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i Ringkøbing-Skjern Kommune
Fælles ridetur for Ridespor i Naturens Rige
Søndag den 4. december kommer der heste til Bundsbæk Mølles julemarked. Foreningen Ridespor i
Ringkøbing-Skjern Kommune arrangerer en fælles ridetur ad den gamle drivvej for at synliggøre behovet for
at kunne komme rundt til hest i det smukke Naturens Rige.
”Vi kommer 30 – 40 ryttere til Bundsbæk Mølle kl 12 fra nord, syd og vest ad drivvejen,” fortæller formand
Peter Barner-Rasmussen. ”Her samles vi og rider en parade ind på møllen. Vi vil fortælle kort om drivvejen,
hvor der i århundreder har gået stude og studedrivere. Og hvor vi nutidige hestefolk gerne vil kunne blive
ved at ride.”
”I Naturens Rige har vi megen smuk natur. Men for at både fastboende og turister kan bruge naturen også
til hest, behøver vi muligheder for at komme rundt ad stier uden at skulle blande os med den hurtige og
tunge trafik. Vi behøver ikke anlagte stier, men kan ride ved siden af eksisterende og kommende cykel- og
vandrestier, hvis bare der levnes os en meters penge græs. Det vil vi gerne gøre opmærksom på, og derfor
laver vi denne tur. Hvis man er heldig, kan man også få en trækketur efter paraden.”
Med på turen kommer både private ryttere og hold fra nogle af de erhvervsvirksomheder, der udbyder
rideture til turister. Rideturisme er et vigtigt udviklingsområde for kommunen. Mange andre kommuner har
udviklede netværk af ridespor. Her i kommunen har vi mange turister fra Tyskland, hvor naturridning er en
stor sag med mange tilhængere, netværk og foreninger. Rideturister er loyale kunder, der gerne kommer
igen, hvis de én gang har haft en god oplevelse. Tænk, hvis vi i Ringkøbing-Skjern Kommune kunne tilbyde
vores tyske hesteinteresserede turister ridespor, så man også kunne opleve langtursridning i Naturens Rige.
At ride i naturen er andet og mere end den fysiske aktivitet. Samværet med hesten giver en mental
oplevelse, en dannelse, der rækker ud over én selv, og måske rækker ind i én selv på en helt særlig måde.
Den oplevelse vil vi gerne dele med andre. Det tiltrækker nye borgere, der gerne vil bo et sted, hvor de kan
have deres heste og ride ud i naturen. Og det tiltrækker turister. Det er godt for vores erhvervsudvikling.
Ifølge Videncentret for Landbrug SEGES skal der ca. ti heste til at skabe et heltids job med skoning, udstyr,
dyrlæge, foder osv.
Foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune er startet i sommeren 2016 efter et kommunalt
initiativ. Kommunen har bevilget en maskine, så frivillige kan slå græs på stier, hvor det er nødvendigt.
Foreningen arbejder sammen med kommunen for at skabe sammenhængende og markerede rideruter
mellem områder hvor ridning er tilladt. Som en vigtig forudsætning arbejder foreningen også for at fremme
kendskabet til god ridekultur.
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Yderligere oplysninger:
Facebook Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune
http://www.ridespor-rksk.dk/
Bestyrelsen:
Formand

Peter Barner-Rasmussen

21 44 75 01

vikingerytteriet@gmail.com

Kasserer

Joan Fahl

23 82 83 94

sondervigbb@gmail.com

Sekretær

Kim Clausen

22 88 38 02

dejbjergislandsheste@gmail.com

Medlem

John Rasmussen

60 49 60 48

jr-snurom@c.dk

Medlem

Karina Willemoes Ladefoged

40 19 48 85

k.willemoes@gmail.com

Suppleant

Berit Keibel

21 92 40 44

keibelberit44@gmail.com

Suppleant

Niels Jacobsen

40 34 81 37

hektorh@outlook.dk
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