
Gert Rosendal fra Malling 
byggede i samarbejde med 
HK Haller en ny ridehal, og 
han er glad for resultatet.

Hvis man tager det tog, der i 
folkemunde kaldes Odder-
grisen, sydpå fra Århus, er 
man pludselig i hesteland. 
Frem toner først hestesports-
centret Vilhelmsborg og mark 
efter mark med heste. En af 
markerne nogle hundrede 
meter vest for Malling station 
tilhører Gert Rosendal. Han 

har siden 1992 drevet avl af varmblodsheste på det nedlagte landbrug, hvor 
der også er plads til opstaldede heste samt udendørs spring- og dressurbane. 
Hele familien er hesteinteresseret. Gert står for den daglige drift og kører med 
brudepar i hestevogn. Døtrene på 11 og 15 dyrker spring og dressur og hustruen 
Karin Sandum har to dressurheste. Det var hende, der ansporede Gert Rosendal til 
at opføre en ridehal i 2004.

HK Haller har også styr på papirerne
”Hun kørte med hestene næsten hver dag til og fra Vilhelmsborg, der ikke ligger 
så langt herfra. Men så tænkte vi: Vi kunne da selv bygge en hal. Det ville også 
gøre det nemmere at leje opstaldningsboksene ud, så rytterne også kunne få rørt 

hestene om vinteren,” fortæller Gert Rosendal, der allierede sig med HK Haller for 
at føre planerne om den 22x42 meter store bygning ud i livet. Tegningerne stod 
han selv for, men han er glad for, at han kunne overlade arbejdet med byggean-
søgningen til HK Hallers projektafdeling, der havde prøvet det før.

Samarbejde med plads til egne idéer
Selve jordarbejdet og funderingen stod han selv for i samarbejde med en lokal 
entreprenør. Da fundamentet var lagt kunne HK Haller tage over. Her gik arbejdet 
efter en snor.
”Det tog ikke mere end fire timer at sætte spærene op. Alle vidste lige præcis, 
hvad de skulle gøre – og vi havde på forhånd sikret os, at de havde både kraft og 
gode adgangsforhold,” siger Gert Rosendal, der herefter blev arbejdsmand for 
tømreren, der gjorde stålskelettet til en hal.
Gert peger på de store vinduer i siderne:
”Det var egentlig vores berider, der fik idéen, da vi skulle til at lave siderne: ”I 
bliver da nødt til at have vinduer, så rytterne kan kigge ud på naturen. Så kan I 
jo også spare strøm,” sagde han. Og det er det bedste, vi har gjort. Jeg kan varmt 
anbefale det til andre. Især fordi vinduerne sidder lige i rytterhøjde,” siger Gert, 
der også fik spejle monteret, så der er mulighed for dressurridning. 

Godt samarbejde med HK Haller
Hans samarbejde med HK Haller blev så godt, at de senere opførte en mindre hal 
og en ny stald med rytterstue:
”Samarbejdet har været godt – er der problemer, så løser de det. Men dem har 
der faktisk ikke været nogle af.”

Ny ridehal, i et grønt område


