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1 Baggrund 
 
Danmark har indtil for nylig haft et enkelt ridesportscenter med internationalt præg – Vilhelmsborg i Århus. 
Vilhelmsborg er blevet kasseret af det internationale rideforbund FEI p.g.a. for dårlige faciliteter, for få til-
skuerpladser og en placering udenfor by. Vilhelmsborg har ikke mulighed for at opfylde det internationale 
rideforbunds krav til faciliteter, fordi hovedparten af de eksisterende bygninger er fredede. 
 
Horsens Kommune har besluttet at byudvikle området nord for Bygholm Sø, som er et meget attraktivt na-
turområde tæt på byen. HRR, Horsens Rideklub ligger midt i området, hvorfor HRR, Horsens Rideklub skal 
finde et nyt ridecenter. 
 
Som konsekvens heraf er vi en gruppe ildsjæle i HRR, Horsens Rideklub, som lige nu arbejder meget intenst 
med at få bygget/fundet et nyt ridecenter. 
 
I forbindelse med dette har vi arbejdet med 2 løsninger: 
 1 Et nyt ”almindeligt” ridecenter til vore egne medlemmer, og 
 2 et nyt internationalt World Cup Ridecenter til alle hestesportsinteresserede i Danmark. 
Vores ansøgning omfatter alene punkt 2. 
 
Under arbejdet har vi haft kontakt til mange personer, organisationer, virksomheder og offentlige forvaltnin-
ger. Vi har fremlagt de alternativer, vi arbejder med, og den utroligt positive respons vi har fået i forbindelse 
med visionen om et internationalt World Cup Ridecenter i Horsens, i et format som det ikke findes i Dan-
mark, gør, at muligheden for at få et sådant center op at stå skal analyseres i videst mulig omfang. Visionen 
om det internationale ridecenter med World Cup faciliteter er beskrevet nærmere i afsnit 2. 
 
Den udvalgte placering i Horsens opfylder de krav der stilles til et internationalt World Cup Ridecenter. Om-
rådet ligger i et attraktivt naturområde, det ligger alligevel tæt på byen, der er kort vej til offentlig transport, 
både til byen og til Århus, der er gode adgangsmuligheder via motorvejsnettet, (mindre end 3 km) og der er 
gode overnatningsmuligheder tæt på placeringen, Bygholm Parkhotel og Hotel Opus. Samtidigt kan Horsens 
tilbyde en lang række uddannelsesmuligheder for eliteryttere, der ønsker at modtage undervisning på det in-
ternationale ridecenter i længere perioder. Horsens Kommune er netop udpeget som eliteidrætskommune af 
TeamDanmark for andre sportsgrene end ridesporten, men et sådant hestesportscenter kan medføre, at ride-
sporten ligeledes vil kunne blive inddraget i aftalen mellem TeamDanmark og Horsens Kommune. 
 
HRR, Horsens Rideklub er Danmarks næstældste rideklub (105 år) med mange og lange traditioner omkring 
hestesporten. Klubben kan ikke selv løfte opgaven med at få analyseret muligheder og grundlag for et sådant 
World Cup Ridecenter, da alene anlægssummen for et visionært World Cup Ridecenter overstiger 215 mil. 
DKK, ekskl. moms og jordarealer. 
 
Vi søger derfor om økonomisk støtte til gennemførelse af de nødvendige analyser og forundersøgelser, der 
skal afklare, om der er grundlag for at bygge og drive et World Cup Ridecenter i Horsens. 
 
HRR, Horsens Rideklub har visualiseret et sådant center ved udarbejdelse af byggeprogram og anlægsover-
slag. I forbindelse med dette arbejde er vi blevet overbevist om, at en placering af et center i Horsens vil 
kunne skabe international opmærksomhed om sports- og kulturaktiviteter i Region Midt. Ved de internatio-
nale stævner og mange andre arrangementer vil der kunne tiltrækkes mange tusinde mennesker til regionen, 
med national og international tv-dækning. Sammen med Horsens Kommunes nye status som eliteidræts-
kommune, vil et Word Cup Ridecenter i Horsens kunne fremme Danmarks næste generation af bredde- og 
eliteryttere. 
 
Det internationale hestesportscenter Bygholm skal være samlingsstedet for alle hestesportsinteresserede i 
Danmark. 
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2 Visionen 
 
Det internationale hestesportscenter Bygholm skal stille faciliteter til rådighed for internationale og nationa-
le: 
− ridesportsstævner inden for dressur-, spring og westernridning 
− kørestævner for hestevognskørsel 
− hingste- og hestekåringer 
Showhallen skal bruges til andre aktiviteter i det omfang hallen er ledig for hesteaktiviteter. Andre aktiviteter 
kan være indendørs motocross stævner, bilshows, hundeshows og meget andet. Der skal tiltrækkes inden-
landske og udenlandske turister for oplevelse af hestearrangementer og de andre arrangementer. 
 
