
54

Besøg på Grönwohldhof 
med stutteri og dressur-
center

Af Leif Törnblad
Foto: Jørgen Bak Rasmussen

200 km syd for den dansk-tyske grænse lig-
ger Hauptgestüt Grönwohldhof. I den lille 
by Grönwohld, der ligger smukt omkranset 
af skov, eng og en masse hyggelige søer, 
hvor man både kan bade og fiske, ligger 
dette imponerende flotte varmblodstutteri 
og dressurtræningscenter.

Hele centret er privat ejet og er et 
resultatet af en mands drømme og store 
interesse for heste og dressurridning. 
Schulten Frohlinde skabte dette heste-
sted i 1969. På en landejendom med 230 
ha land opbyggede han et ridested og et 
stutteri. Der er plads til ca. 110 heste, der 
er to store ridehuse, ridebane og folde og 
en række beboelsesbygninger til perso-
nale og evt. elever. 

Wandschneider og Rehbein
Efter Frohlinde’s død i 1990 er hele virk-
somheden overtaget af næste generation 
i familien. Allerede i 1974 blev stedets 
ledende makkerpar ansat, Peter 
Wandschneider, der er staldmester og 
chef for stutteridriften, og Herbert Reh-
bein, der styrer uddannelsen af hestene 

og rideskolen. I alt er der ca. 40 ansatte 
på stedet.

Dette par har således stået i spidsen for 
virksomheden i mere end 20 år. Denne 
kontinuitet har skabt et af Tysklands bed-
ste og mest anerkendte private stutterier 
og dressurskoler.

Begge var tidligere ansat hos Karin 
Schlüter, der var europamester på Lio-
stro. De bedste heste og hingste fra Karin 
Schlüter fulgte med, da de to herrer blev 
ansat på Grönwohldhof og blev grund-
stammen i stutteriets og skolens opstart.

Donnerhall
Da stutteriet var størst, havde man 7 avls-
hingste og 24 hopper. Denne virksomhed 
er nu nedtrappet en lille smule. Man har 
dog stadig tre hingste, bl.a. Donnerhall 
og Don Primero, samt 8 hopper.

Donnerhall er vel nok den mest efter-
spurgte privatejede hingst i Tyskland. 
Denne hingst bedækker ca. 270 hopper i 
1995, hvilket er en anelse mindre end 
tidligere. Nedgangen skyldes, at man nu 
forlanger at hopperne bliver insemineret 
på stutteriet.

Donnerhall er en solskinshistorie for 
stutteriet. Denne hingst blev indkøbt, 
som føl, for kun 5000 DM i 1981. Derefter 
blev den kåret i Oldenborg Forbundet i 

Grand Prix-heste
På samlebånd

 
Respons, født 1986
F: Leonardo II DVE 319
M: Grantesse RDS 3849
Mf: Grandios DH 239
Opdr.: Eva Søndergaard, Holstebro

Respons med Thomas van Samson er særdeles godt gående.
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1983, blev nr. 2 ved materialprøven på 
Adelheidshof og i 1986 „DLG sieger“, dvs. 
Tysklands bedste unghingst.

Herefter har Karin Rehbein startet 
internationalt på den med en tredjeplads 
ved VM i 1994 som bedste resultat blandt 
mange topresultater.

Hingstene skal vises i sport
Hingstens avlssucces er skabt ved alle disse 
gode ridemæssige resultater kombineret 
med, at der er kommet en lang række 
gode føl efter ham. Bl.a Don Primero, der 
ligeles er aktiv som avlshingst på stutteriet. 
Denne hingst startes nu også i Grand Prix 
klasserne. 

På stutteriet er man enige om, at hvis 
man skal overleve som privat hingstehol-
der er det vigtigt, at man kan vise hingste-
ne i sport. Det er hingstens eneste mulig-
hed for at markedsføre sig selv overfor 
hoppeejerne, når hingsten ikke ejes af de 
store avlsforbunds-stutterier, hvor man selv 
ejer hundredvis af hopper, der kan bedæk-
kes af hingstene på stedet.

Men sport og markedsføring kan ikke 
alene gøre det. Hingstens afkom må også 
vise sin værdi, hvis man fortsat skal have 
mulighed for at få mange hopper som 
kunder. På Grönwohldhof sørger man for, 
at begge dele er i top - derfor har stutteriet 
succes og driftsoverskud.

