiviteter på stedet, om
du er dommer, oficial, rytter, tilskuer eller tilfældig forbipasserende
eller bruger i klubregi. det er her, man mødes både formelt og uformelt. det er her, man kan inde information om stedet og anlægget
og de aktiviteter der foregår.
Multihuset er et åbent og inviterende hus med plads til alle. Her
kan man tage en pause, drikke en kop kaffe, snakke med de andre
gæster og planlægge sin tur videre ud i Hedeland eller puste ud
imellem to opvisninger.

enheder. Endelig er der et afsnit med hvile/sove rum for dommere
og lejere af anlægget.
Her vil altid være liv, om det er et stort stævne med forplejning og
rytterfester eller om det er et mindre arrangement med en midlertidig café og mødested. Enkelte af toiletterne kan altid tilgås direkte
udefra til gavn for både ryttere og andre besøgende i Hedeland.

Multihuset rummer café og toiletter samt et storkøkken, der kan
bruges ved større arrangementer og fester. Spisesal og møderum
er slået sammen til et stort rum, men kan brydes ned i to mindre

multihus

tilskuerområde /
markedsplads

250 m ovalbane

sekretariat

PlanudSnIt multIhuS oG FÆlleSomrÅder 1:500
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multIhuSet oG SekretarIatet Ved oValBanen
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multIhuS oG caFé

oficials

arkiv
speakerplads

mødepauserum

oficials

SEkrEtArIAt PLAn 1:200
dEt EkSIStErEndE kLuBHuS

nYt SEkrEtArIAt
Sekretariatet er helt centralt placeret på det store fællesområde ved
ankomsten. det vil erstatte den nuværende skurvogn, der i dag
fungerer som sekretariat, men hvis konstruktioner ikke fortsat er
bæredygtige. det nye sekretariats runde form er optimeret, således
at det giver mulighed for at overskue alle baneanlæg samtidigt. . I
sekretariatet sidder de oficials, der indhenter dommernes bedømmelser, tidtagninger og udregner resultater. Alt foregår under et højt
tidspres og det er konkurrence- og elitesportens hjerte - et højfunktionelt maskinrum for de skarpt planlagte konkurrencer. når der
afholdes konkurrencer, er det også helt afgørende, at speakeren i
sekretariatet kan orientere sig om - og se hvem der rider og hvem
der skal holde sig klar for at speake korrekt og for at hele arrangementet kan afholdes - uden unødig ventetid og uplanlagte pauser.
Sekretariatet står på pæle og strækker sig udover den lille lokale
lavning der fungerer som lokalt regnvandsbassin. Sekretariatet er
beklædt med sortmalet træ og den cylindriske form er afskåret i
en 15 graders vinkel, således at taget afvandes. taget er beklædt
med sedum.

MuLtIHuS oG SEkrEtArIAt SEt FrA P-PLAdS

toiletter
hvilerum

møderum / festsal

café

toiletter

kølerum

toiletter

hvilerum

storkøkken

MuLtIHuS PLAn 1:200

MuLtIHuS oG SEkrEtArIAt SEt FrA P-PLAdS (MEd rIdEHAL)
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rIdehallen

det er et stort ønske, at Islandshestecentret bliver brugbart og fuld
af liv hele året rundt, også i de kolde vintermåneder, hvor banerne
er for hårde at ride på og hvor de forholdsvise passive tilskuere
ikke opholder sig udenfor i længere tid ad gangen. Et ridehus (og
dermed også en mønstringshal) vil sikre ikke alene brugen af Islandshestecentret – med aktiviteter – hele året rundt, men også
skabe de fornødne rammer for afholdelsen af kåringer og avlsfremvisninger, som i øjeblikket ikke inder sted på Sjælland på grund af
utilstrækkelige faciliteter.
lugtvej

ridehal 20 x 40 m

I ridehallen, der måler 20 x 40 m, vil der kunne afholdes cliniques
og træningsseancer i vintermånederne for både islandske heste såvel som store heste og ponyer. det kunne også tænkes, at ridehallen ville være interessant at leje for andre brugergrupper til særlige
arrangementer i vinterhalvåret.
ridehallen er en træbeklædt stålkonstruktion med sadeltag tilpasset terrænet. den er delvist gravet ind i det stærkt skrånende terræn mod nord, således at tagfoden lægger sig int i lugt med den
parallelle stis stigning. det sikrer, at der er udsyn over ridehallens
tag og at landskabet og området ikke skæmmes. taget er beklædt
med sedum.