Hestesportscenteret skal være et videnscenter for hestehold med faciliteter til hestebehandling for: 
− dyrlæger, hestetandplejere og hestemassører. 
− operationsstue for heste. 
− genoptræningsfaciliteter for skadede/opererede heste. 
− svømmebassin for genoptræning. 
 
Hestesportscenteret skal være et undervisningssted til undervisning af Danmarks ryttere, både indenfor elite-
ryttere og bredderyttere. Faciliteterne skal kunne tiltrække de dygtigste beridere og deres elever, som vil ud-
nytte de optimale undervisningsforhold. Breddeidrætten skal udnytte undervisningsfaciliteterne for at op-
dyrke talenterne inden for ridesporten. Et center af dette format vil rejse opmærksomhed hos alle ryttere i 
landet. 
 
Bygholm Landbrugsskole skal kunne udnytte dyreholdet på stedet til undervisning af elever på ny dyre-
pasningslinie. Ligesom faciliteterne skal kunne tiltrække studerende ved at tilbyde attraktive opstaldninger. 
Vitus Bering University College skal kunne tilbyde deres internationale studerende undervisning, som et at-
traktivt fritidstilbud under deres ophold i Danmark. 
 
Hestesportscenteret skal være et social- og sundhedsmæssigt forskningscenter for: 
− socialpædagogi, rehabilitering og viden omkring ridning på og omgang med hestes indvirkning på fysisk 

og psykisk handicappede, samt utilpassede unge. 
 
Hestesportscenteret skal være et videnscenter for private hesteopdrættere til gavn for: 
− en forædling af den danske hesteavl. 
− for et øget salg af avlsheste til udlandet, med mangedobling af det eksisterende salg. 
Dermed vil centeret være med til at fremme de privatøkonomiske interesser for opdræt og salg af avlsheste i 
millionklassen. 
 
Der er stor opmærksomhed omkring ridesporten i Tyskland, og opmærksomheden i Danmark er markant sti-
gende. Der er store og stigende pengepræmier til de internationale stævner samt en massiv og stigende me-
diebevågenhed og tilskuer antal til alle stævner. Ved at føre ridesporten i Danmark op i et niveau der kan må-
le sig med de andre lande, vil Danmark og Region Midtjylland blive genstand for international opmærksom-
hed. 
 
Det internationale hestesportscenter skal drives og finansieres i partnerskab mellem de private aktører i cen-
teret. Kommunen bidrager formentlig sammen med TeamDanmark, med tilskud til henholdsvis bredde-
idrætten og eliteidrætten. 
 
Horsens Kommune ejer i dag de jordarealer, som er udpeget til ønsket placering af det internationale heste-
sportscenter. Visionen er fremlagt for kommunens kultur- og fritidsforvaltning, samt teknisk forvaltning. 
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3 Anlægsøkonomi 
 
Bygning / Anlæg: Bredde: Længde: Areal: Enhed Antal Enhedspris Anlægsudgift 

  [meter] [meter] [m2]   [DKK] [DKK] 

Byggemodning:         

  Adgangsvej 6,5 400 2.600 m2  705 1.833.163 

  Interne mv. 6,5 750 4.875 m2  705 3.437.181 

Kloakanlæg  400  sum  1.350 540.000 

Vandforsyning  400  sum  341 136.400 

El-forsyning    sum   75.000 

P-pladser 2,5 5 12,5 m2 300 365 1.368.750 

Gartnerarbejder:    sum   550.000  

Bygningsdele:          

Opvarmningshal 1 25 45 1.125 m2  5.005 5.630.217 

Opvarmningshal 2 25 45 1.125 m2  5.005 5.630.217 

Træningshal 25 65 1.625 m2  5.005 8.132.535 

Show hal 75 145 10.875 m2  7.748 84.258.484 

Vandtræningsbane 15 25 375 m2  11.749 4.406.021 

Hospitalsstue 5 10 50 m2  12.571 628.544 

Omklædningsfaciliteter 5 20 100 m2  10.208 1.020.798 

Bad/WC 7 20 140 m2  10.208 1.429.117 

Cafeteria 10 40 400 m2  10.208 4.083.192 

Sekretariat 5 10 50 m2  9.393 469.655 

Dommerfaciliteter 5 15 75 m2  9.393 704.483 

Staldbygninger 10 250 2.500 m2  5.058 12.645.418 

Springbaneudstyr    stk. 4 50.000 200.000 

Maskinel:         

