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Projektbeskrivelse
Projektnavn:
Heste nu med hjul
Projektresumé:
Til udvidelse af vores aktiviteter med heste indkøbes et par små ponyvogne.
Vi har i forvejen et par ponyer som vil være velegnede til at trække vogne.
Aktiviteten vil betyde at vi kan fastholde og udvide målgruppen for vores hesteaktiviteter.
Projektbaggrund:
Vores ridepiger kan få en ny oplevelse – ikke mange kan køre med hest.
Dem der ikke bryder sig om at ride, kan lære at køre. Det er ikke svært, når hesten først er
rutineret, men det skal selvfølgelig foregå under opsyn ligesom al anden heste-omgang.
De piger, der er ved at vokse fra ponyerne, kan køre. De ældste piger kan måske køre ture i
skoven.
Projektmål:
Målet med projektet er:
• at fastholde og udbygge eksisterende hesteaktiviteter
• at tilbyde bredere aktivitetsindhold indenfor hesteaktiviteter
• at supplere eksisterende sportsaktiviteter i andre foreninger
• at kunne deltage i offentlige fremvisninger
• at kunne deltage i sammenkomster med andre klubber med lignende aktiviteter
Målgruppe:
Målgruppen er hovedsageligt piger i alderen 10-18 år. Drenge er naturligvis også meget velkomne,
selv om det forventes at være et sjældent syn.
Indhold:
Vores ponyer skal optrænes til at de kan trække vogne.
Vores hestepiger skal lære at køre vogne.
Det er vores ønske at der kan gives hestevognsture ved forskellige lejligheder. Hvis vi finder en
vogn der ikke er ret tung, kan den modtages i trailer og nogle kan hænge bag på en almindelig
personbil. Pony kan give glæde til flere børn, da der kan sidde 2-3 stykker i en lille vogn (og det
kan ponyen sagtens trække)
Vognene skal helst stå under halvtag i vinterhalvåret så det medfører et behov for opmagasinering
i vinterperioden. Om sommeren må vognene stå ude, dog tildækket under pressenning.
Vi ønsker en lille størrelse vogn, idet de fortrinsvis skal køre i folden, dvs en lille 2-hjulet, som er let
at håndtere og som de større børn kan køre.
Vi tror at vores ponyer har prøvet at køre vogn tidligere i deres liv, og hvis ikke, mener vi at de er
egnet pga af deres rolige temperament.
Ansvarlige:
Der vil blive udpeget et par voksne som får hovedansvaret for aktiviteterne.
Det er nødvendigt at de voksne der har hesteansvar sætter sig ind i brug af sele og vogn.
Vi har en instruktør som i første omgang gerne vil tilkøre ponyerne, og derefter står tilrådighed for
oplæring til dem, der måtte ønske det.
Det kræver helst nogen hestekendskab, men ikke ride-ekspertise, dvs. det er langt hurtigere og
lettere at komme i gang med at køre ende at det er at lære at ride.
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Erfaringer:
Vi har instruktør som tidligere har kørt en del med hest og har tidligere har tilkørt et par heste.
Vi forventer at vores juniorledere kan indgå både som instruktører og hjælpere og derved omsætte
deres viden om holdledelse og samarbejde til praksis.
Fremtidsplaner:
Det er vores plan at vi på et tidspunkt kan blive så dygtige, at vi kan optræde med kørsel af
hestevogn på de mange dyrskuer på sjælland.
Tidsplaner:
Vi planlægger at kunne gå i gang i denne sommerperiode, idet vi har ponyer som er klare.
Budget:
Materialer

type / leverandør

antal

stkpris

sum

Ponyvogne (små, 4 sæder)

2

6000

12000

Seletøj

2

2500

5000

Pressenninger

2

500

1000

Opmagasinering (vinterhalvår)

2

1000

2000

Bøger om tilkøring af heste

2

400

800

Bøger om hestevognskørsel

2

400

800

Ridehjelme

8

350

2800

Sikkerhedsveste

8

400

3200

Refleksopmærkning

4

200

800

Trafiklygter

2

300

600

Opbevaringskasser (udstyr, seler, hjelme mm)

2

500

1000

Trailerophæng

2

1200

I alt

2400
32400
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