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      Den. 10. juli 2019 

Stor opbakning til Odsherred Hestekulturcenter. 
 
 

Generalsekretæren for Dansk Ride Forbund, repræsentanter fra Odsherred Byråd,  

Odsherred Erhvervsforum samt lokale virksomheder deltog i weekenden til præsentation af det 

nye Odsherred Hestekulturcenter i Odsherreds Rideklub. 

 
Odsherreds Rideklub vil skabe et indendørs rideanlæg, som kan tilbyde alle muligheder for ridning, kørsel, handicapfaciliteter 
og gode fælles- og tilskuerfaciliteter, samt gøre ridesporten til en endnu mere populær begivenhed. 
Anlægget skal fremme sporten  -  både for bredden og eliten - og binde bånd mellem ryttere nationalt og  internationalt.  Der 
arbejdes p.t. på at rejse de nødvendige midler. 

 

"Det er et interessant og fortræffeligt projekt", siger Niels Nicolaisen, Odsherred Byråd. Det kan være med til at sætte 

Odsherred på landkortet, blandt andet når det gælder talentudvikling på alle niveauer. Projektet er lokalt forankret, 

men yderst relevant for hele Danmark. 

 

Generalsekretæren for Dansk Ride Forbund Morten Schram Rodtwitt er også imponeret og hilser indsatsen velkommen. 

”Det er meget tydeligt, at Odsherreds Rideklub har et stærkt samarbejdsforhold med Odsherred Kommune og de lokale 

virksomheder, hvilket er en stor styrke for klubbens fremtidige udvidelse” siger han. 

 

Der skal arbejdes for udvikling og vækst i Odsherred samt skabes en stor attraktion for hele Danmark.  

Erhvervslivet glæder sig over initiativet og håber virksomhederne i Odsherred vil tage godt imod projektet og støtte 

det.  Virksomhederne vil i løbet af efteråret blive kontaktet omkring donationer.  

 

Fremadrettet er der mulighed for at støtte op om turismen og forlænge sæsonen - både før og efter højsæsonen. Turi-

sterne skal leje sommerhuse på begge sider af skolesommerferien og aktiviteterne i Odsherreds Rideklub kan være med 

til at tiltrække dem. Samtidig ser vi formentlig en øget bosætning.  

 

Der afholdes stævner året rundt og med faciliteter af høj international standard bliver der mulighed for afholdelse  af 

breddeaktiviteter, etablering af handicapafdeling, eliteudvikling, professionel undervisning, afholdelse af klub -, di-

strikts- og landsstævner, træningssamlinger samt events og øvrige store arrangementer,  hvor der er konferencerum til 

180 personer, hvilket vil tiltrække ryttere og tilskuere fra hele landet.  

 

Der er behov for et hestesportscenter i denne del af landet, og Odsherred er geografisk placeret i det  

nordvestlige Sjælland, hvortil transport fra det øvrige Danmark er ligetil.  
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