  Traktor    sum 1  150.000 

  Bobcat    sum 1  100.000 

  Harve    sum 1  15.000 

Hospitalsudstyr    sum 1  500.000 

Udendørs anlæg:         

  Dressurbaner 25 45 1.125 m2 4 365 1.642.500 

  Springbane 50 50 2.500 m2 2 365 1.825.000 

  Folde             150.000 

Entreprenørudgifter i alt, ekskl. moms       141.561.678 

Omkostninger:         

Etablering og drift af arbejdsplads, 11,2 %        15.854.908 

Arkitekt, 5 %       7.078.084 

Ingeniør, 8 %       11.324.934 

Landinspektør, 5 %       7.078.084 

Advokat, 2 %       2.831.234 

Byggeledelse / tilsyn, 8 %       11.324.934 

Tilslutningsafgifter:         

El-forsyning    sum   65.000 

Vandforsyning    sum   500.000 

Kloakforsyning    sum   235.000 

Uforudselige udgifter ~ 10 %        14.156.168 

Samlet anlægsbudget, ekskl. moms        212.010.024 
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4 Fase 2 undersøgelser 
 
Proces Honorar 

[DKK, inkl. moms] 
1 Vision og koncept. 
En systematisk gennemgang af de muligheder projektet rummer forretningsmæssigt, profilerings-
mæssigt, idrætsfagligt og socialt. Via denne gennemgang defineres de aktivitetsområder og indsatser 
som skal tegne ridecenteret. På baggrund af disse undersøgelser udledes en lang række af elementer 
der skal analyseres i de næste delopgaver. 

 
 
 
 

100.000,00 

2 Anlægsbudget. 
Anlægsberegninger består af indledende beregninger af skitseprojektet. Her indgår bl.a. overslag på 
byggemodningsomkostninger, samt overslag på investeringer i bygninger og anlæg ud fra en nærmere 
defineret kravspecifikation forelagt af bygherreorganisationen. Beregninger foretages ud fra nøgletal 
og enhedspriser. 

 
 
 
 

80.000,00 

3 Markedsanalyse. 
Markedsanalysen skal dokumentere de markedsmæssige muligheder og udfordringer, som heste-
sports-centeret står overfor. Analysen vil forsøge at kvantificere potentialerne inden for de forskellige 
forretningsområder, ud fra en interesseafdækning, markedsstatistikker (bl.a. udvikling i interessen for 
heste-sport) og kortlægning af øvrige nationale og internationale aktører på markedet. 

 
 
 
 

100.000,00 

4 Driftsbudget. 
Driftsbudgettet opbygges på aktivitetsbasis, som inddeles i overordnede indtægts- og omkostnings-
grupper. De kritiske elementer identificeres og der foretages en følsomhedsanalyse på disse 

 
 

150.000,00 

5 Organisering og ejerforhold. 
Analysen af organiseringen og ejerforhold giver en oversigt over væsentlige forhold vedrørende heste-
sportscenterets organisations- og selskabsform. Her indgår bl.a. en anbefaling til optimal organisati-
onsform og –konstruktion for driftsorganisationen, samt en vurdering af offentlig-privat samspil om-
kring drift og ejerskab. 

 
 
 
 

90.000,00 

6 Finansiering. 
Finansieringsstrategien identificerer primært nationale finansieringskilder, men også internationale 
muligheder for at tilvejebringe finansiering. Finansieringsstrategien indeholder ligeledes en udarbej-
delse af anbefalinger til en strategi for fundraising til projektet. 

 
 
 

90.000,00 

7 Visualisering, perspektivskitser og prospektmateriale. 
Udarbejdelse af projektmateriale for fundraising mv. 

 
130.000,00 

8. Hestekongres. 
Afholdelse af offentlig kongres for alle hestesportsinteresserede, primært fra Region Midt. Formålet er 
at danne en ny overordnet forening til styrkelse af hestesportsinteresserne i regionen, samt skabe et of-
fentligt talerør / medieopmærksomhed omkring det nye hestesportscenter. Samt tilknytning af privat-
økonomiske interesser til hestesportscenteret. 

 
 
 
 

50.000,00 

Samlet ansøgningsbeløb, inkl. moms 790.000,00 
 
HRR, Horsens Rideklub kan pga. foreningens selskabsform ikke løfte en evt. momsbyrde på de udgifter der 
skal betales for konsulentbistand. 
 
De ansøgte beløb går alene til eksternt konsulenthonorar, samt diverse udgifter til trykning, kopiering, mang-
foldiggørelse og rejseudgifter mv.. 
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5 Ansvarlige 
 
Projektleder: 
 Finn Reese, Ingeniør m.IDA / projektleder BDP. Formand HRR, Horsens Rideklub. 
 
