
Harridslev Rideklub 

Kraftcenter ligger enormt godt for os. Der er rigtig mange fordele i at få samlet alt fritiden et sted. Det 

ligger centralt i forhold til skolen og byerne omkring samles i forvejen omkring skolen. Vi ser kæmpe fordel 

for alle med dette projekt. Fællesskab på tværs af sportsgrenen ses sjældent, men at kunne samle det og 

skabe sammenhold og trække alle landsbyer sammen omkring det vi alle elsker nemlig, fritid. 

I forhold til rideklubben er områderne omkring boldbanerne meget relevant. Ridestier/Løbestier vil give en 

kæmpe frihed for ryttere for alternativtræning. Lamper og forskellige stier vil også kunne give os et indblik i 

forskellige sportsgrene.  Stierne vil også kunne give mulighed for vi kan udbyde terræn springning og Trec 

(Natur forhindringer). Vi vil også kunne udvide stierne til omkring rideklubbens område.  

Med kraftcenter Korshøj vil kunne trække naturen ind i byen, give mulighed for at få motion i lækre 

omgivelser. For ryttere vil det være fantastisk at kunne ride i skoven rundt om fodboldbanerne. 

Største fordel i forhold til rideklubben og Kraftcenter Korshøj er klart parkering. Vi mangler enormt meget 

parkering især til vores arrangementer og stævner. Derfor vil det være oplagt at etablere en 

parkeringsplads på vores side, som alle kan få glæde af. 

Vores arrangementer og særligt stævner vokser. Dette giver som sagt udfordringer med parkering, men 

også i forhold til langsvejs startende til vores stævner både med forplejning men også 

overnatningsmuligheder. Dette kunne evt være relevant hvis fodboldbanerne kunne bruges til camping. 

Her under vil omklædningsrum og toilet/badefaciliteret være vildt relevant.  Cafeteria mulighederne giver 

byen et centrum og Harridslev Rideklub vil kunne bruge det til forplejning og samlinger. 

Det vil være fantastisk at kunne løfte et foreningsprojekt på denne størrelse både for Harridslev men også 

for hele Randers kommune.  Vi har dagligt ryttere der kommer fra den anden ende af Randers for at ride, 

men også til stævner har vi fra hele landet. Det samme sker i de andre foreninger. Busforbindelser og de få 

kilometer til de omkring liggende byer og Randers gør Kraftcenter Korshøj til et samlingspunkt og en måde 

at skabe sammenhold i hele kommunen. 
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