Idekatelog og ansvarsfordeling - efter modul 3, januar 201

RIDNING

RESSOURCEPERSONER

TOVHOLDER

HJÆLPERE

Kateg
ori A. Ruter
1. Ens rutemarkering i landskabet
2
2. Ride-rutemarkering
2
3. Gå i dialog med lodsejere: Hvad skal der til for at vi kan få lov til at bruge dit område til rideruter?
2
4. Rideruter langs kanaler og ved foden af diger
2
5. Etablering af kystnære ruter
2
6. Varierede ruter i samme områder
2
7. Ridemuligheder i den rest af ”rå” natur vi har (dvs. de ikke opdyrkede arealer)
2

B. Fysiske faciliteter (eksklusiv overnatning)

Trine

Kiki

2
2
6
2

1. Flere passager over digerne – for at gå adgang til at ride på standen
2. Bedre P-pladser ved rideruter med plads til parkering af hestetrailere
3. Bedre netværksdækning på LF – også på selve rideruterne
4. Etablering af Saxfjed ridecentrum med diverse faciliterer og overnatningsmuligheder

C. Service og aktiviteter (eksklusiv overnatning)
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1

Guidede ture og pakkeløsninger
1. Guidede rideruter forbi / gennem herregårde (herregårds-tema)
2. Herregårdsridt: Lokale leverandører, historie, kultur
3. Guidede ture: Bredt udvalg af ture med varierede antal dage, antal deltagere, varierende pris
4. Pakkeløsning: 1-2-3 dages ture + længere ture med lejede heste og gode overnatninger
5. Guidede 2-timers ture for ”mod og datter en gråvejrsdage i Marienlyst”
6. Uddannede guider med kendskab til ruter og historie – en god adgang til tilladelse
7. Øl-tølt, ølsmagning lokalt
Hesteudlejning
8. Udlejning af heste
9. Fælles styring af hesteudlejning
10. Koordinering mellem folk, der udlejer heste og dem, der vil leje
Andre servicetilbud
11. Bagagetransport ifm. rideferie
12. Afhentning ved tog/bud og transport retur
13. Udbringning af mad: Mulighed for levering af mad/drikke til de steder man overnatter
14. Kørsels-tilbud: Mulighed for at blive kørt til butik/spisested ift. med overnatning
15. Kaper-kørsel fra Fuglsang til Skejten.
16. Motivere og engagere frivillige ildsjæle

D. Overnatning

D6. Anette

6
7
7
7
2
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Omdanne nedlagte ejendomme til pausereservater. Der er el, vand, kloak. Skal indhegnes + evt. shelter
Mulighed for at overnatte på gårde og herregårde
Gode bo-forhold for en ferie. Veldrevne og tilrettelagte overnatninger
Mulighed for overnatning på campingplads for rytter m/hest: Et hjørne af eksisterende camping reserveres hertil
Etablering af shelters ved godser, så man kan sove i arm med hesten som står på fold ved godset.
Etablering af mulighed for at booke fold og naturlejrplads/shelter, så man er sikker på plads
Fælles styring af sheltere

E. Information
2
E2 Merethe, Kiki, Trine, Anette, Hans Herman

1

Info langs ruter og i naturen
1. Skiltede rideruter
”Fysisk” og online information
2. Udarbejdelse af letlæselige kort
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E3 Merethe, Kiki, Trine, Anette, Hans Herman
E4 Merethe, Kiki, Trine, Anette, Hans Herman
E5 Merethe

1
1
7

E12 Merethe, Kiki
E13 Merethe, Trine

Hans Herman

Trine, Kiki, Merethe, Per, Anette

5
7
6
7
7
7
1
1
7
7
7
2

3. Udarbejdelse af et stort samlet kort hvor alle tilgængelige rideveje, ruter mv. om LF er på
4. En samlende app med al relevant information
5. Udvikling af en portal: Forskellige ridemuligheder - detailinfo og booking
Øvrigt ift. information:
6. Markedsføre de vilde heste meget mere Saxfjed-Lyttesholm (stor branding værdi)
7. Bruge herregårdene som udgangspunkt for hestebranding samt gastronomi
8. Oplysning om hvad landbruget ”dufter” hvor man kommer frem (årstidsduft)
9. Bakke op om LF Hestedag
10. Professionel markedsføring (gode forhold gode heste) + kortlægning
11. Brande ift. rideklubber – lave tilbud
12. Brande sydhavsøerne som den nye ridedestination a la Rømø og Læsø
13. Branding-video om alle hestetilbud: Rideskoler, ferier, avlere, handicapridning, rideudstyrsbutikker, foderproducenter
14. Partnerskab: ”Sælge rideruter” til landboforening og tolvmandsforening: Fortælle om muligheder og ”what’s in it for me”
15. Styrke foreningen Riderute LF og udbrede kendskabet hertil
16. Indrette gammel hestestald til hesteformidlingscenter
17. Kortlægning af alle eksisterende rideruter på Lolland Falsrer samt dataindsamling

F. Andet
1
6
7
7
7
5
5
7
7

1. Generelt: Koordinere ruter og faciliteter med andre temagrupper, så vi kan *slå dørene ind* sammen
2. Fokus på vores stedbundne ressourcer i de inddæmmede områder og kyster, kanaler, søer, åer, vand-vand-vand
3. Konference: Hestefolket på LF samles til en konference om at ”trække på samme hammel”
4. Ansæt en hestekonsulent der dækker Lolland-Falster (Business LF og kommuner)
5. National konference om hesteturisme
6. Hesteturisme indskrives i turismestrategier
7. Hesteturisme indskrives kommuneplan
8. Organisere adgang til områder under jagt og jagtlejr
9. Udvikle Søholt til hestedestination. Fold, P-plads, rideruter, lejeheste, overnatning i avlsbygning. Lang hestetradition meget lig Tysklands
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