Holte Ride-klub i 1969
498 medlemmer
Opstaldningspris:
683 kr pr måned
Byggesum:
7 mio. kr.
svarende til 58 mio. kr. i 2019

Størrelse:
6.152 m2

Fonden for Bygnings- og Landskabskultur stillede havearkitekt
Ole Nørgaard til rådighed, og professor Palle Suensson og
dennes tegnestue udførte et stort tegnearbejde.

Kai Palm og Michael Reumert laver model til ridehuset - 1968

17. oktober 1969 var der rejsegilde med 200 deltagere, og
30. November 1969 i klart frostvejr, med strålende sol og nyfalden sne, rykkede de første pensionærer ind

Holte Ride-klubs blev etableret den
13. maj i 1936 på initiativ af Direktør Carl Wulff og hans søster Ruth
Wulf.

Først arbejdede man med en udvidelse af klubbens bygninger på
Vangebovej. Det opgav man og i
1969 fik Holte Ride-klub tilbudt at
leje kommunens arealer ved Holte
Klubben har haft opstaldning og Alvsgård på Egebækvej.
ridefaciliteter flere steder. Men i
1966 var der så mange medlemmer, Byggeriet af et stort ridehus tegnet
at man vil have et nyt ridecenter.
af Arkitekt Kai Palm begyndte.

Finansieringen af det nye byggeri
var en udfordring. Medlemmerne
endte med at donere 80.000 kr, svarende til 650.000 kr i 2019, til byggeriet. Til sidst gik kommunen ind
som garant, det er derfor de i dag
har to pladser i klubbens bestyrelse.

Billeder fra indvielsen af ridehuset d 31 oktober 1970

I alt 56 heste flyttede i det, der i som igen medførte strøm på vanddag er kendt som gul stald i 1969. ingsanlæg i boksene. Vi vandede med
spande, og det tog tid før hestene igen
Jeg var blandt de første, som flyttede ville benytte vandkopperne.
ind, da der kun var én staldgang klar. Ridehusene blev klar og kunne beRotunden med halmballer kunne be- nyttes indtil de blev afspærret på grund
nyttes. Ridehusene var ikke klar.
af spændinger og sprækker i spærene.
Taget viste sig at være utæt, hvilket Det gav simpelthen nogle knald, når
bevirkede overgang i installationer, man red i det store ridehus. Så blev

der monteret wire til at holde sammen
på konstruktionen”.
Jannick Andersen,
Pensionær fra 1969 - 1978
De omfattende vandskader betød
at den officelle indvielse i maj blev
udsat til oktober.

HOLTE RIDEKLUB

Veterantur, 1970

Championatspringning 1972

Det lilleridehus får glas i endevægen i 1996

”Ridehusene var ikke færdige og vi
måtte ride udendørs i den barske kulde.
Som det første blev rotunden åbnet,
og vi kunne ride 3-4 ryttere ad gangen
i den. Den var belyst af store stander
lamper med ledning på tværs af gulvet, så man skulle færdes med forsigtighed. Så åbnede det lille ridehus eller

faktisk kun halvdelen da den ene ende
ingen bund havde.
Så kom dagen hvor det store ridehus
åbnede og Spotlight og jeg var de første
til at ride derind - Den fornemmelse at komme ind i det store ridehus - man
følte næsten man blev væk i det, så
stort var det”.
Lulu Tøpholm, Pensionær

