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Nyhedsbrev fra Hedelandsgruppen  
Dansk Islandshestecenter Hedeland 
 
 
 
Mål i sigte !! 
 
Nu er vi endelig ved at være i mål med den proces, der blev iværksat i efteråret 2021. 
 
Tirsdag den 30. september 2021 afholdtes møde på Hedeland i klubhuset. 
 
Indkalder var Dansk Islandshesteforening repræsenteret ved den samlede bestyrelse og sekretariatet ved 
Kristiane Klindt. 
 
Foreningens ledelse havde indbudt til dialog med det ene punkt på dagsordenen – Vil de sjællandske 
klubber overtage driften af DI´s anlæg på Hedeland? 
 
Ønsket var, at DI, for at styrke arbejdet på Hedeland, ville tildele de interesserede klubber ansvar og 
ejerskab til DI´s anlæg på Hedeland, ved at tilskynde til, at drift, økonomi og udvikling blev samlet i et nyt 
interesse netværk – Hedelandsgruppen (HG). 
 
De fremmødte repræsenterede Thor, Faxi, Eldur, Geysir, Jörfi, Austri, SkinFaxi, Randver, Pytla og desuden 
Klubkomiteen og Natur- og Breddekomiteen, besluttede at sige ja tak til tilbuddet… 
 
HG blev nedsat af en håndfuld frivillige fra lokalklubber i nærområdet, som meldte sig til at starte 
udvalgsarbejdet og få sat gang i processen.  
 
HG konstituerede sig den 23-11-2021. 
 
Det blev starten på et meget hektisk år. 
 
Vi i HG har arbejdet på den daglige drift af Hedeland, og samtidig ihærdigt på udarbejdelse af: 
 

• Samarbejdsaftale med DI 

• Forretningsorden for Hedeland 

• Vilkår for Leje og brug af Hedeland, Takstblad og betingelser 

• Personansvarlige for de forskellige områder i relation til drift af Hedeland 
 

Disse skrivelser er uploaded på DI´s hjemmeside til orientering under menupunktet: Foreningen-Hedeland. 
Aftalerne er hele grundlaget for HG´s drift af Hedeland. 
 
Det har været en lang proces. Der er mange samarbejdsparter – Interessentselskabet IS-Hedeland, der 
drifter hele området, de tre kommuner Høje Tåstrup, Greve og Roskilde, DI og bestyrelsen, lokalklubber på 
Sjælland og enkeltpersoner. 
 
Derfor er vi nu superglade for at kunne sige, at vi er klar til ar overtage driften pr. 01-10-22. 
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Kort omkring: 
 
-Forretningsordenen: Indeholder bl.a. struktur for det praktiske arbejde, mødeafholdelse, samt 
retningslinjer for valg til Hedelandsudvalget, hvor alle interesserede lokalklubber opfordres til at engagere 
sig. 
 
-Samarbejdsaftalen: indeholder bl.a. punkterne - Struktur for samarbejdet mellem DI og HG, Opgaver og 
ansvar mellem DI og HG samt – Forhold omkring overdragelse. 
 
-Vilkår for leje og brug af Hedeland, herunder Takstblad og betingelser: 
-HG har valgt at foretage en gennemgribende revidering af Takstbladet for leje og brug af baneanlægget, 
hvor der er tilføjet nye punkter. Noget er fastholdt, andre punkter er forsimplet og økonomien er generelt 
justeret. Vi har bestræbt os på at finde løsninger, der er fornuftige for brugerne af området og for 
baneanlægget – og det kæmpe vedligeholdelsesarbejde, der følger med et sådant anlæg. 
 
Det har for alle involverede parter været en naturlighed, at driften af baneanlægget skal finansieres af dem, 
der benytter det. Det er således målet, at Hedeland inden for en overskuelig fremtid skal blive 
selvfinansierende ved de lejeindtægter, der genereres på anlægget – uden medfinansiering fra DI. 
 
Da anlægget ejes af DI og driftes af kræfter under DI, har det været centralt for alle involverede parter, at 
brugen af banerne begrænses til medlemmer af DI og lokalklubber under DI. Andre brugere inviteres til at 
leje og benytte de øvrige faciliteter i området!  
 
Dette giver anledning til at rette opmærksomheden på et af vores nye tiltag - Årskort for 
hverdagsbenyttelse af Hedeland. Også kun for medlemmer af DI og lokalklubber under DI. 
 