Rideskolen
Sideløbende med stutteridriften driver 
Herbert Rehbein en dressurskole. Der er 
tilknyttet ca. 6 unge mennesker som beri-
derelever plus en lidt ældre berider. Der er 
bl.a. 2 danskere tilknyttet stedet; Marianne 
Nielsen og Rasmus Bøndersgård. Kunder-
ne er dels stutteriets egne unge heste og 
hingste samt en del lokale ryttere, dels en 
række topryttere fra Tyskland og iøvrigt 
det meste af verden. Jeg har mødt  ryttere 
fra  Sverige, Finland, Norge, Tyskland, 
Danmark, USA, Canada, Spanien og Mexi-
co ved de få besøg, som jeg har aflagt på 
stedet. Det er mange af disse landes bedste 
ryttere, der kommer her for at få hjælp 
med problemer eller den sidste afpuds-
ning før international stævnestart.

Ro og arbejdsomhed
Fra Norden kommer bl.a. Kyra Kyrklund, 
Louise Nathorst og store dele af det sven-

ske hold. I år er denne exclusive gruppe 
blevet suppleret med Anne Grethe Törn-
blad. Jørgen Hvenegård er også en regel-
mæssig gæst på stedet.

Dette års europamester for unge rytte-
re, den kun 17-årige Kristy Oatley-Nist, 
der er født i Australien, men med en tysk 
fader, træner også hos Herbert Rehbein.

Der er således en meget international 
atmosfære på Grönwohldhof, men også 
en atmosfære af ro og arbejdsomhed. 
Herbert Rehbein starter tidligt ca. kl. 7.30 
og arbejder intenst til ca. kl. 12.30. Deref-
ter overlades de unge beriderelever til sig 
selv og til arbejdet med de lidt yngre 
heste.

GP-heste på stribe
Formiddagen er helliget træning mod 
Grand Prix. I en ubrudt række kommer 
hestene ind i manegen. Hestene rides af 
deres egne ryttere eller af beriderelever-
ne, og der varmes op og gøres klar til 
indøvelse af de lidt sværere øvelser. Enkel-
te dage overtager „mesteren“ hestene og 
får disse til at yde lidt mere, end de er set 
gøre før. Piaffe, passage, pirouetter og 
changementsserier bliver tilsyneladende 
hurtigt en del af hestenes repertoire. På 
en enkelt formiddag kan man nok se de 
første 20 Grand Prix klare heste få skær-
pet deres evner og pudset øvelserne af. 
Det er flere Grand Prix heste her end i 
hele Danmark! 

De dage, Herbert Rehbein ikke overta-
ger hestene, bliver ekvipagen kommende-
ret rund eller hjulpet fra jorden.

Hele undervisningen bygger på klassisk 
ridekunst, der er ikke meget hokus pokus 
i ridningen. Det er blot mere korrekt 
udført end de fleste steder, og så er der en 
stor erfaring oparbejdet gennem mange 
år med Grand Prix heste.

Korrekt holdning
Denne erfaring, der er guld værd, deles 
ud til de ryttere der kommer på besøg fra 
alle egne af kloden og den bliver ligeledes 
indarbejdet i de beriderelever, der er til-
knyttet. En af de ting, der virkelig er slå-
ende er, at alle eleverne sidder fuldstæn-

dig korrekt med rolige schenkler og altid 
placeret i balancepunktet midt over 
hesten. Selv ved indøvelse af ny øvelser 
gør dette sig gældende. Der hoppes ikke 
rundt i sadelen i forsøg på at lave change-
mentsserier eller gives overdrevne store 
hjælper.

Det er dog på sin plads her at udstede 
en advarsel: Det er ikke nogen god idé at 
komme hertil med en dårligt redet hest, 
der ikke er klar til at tage fat på de lidt 
sværere opgaver. Den opmærksomhed, 
man bliver tildelt, er proportional 
med de evner og den seriøsitet, den 
gæstende ekvipage viser.

Staldmester Peter Wandschneider. Anne Grethe og Leif Törnblad under et ophold 
på Hauptgestüt Grönwohldhof. Det er Super-
max Macho i vognen

Anne Grethe Törnblad træner i det store ride-
hus på Grönwohldhof på Supermax Macho.

Karin Rehbein på en afslappende tur i skridt 
på Donnerhall, der er stutteriets topscorer med 
270 bedækninger i år. 
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