ridehal 20 x 40 m
udgang

kIG oVEr oMrÅdEt FrA P-PLAdSEn
indgang

ridesti
portåbning

sti

1.8 m

sedum

4.1 m

multihus

rIdehuS Plan 1:500
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SnIt Gennem rIdehuS 1:500
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drIFt

SEkrEtErIAtEt oG MuLtIHuSEt VIL
HAVE dEn HØJEStE AnVEndELSES
GrAd For FLESt BruGErGruPPEr

P

rInGBorGEn oG rIdEHALLEn VIL
HAVE IntErESSE For HEStEArrAnGEMEntEr oG ArrAnGMEntEr MEd
tILHØrEndE udStYr (CYkLEr EtC.)

Ansvaret for Islandshestecenteret Hedelands driftsøkonomihar
siden anlæggelsen i1986 ligget hos dansk Islandshesteforening.
Indtægterne består af lejeindtægter fra brugerne,hvoraf hovedparten har været stævne- og event-arrangører for islandske heste.
Beløbet for indtægter har ide seneste 5 år ligget på mellem 54.000
kr.og 87.000 kr.pr.år.
Islandshestecenterets driftsudgifter er primært vedligehold, forsikringer og udgifter til forbrug, som i samme periode har ligget på
mellem 49.000 kr. og 130.000 kr. pr. år.
I de leste af årene har der været et mindre underskud på driften,
som dækkes ind af dansk Islandshesteforening. Foreningen er indstillet på fortsat at stå med ansvaret for den daglige drift, og påtager
sig at sikre den nødvendige vedligeholdelsesudgift på både kort og
langt sigt.

30

det er forventningen, at de årlige indtægter vil stige allerede ved
udførelsen af projektets 1. etape, og ved fuld udbygning relativt
nemt vil kunne nå et niveau på omkring 200.000 kr. pr. år. de årlige
vedligeholdsudgifter vil samtidigt stige og nå samme niveau.

I den kommende fase tilpasses projektet således at det kan tilgodes nye brugergrupper, med fokus på dobbeltanvendelse af faciliteterne, således at der kan etableres grundlag for både en bæredygtig økonomi og en brugsmæssig aldsidig anvendelse.

det er samtidigt forventningen, at udvidelsen af brugergruppen vil
bidrage til en forbedret driftsøkonomi, ved at lere brugergrupper
bidrager til den årlige drift med lere lejeindtægter. Således er der
en stærk forventning om at Islandshestecenteret i Hedeland vil
kunne hvile i sig selv.

dansk Islandshestecenter vil fortsat være ejere af bygningsanlæggene og lejer af området.

Projektet har opbakning fra en række interessentgrupper, der har
tilkendegivet at de vil indgå som brugere af det renoverede projekt
Islandshestecenteret Hedeland. det drejer sig om Sportsrideklubben, Vindinge rideklub og trailmann løbeforening, der vil være aktive brugere af det renoverede anlæg i fremtiden.

4.

P

5.
2.
3.
3.
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etaPePlan

EtAPE 1
Passpor etableret foråret 2017.
overskudsjord udformes til landskabstribune nord for eksisterende
250 m ovalbane

EtAPE 2
Sekretatiat etableres
300 m. Gædingakeppnibane etableres
Sydlig opvarmningsbane etableres
ringborgen nedrives

4.

EtAPE 3
ny ringborg etableres med 80 permanente bokse
ny tilkørselsvej anlægges

EtAPE 4

5.

CA. XX M3

CA. 350 M3

1.
2.

1.

Eksisterende klubhus nedrives.
nyt multihus etableres med café, storkøkken, spisesal, møderum,
hvilerum og toiletter.

2.

3.

