Vi presenterar:

Det nya
ridhuset
VISSTE DU ATT...
• Vårt nya ridhus stod klart i
december 2013 och ägs av
Haninge kommun.
• Ridhusets mått är 50x20 meter.
• Läktarens kapacitet är 150 pers.
• Ridhuset värms upp av bergvärme.
• Ridbanans bokstäver är special-		
designade för Tungelsta Ridklubb 		
och tillverkade av genuint stål i 		
unikt typsnitt.
• Det finns cafeteria, två toaletter 		
(varav en handikapp), omklädningsrum för herrar och damer 		
samt en lektionssal i nya ridhuset.

Det har varit en lång resa till ett nytt ridhus. Redan på 1970talet framfördes önskemål om kommunalt stöd för ridsporten,
och i förlängningen stod önskemål om ett ridhus.
1973 tillsattes en politisk kommité med uppgift att utreda 1) behovet
av ridanläggningar i kommunen. 2) om kommunalt stöd till sådan
verksamhet skulle utgå samt 3) i vilka former ett eventuellt kommunalt stöd skulle ges. Kommitén fann att ridhusanläggningar behövdes, att kommunalt stöd till sådana anläggningar borde utgå men att
detta med hänsyn till kommunens då begränsade resurser borde ske i
form av kommunal borgen enligt vissa villkor.

• Taket och utrymmena på långsidan, cafésidan, är isolerade.
• Automatisk till- och frånkoppling 		
av belysning i allmänna utrymmen
för att spara energi.
• Tvåstegsbelysning i ridhuset.
• Förberett för installation av bevattningssystem av ridunderlaget.
• Novab hade totalentreprenaden
vid uppförandet.

Efter åtskilliga turer klubbade kommunfullmäktige i december
1986 igenom ett lån till Tungelsta Ridklubb för uppförandet av
en ridhall och upprustning av stall. Våra elever fick då inte ett ridhus, men väl ett efterlängtat vind- och regnskyddat tält att bedriva
ridkoleverksamheten i. Det har fungerat bra, men drömmen om
ett riktigt ridhus fanns kvar och för några år sedan förstod man
att ridtältet inte skulle hålla länge till. Det regnade in, tältduken
lättade när det blåste och sömmarna började ge vika för tung snö.
När så beslutet om kommunalt stöd till ett nytt ridhus klubbades
igenom var lyckan stor – och nu ett år efter att det börjat byggas
står vårt stora efterlängtade ridhus klart! Det gör oss alla till vinnare – för ridhuset höjer inte bara kvaliteten på ridundervisningen
för våra elever, utan ger oss också möjlighet till att utöka vår tävlingsverksamhet och efterleva vår vision om att utveckla individen.

Det var trångt och kallt i det gamla ridtältet,
som började ge vika för snö och regn.