Fagligt ansvar og kvalitetssikring: 
 Hanne Gade, Afdelingsleder. Næstformand HRR, Horsens Rideklub. 
 
Økonomiansvarlig: 
 Finn Reese, Ingeniør m.IDA / projektleder BDP. Formand HRR, Horsens Rideklub. 
 
Til gennemførelse af de nødvendige forundersøgelser og analyser, som beskrevet i afsnit 4, indgås der kon-
trakt med et professionelt konsulentfirma. Honorarstørrelser er afklaret med konsulentfirmaet. 
 
Den faglige viden omkring hestesport, hestepasning, afholdelse af nationale og internationale stævner leveres 
af interessenterne nævnt i afsnit 6, idet alle parter vil blive involveret i projektidé, projektomfang og projekt-
granskning. 
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Bilag: Projektstøtter / interessenter 
 
Følgende rideklubber i Horsens støtter ansøgningen: 
1 HRR, Horsens Rideklub. Lovbyvej 16. DK-8700 Horsens 

Kontakt: Finn Reese, formand. 
2 BOR, Boller Rideklub. Thorsgårdsvej 40. DK-8700 Horsens 
 Kontakt: Leif Søndergaard, formand. 
3 KBK Kværnbækgård Rideklub. Ørnstrup Møllevej 37. DK-8781 Stenderup 
 Kontakt: Birte Schmidt, formand. 
4 PSR Ponygården Solvangs Rideklub. Agervej 22. DK-8700 Horsens 
 Kontakt: Jane Hoffmann, formand. 
 
Bygholm Landbrugsskole ( www.bygholm.dk ): 
Forstander Kaj Aage Højgaard. Er interesseret i hestesportscenteret for at styrke mulighederne for nye un-
dervisningsfag og tiltrækning af nye studerende. Bygholm Landbrugsskole er direkte nabo til den ønskede 
placering. 
 
Dansk Ride Forbund har fremsendt følgende ( www.danskrideforbund.dk ): 
”Tak for HHR’s missionserklæring og vision i forbindelse med etablering af ridecenter. 
 
Som meddelt på vort møde finder Dansk Ride Forbund, at det er et meget spændende projekt, som har mulighed for at løfte ridespor-
ten væsentligt i området. 
 
Set fra Dansk Ride Forbunds side, vil et center af denne type være et yderst attraktivt center at placere fx talentsamlinger, landsholds-
samlinger, kurser, eliteklub- eller elitecenter.” 
 
Venlig hilsen 
Dansk Ride Forbund 
 
Jens-Erik Majlund 
Sportschef 
 
TeamHorsens, formand Børge Jørgensen har fremsendt følgende: 
”Jeg har som formand for Team Horsens fået præsenteret jeres vision og planer. 
 
Jeg skal herved tilkendegive, at en realisering af projektet vil betyde at vi fra Team Horsens side vil være indstillet på at støtte talent-
udviklingen indenfor de rammer der bliver lagt i Horsens Kommunes aftale med Team Danmark om, at Horsens Kommune fra 
01.01.2008 er eliteidrætskommune. 
 
Vi ser frem til at I får midler til det videre arbejde. 
 
JBK Horse shows, Jens Trabjerg ( www.jbkhorseshows.dk ): 
Indehaver af licensrettigheder for afholdelse af internationale ridesports stævner i FEI regi i Danmark. Er in-
teresseret i at placere de internationale stævner i tidssvarende og gode faciliteter – netop opbygget til sådanne 
hestearrangementer. I dag afholdes disse stævner bl.a. i kongrescentre, med heraf følgende omfattende mid-
lertidige omforandringer af eksisterende lokaliteter. 
 
John Staugaard Ganzhorn, VetFocus ( www.vetfocus.dk ): 
Konsulent for en gruppe dyrlæger i Østjylland, som arbejder på at etablere et fælles hestehospital / genop-
træningscenter. 
 
”Tak for det fremsendte materiale, som jeg har videresendt til arbejdsgruppen for Danske Hestedyrlæger. Som jeg også sagde til 
Hanne, lyder det for mig personligt til, at være et meget spændende projekt I er ved at sætte i søen og jeg kunne da godt forestille 
mig, at en eller flere praksis tilknyttet Danske Hestedyrlæger kunne have interesse i, at etablere et Hestehospital i forbindelse med 
den eventuelle etablering af det nye ridecenter. Dette er min personlige opfattelse og jeg kan naturligvis ikke forpligte de deltagende 
praksis i Danske Hestedyrlæger til at ville deltage i projektet og efter gennemlæsning af det fremsendte materiale, mener jeg heller 
ikke der er grundlag for, at Danske Hestedyrlæger vil kunne afgive andet end en hensigtserklæring”. 


