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Projekt ovalbane med godkendt internationale mål. 
 
 

Projektbeskrivelse. 
 

Banen skal benyttes som stævne- og træningsbane for klubbens medlemmer, men vil 
også tiltrække turister og fastboende til området. Banen skal placeres som skitseret på 
medfølgende kort over området. Byggeansøgning er under behandling i Odsherreds 

Kommune. 
 

Ovalbanen opfylder internationale godkendte mål med en omkreds på 250 meter og et 
4 meter bredt ride spor belagt med grus og stenmel. Arealet i midten udlægges som 
græsbane, og skal benyttes af klubbens kørefolk til træning af hestevognskørsel.  

Vi har indhentet tilbud på etablering af den færdig bane. Tilbuddet indeholder udgrav-
ning/planering af området, etablering af bane, udlægning af stenmel på ”sporet” og 

etablering af græsareal på arealet i midten. Pris for hele projektet udgør kr. 438.000. 
Klubben ønsker ikke at gældsætte sig, eller bruge hele klubbens likvide formue og har 
derfor valgt at etablere banen i 2 etaper. Første etape er udgravning og etablering af 

sporet - pris i alt kr. 175.000. Som det fremgår af bestyrelsesreferat af 23.9.2019 har 
bestyrelsen bevilget en ramme op til kr. 50.000 til projektet, og der er søgt fonde for 

det resterende beløb. Vi forventer at kunne etablere banen i foråret 2020. 
 

Vision med etablering af en ovalbane.  
Interessen for Islænderhesten er gennem de sidste år steget meget, og i dag rider ca. 
35 af klubbens medlemmer på Islandske Heste, men vi har desværre ikke mulighed for 

at tilbyde dem udendørs træningsfaciliteter. Nærmeste forening med ovalbane ligger i 
Vipperød, Syd for Holbæk, så rigtig mange fra Odsherred, må køre den lange vej for 

træning. Med en ovalbane på klubbens arealer, kan vi fremover tilbyde egne medlem-
mer og andre interesseret træning i Odsherred. Med etablering af en ovalbane forven-
ter vi ca. nye 40 medlemmer til klubben. (Heraf er 15 indmeldt i januar 2020 – Vel-

kommen til jer) 
 

Flere og flere familier ønsker en aktiv ferie, og med ovalbanen har vi mulighed for at 
tiltrække flere feriegæster til Odsherred. De vil kunne indlogere sig på lokale camping-
pladser og sommerhuse, medbringer deres egen Islandske heste, og træne på ovalba-

nen.  
 

Ovalbanen vil giver os mulighed for afholdelse af stævner og kurser. Klubbens belig-
genhed tæt ved Odden Færgehavn gør, at vi forventer mange deltagere fra Fyn og Jyl-
land, som vil få brug for overnatningsmuligheder. Stævnerne vil vi forsøge at ligge 

uden for ”den store” turistsæson, så deltagerne får mulighed for at leje feriehuse til at-
traktive priser.  

  
I Odsherred findes mange boliger og hesteejendomme i ”fornuftig” prisniveau, og mu-
lighed for træning på ovalbane, vil tiltrække nye borgere til kommunen. 

 
 

På Islænderudvalgets vegne  
Merete Andersen 
 

http://ohr-d4.dk/cms/Default.aspx
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Oversigt over fondsansøgninger projekt Ovalbane. 
 
 
 

Nr. Dato   ansøgt kr.  tilsagn 

1 30.08.2019 Strand og Sol 
           10.000 
kr.  

                     -   
kr.  

2 30.08.2019 Nordea Fonden 
           50.000 
kr.  

           50.000 
kr.  

3 30.08.2019  Seas-Nve 
           10.000 
kr.  

                     -   
kr.  

4 30.08.2019 Lions Odsherred 
           30.000 
kr.  

           30.000 
kr.  

5 30.08.2019 Søsterlogen nr. 70 
           10.000 
kr.  

                     -   
kr.  

6 30.08.2019 DIF/DGI 
           29.500 
kr.  

           29.500 
kr.  

7 05.11.2019 SuperBrugsen Asnæs/Lyngen 
              7.500 
kr.  

              7.500 
kr.  

8 05.12.2019 Faxi Klubben 
           15.000 
kr.  

           15.000 
kr.  

9 20.12.2019 Sparinvest 
           15.000 
kr.  

           15.000 
kr.  

10 23.09.2019 Sparinvest omp. Fra byggeudvalget 
           30.000 
kr.  

           30.000 
kr.  

11 23.09.2019 Bestyrelsen OHR  
           50.000 
kr.  

           50.000 
kr.  

  i alt   
         257.000 
kr.  

         227.000 
kr.  

 

 
Opdateret den 15 
.1.2020. 
 
Islænderudvalget  
v/Merete Andersen 


