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Nyhedsbrev 01 
Dansk Islandshestecenter Hedeland, Hedelandsudvalget 
 
Kære alle klubber og ryttere 
 
Hermed nyhedsbrev om udviklingen på Hedeland. 
Nyhedsbrevet er lidt langt denne første gang, der er mange initiativer at 
berette om       
 
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. 
Foreningen havde indbudt med det ene punkt på dagsordenen - Hvorvidt de Sjællandske klubber ville 
overtage driften af Hedeland. 
Ønsket var, at DI, for at styrke arbejdet på Hedeland, ville tildele de interesserede ejerskab til Hedeland, 
ved at tilskynde til, at drift og økonomi blev samlet i et nyt interesse netværk – Hedelandsudvalget. 
 
Udvalget skal fortsat samarbejde med DI, og det er fortsat DI, der er lejer af arealet, men det er som nævnt 
oplægget, at Hedeland drives mere autonomt, træffer egne beslutninger, drifter anlægget og er økonomisk 
selvbestemmende. DI har desuden besluttet, at der årligt ydes et tilskud på 50.000 til Hedeland. 
 
De fremmødte repræsenterer fra - Thor, Faxi, Eldur, Geysir, Jörfi, Austri, SkinFaxi, Randver, Pytla og 
desuden Klubkomiteen og Natur- og Breddekomiteen, besluttede at sige ja tak til tilbuddet… 
Følgende personer tilbød efterfølgende at deltage i udvalget – 
Jytte Skovgaard 
Jan Holmgaard 
Susan Christensen 
Majbrit West 
Nete Jørgensen 
Camilla Mehlsen 
Leif Andersen 
 
Næste møde indkaldt til den 23. November. 
 
Udvalget konstituerede sig- 
Formand  – Leif Andersen 
Næstformand  – Nete Jørgensen 
Kasserer  – Camilla Storgaard Mehlsen 
Sekretær  – Jytte Skovgaard 
 
Nyt medlem – Anna Levin Jensen, Geysir er indtrådt i Hedelandsudvalget, og 
 Niels Kaarill indtræder efter ønske fra DI som DI´s repræsentant, og møder ad hoc. 
 
Efterfølgende har vi afholdt en række møder med emner - drift af Hedeland, økonomi, baner, Ringborgen, 
klubhuset, staldanlægget på parkeringspladsen, lejekontrakt med IS-Hedeland bl.a.…. 
 
Der er mange arbejdsopgaver, og udvalget er i fuld gang med at finde løsninger. 
Baneanlægget er jo nu heldigvis på plads, og er velfungerende med sportsbanen, pasbane, dressurbanen og 
Gädingabanen. 
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Det er vi meget glade for, og kan endnu engang rette en stor tak til alle de Sjællandske klubber, Dansk 
Islandshesteforening og personer, der, gennem donationer, har gjort det muligt at få anlagt banerne. 
 
Bygningerne på Hedeland trænger til en større renovering. 
Det meget store og økonomisk omfattende Projekt Hedeland, vi arbejdede meget med i de foregående år, 
blev skrinlagt af økonomiske årsager.  
Vi arbejder derfor nu på renovering af eksisterende bygninger, med en overskuelig økonomi. 
Udvalget fik tilsagn fra DI om 250.000kr til nedrivning af Ringborgen, men efter drøftelse og besigtigelse af 
Ringborgen, er det nu besluttet, at vi efter tilsag fra DI, benytter midlerne til en renovering af den ikoniske 
Ringborg.Vi bibeholder form og struktur med de 4 dele, således at der også fremover er en Ringborg. 
Materialer fortsat som de oprindelige, træ og jord, men fremover sammenlægges to bokse sammen til en, 
ført frem i tiden, således at der vil være 40 mod de nuværende 80 bokse. 
Der er indhentet tilbud, og vi håber at kunne begynde arbejdet her i foråret. 
Ligeledes er det planlagt at renovere de gamle stalde på parkeringspladsen, også her bevaret i form og 
størrelse. 
Klubhuset får vente, men kan fortsat bruges, som det er. 
Desuden har vi planlagt, takket være donation fra Jörfi klubben, overskud fra stævner bl.a. DM i 
Gädingakeppni, at der planlægges køb af et bål hus/bygning på 6,5 x 16 meter. Huset skal placeres ved 
siden af klubhuset og kan anvendes til en række forskellige arrangementer, styrke bredden, være 
udgangspunkt for naturridning på Hedeland, give ly for vind og vejr. 
 
Der tegner sig således en ny fremtid for Hedeland, og vi i udvalget håber meget, at planerne kan 
effektueres i dette år til gavn og glæde for os alle. 
 
Herunder et par datoer for arrangementer på Hedeland. 
Arbejdsdag på Hedeland 3. April 2022. 
Der indkaldes/inviteres til arbejdsdag på Hedeland. Der er en række opgaver, vi meget gerne vil bede om 
hjælp til at få udført. Nærmere information, se Hedeland på Facebook eller kontakt – Nete, Majbrit og Jan. 
 
Møde med klubber 10. Maj kl 19:00. 
Vi i Hedelandsudvalget inviterer hermed alle klubber og interesserede til informationsmøde tirsdag den 10. 
Maj. Der er aftalt to årlige informationsmøder, hvor Hedelandsudvalget vil orientere om initiativer på 
Hedeland, besigtigelse af området, svare på spørgsmål m.m.  
Første møde som nævnt den 10. Maj. 
Håber rigtig mange vil tage imod invitationen. 
 
Og til info -Hedelandsudvalget holder næste møde den 27. april. 
 
I er meget velkomne til at tage kontakt, hvis I skulle have spørgsmål til Udvalget. 
 
Venlig hilsen 
På vegne af Hedelandsudvalget 
Leif Andersen  
leifandersen@amalfivin.dk 
24464892 
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