EtAPE 5
ridehal med banemål 20 x 40, etableres.
overskudsjorden udformes som skærmende landskabsvold
mellem gæddingakeppni bane og sydlig opvarmningsbane.

5.

3.

BAnEAnLÆG

BYGnInGSAnLÆG

JordHÅndtErInG

2.
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BudGet oG tIdSPlan
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TILPASNING AF SKITSEPROJEKT
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KS/Opretning

KS/Opretning

ETAPE 3

FØRSTE STØRRE STÆVNE - DM 2018

LICITATION / VALG AF ENTREPRENØR

Spørgsmålsbesvarelse

AFLEVERING AF HOVEDPROJEKT

Bygherremøde

Bygherremøde

Projektstatus med I/S Hedeland

Bygherremøde

MYNDIGHEDSGODKENDELSE AF PROJEKT

INDSENDELSE AF MYNDIGHEDSPROJEKT

Myndighedsmøder

Ledningsejermøde

Projektstatus med I/S Hedeland

Bygherremøde
BYGHERRE GODKENDELSE

AFLEVERING AF DISPOSITIONSFORSLAG

Bygherremøde

OPSTART ANLÆGSFASE ETAPE 3-4

DM 18

ETAPE 2 BANEANLÆG ANLÆGGES

FORVENTET AFKLARING FRA FONDE

15.965.000 kr.

Projektstatus med I/S Hedeland

MYNDIGHEDSBEHANDL.

Orienteringsmøde med naboere/aktørere

UDBUD

Bygherremøde

2.000.000 kr.
2.000.000 kr.

3

HOVEDPROJEKT & UDBUDSMAT.

Projektet er netop støttet af Sjællandske Medier med 25.000 kr. i
juni 2017 måned. En privat sponsor har doneret Projekt Hedeland
60.000 kr. i 2017, og har også givet tilsagn om samme beløb i
2018 under forudsætning af, at udbygningen af Hedeland fortsætter.

INDSENDELSE AF MYNDIGHEDSPROJEKT (etape 2)

Femte etape:
ridehal, ca. 1.500 m²
Ialt

2

MYNDIGHEDSBEHANDL.

UDSENDELSE AF FONDSANSØGNINGER

7.200.000 kr.
7.200.000 kr.

1

PROJEKTFORSLAG

ENDELIG GODKENDELSE FRA I/S HEDELAND

Fjerde etape:
Multihus, ca. 600 m²
Ialt

JANUAR

52

indhentning af frednings- og
ledningsoplysninger

projektgruppemøde

4.200.000 kr.
4.200.000 kr.

51

opmåling

Bygherremøde

trejde etape:
ny ringborg, ca. 1.000 m²
Ialt

50

FONDSANSØGNINGER ANLÆGSUDGIFTER

nedrivningen af ringborgen bør også ske allersnarest af hensyn til
sikkerheden.
1.800.000 kr.
350.000 kr.
150.000 kr.
50.000 kr.
25.000 kr.
190.000 kr.
2.565.000 kr.
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FERIE

125.000 kr.

anden etape:
Sekretariat, ca. 150 m²
Gædingakeppnibane
ny opvarmningsbane
Hegn og terrænarbejde
dommertelte
den gaamle ’ringborg’ nedrivning
Ialt

total:

APRIL
UGE

Fremlæggelse af projekt Itil /S Hedeland

Første etape (Er udFØrt):
Forlængelse af pas-sporet.
Er udFØrt foråret 2017

Etape 1, det forlængede pas-spor er allerede udført for dI’s midler,
bl.a. med for et mindre overskud ved dM 2016 samt et privat
sponsorat.
det vurderes, at der er mulighed for, at dI (dansk Islandshesteforening) og dets brugere kan rejse dele af økonomien til at kunne
inansiere de nye og ændrede ovalbaneanlæg.

AFLEVERING AF PROJEKTFORSLAG

det er vurderet ud fra nærliggende skitsemateriale og erfaringstal
fra lignende konstruktioner og baneanlæg, at projektets økonomiske ramme vil være følgende::

Aflevering / milepæl
Møder med bygherre og andre interesanter
Myndighedsmøder eller godkendelser
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