Vi har, ved nærmere analyse af benyttelsen på anlægget, besluttet at indføre brugerbetaling for 
hverdagsbrug. På den måde sidestilles betingelserne for anvendelse af baneanlægget med andre private 
baner. Vi har, i prissætningen af Årskort, valgt at indtænke en yderst favorabel klubløsning for Årskort til 
lokalklubbernes medlemmer. Herudover indføres en mindre betaling ved undervisningsbrug, der tilsvarer 
vilkår på private baner, og som kompenserer for det øgede slid på banerne, som undervisningsbrug 
medfører. 
Uddybende kan læses på DI´s Hjemmeside under menupunktet Foreningen-Hedeland. 
 
Priserne for leje til stævner og arrangementer er ligeledes pristalsreguleret og justeret, således at alle 
relevante stævnefaciliteter fremover er med i lejebeløbet. Derudover har HG besluttet at prioritere 
stævneafholdelse i forårssæsonen, hvorfor der fremover bliver en periode med forrang for booking hertil. 
Uddybende kan læses på DI´s hjemmeside under menupunktet Foreningen-Hedeland. 
 
 
Vision for Hedeland 
Vores vision for Hedeland er at skabe et samlingssted for alle Islandshesteryttere.  
Et Hedeland for alle. Et Hedeland der favner bredt, giver mulighed for benyttelse af andre 
fritidsgrupper/andre aktiviteter, og ikke mindst et Hedeland der rummer de forskellige former for ridning 
med den Islandske hest.  
 
 
 
Et Hedeland, der tilgodeser: 
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• Bredde 

• Natur 

• Sport 

• Alrid 

• Børn, unge og voksne 

• Hverdagsbrugere 

• Turridning i Hedelandsområdet 

• Små arrangementer 

• Stævner 

• Kåringer 

• Store events, fx DM 

• Og sikkert meget mere…. 
 

Vi ønsker at udvikle og bevare et Hedeland for alle. 
 
Baneanlægget, som er anlagt af DI, er, takket være yderligere donationer fra klubber, helt i top, og kan 
rumme og afvikle stævner på DM-niveau. Det fungerer som et af Danmarks bedste baneanlæg. 
 
Bygningerne på Hedeland er derimod ikke up to date. 
Vores vision er, at Ringborgen skal renoveres. Den gamle stald skal renoveres, og vi ønsker at opføre en ny 
overdækning, et “Langhus”, der giver mulighed og plads til sociale aktiviteter. En bygning der kan give ly for 
vind og vejr, placeret ved det gamle klubhus. 
Klubhuset er brugbart, men heller ikke mere end det, men vi prioriterer således at renoveringen/nyt 
klubhus må vente. Vi har pt. Ikke økonomi til at igangsætte projekt klubhus også. 
 
Økonomien omkring ringborgen og den gamle stald ser dog nu fornuftig ud. For det første fordi DIs 
bestyrelse har givet tilsagn om, at beløbet, der oprindeligt var budgetteret til nedrivning af Ringborgen, kan 

konverteres til renovering (Læs bestyrelsens seneste nyhedsbrev på islandshest.dk her). For det andet 
fordi vores ansøgninger til Friluftsrådet (FR), har givet henholdsvis 190.000 kr. og for nylig desuden 
325.000 kr. (Se artikel på TÖLT) Begge bidrag giver et rigtig godt udgangspunkt for nogle omfattende 
renoveringer af de gamle bygninger. 
  
Udvalget arbejder ihærdigt og vedholdende på disse tre opgaver. Det har højeste prioritet fremover. 
 
Vi har aftale med arkitekt, der efter besigtigelse, og udveksling af vores ønsker om benyttelse og 
muligheder fremkommer med skitser medio september.  
Meget spændende….. 
Vi har en stærk tro på, at det indenfor en overskuelig periode, kan lade sig gøre at gennemføre de tre 
projekter, med de midler vi allerede har, samt midler gennem tilskud fra fondsansøgninger.  
 
De kommende år. Hvad sker der på Hedeland? 
Vi ser ind i en periode, med fornyet travlhed, hvor vi drifter Hedeland, vedligeholder anlægget i en høj 
standard, og har rigtig mange projekter.  
 
Inden for et par år, har vi: 
 
 
 
 

https://www.islandshest.dk/nyhedsbreve/
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• Renoveret Ringborgen og Gamle Stald 

• Fået bygget det nye Langhus 

• Skabt fundamentalt bedre forhold for arrangementer, for aktører og for heste 

• Styrket interessen for øget benyttelse i forhold til bredden. 

• Søgt midler fra fonde til vedligehold og renovering af eksisterende bygninger og nybygning af 
Klubhus. 

• Etableret ny adgangsvej til Ringborgen og ny gang- og ridesti til Ringborgen. 
 
Og vi har et Hedeland, der økonomisk hviler i sig selv. 
 
Vi glæder os til at byde jer alle velkommen på det nye Hedeland 
 
Venlig hilsen og velkommen på Hedeland 
 
Hedelandsgruppen 


