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Af Eva Damsgård Andersen

Fire dage før afrejse blev et af de bedste 
talenter på ungrytter-landsholdet, Joa-
chim C. Thomsen/Haddock, sat af holdet 
til NM og EM. Den officielle forklaring 
fra Dansk Ride-Forbund er, at Joachim C. 
Thomsen udeblev fra en træningssamling 
på Vilhelmsborg uden gyldig grund. Han 
dukkede heller ikke op uden hest - hvilket 
han havde fået en dispensation til - og 
han kendte konsekvenserne, siger ride-
forbundets sportschef, Britta Riis.

- Sportsligt er det måske et dårligt valgt 
tidspunkt at statuere et eksempel lige før 
EM og NM, men på langt sigt havde vi 
ikke råd til at lade være. Det er første 
gang - mig bekendt - at forbundet vælger 
denne løsning, og jeg betragter det som 
et stort skridt på vejen, at dressurudvalget 
nu tør drage nogle konsekvenser. Dette 
eksempel er et signal til rytterne om, at 

der må herske en vis holddisciplin. I 
andre specialforbund bliver stjernerne 
også sat af holdet, hvis de ikke indordner 
sig disciplinen, siger Britta Riis med hen-
visning til håndboldlandsholdets Anja 
Andersen, der måtte ud i kulden en tid.

- Dressurudvalget har selv kørt en slingre-
kurs. Der har ingen information været omkring 
junior/ungrytter klasserne samt de præmisser, 
hvorpå holdene skulle udtages. Dressurudval-
get meldte sin ankomst til iagttagelsesstævner i 
foråret, men dukkede alligevel ikke op. Er det 
særlig heldigt?

- Nej, naturligvis ikke. Vi har erkendt, at 
informationen har været for dårlig, og 
det bliver der ændret på næste år. Men 
jeg mener, at beslutningen omkring ung-
rytterlandsholdet i år er en slags langsig-
tet "investering". Linien er lagt og den må 
også gælde for juniorer og seniorholde-
ne. Dressurudvalget har haft is i maven til 
at træffe denne beslutning, og det er 

modigt gjort. Det gavner såvel holddisci-
plinen som planlægningen, men det stil-
ler også krav til udvalget om planlæning 
og konsekvens, og det må vi leve op til, 
slutter Britta Riis.

Ny DRF-liNie:
HolDDiscipliN

Britta Riis: - Der er lagt en ny linie, som må 
gælde for alle.

h

Joachim Thomsen slutter sin presse-
meddelelse: - Hvis udvalget ønsker at til-
dele mig et disciplinært piskesmæld, er 
det da helt i orden. Måske kunne udval-
get have fundet en mere velvalgt anled-
ning eller tidspunkt, end lige fire dage før 
afrejse til Finland. På den baggrund kan 
jeg kun konstatere, at fra nu af går disci-
plinær afstraffelse forud for sportslige 
resultater. Et disciplinært piskesmæld 
kunne måske også gavne i udvalgets egne 
rækker, slutter han.

For lukkede døre
DRFs sportschef Britta Riis oplyste i et 
brev den 17. juli, at forbundet ikke 
ønsker at gå ind i en offentlig diskussi-
on med Joachim Thomsen. Rytteren og 
DRFs dressurudvalg skal utvivlsomt have 
gennemdrøftet tingene, men det bliver 
for lukkede døre.

- Det principielle i sagen er Joachims 
udsagn om, at disciplinær afstraffelse 
går forud for sportslige resultater. Det 
hold, vi har sendt til Finland, er fuldt 
ud kapapelt til at opnå den samme pla-
cering som med Joachim på holdet. De 
andre ryttere, som var mødt op til sam-
lingen, ville med undren have set på, at 
der blev gjort forskel imellem rytterne. 
Vi sender nu et homogent hold, hvor 
alle forstår, at der er spilleregler, som 
skal følges. Der er således ikke på for-
hånd skabt konfliktlinier på holdet, og 
rytterne kan koncentrere sig om at yde 
deres bedste i konkurrencerne, slutter 
DRFs sportschef.

 
 

Af Niels Holmgaard Christensen

Disciplin eller ej - engang imellem eller 
konsekvent. Det skal DRF og DRF's dres-
surudvalg tage stilling til inden så længe, 
for uroen omkring ungrytter-landsholdet 
til NM og EM kan næppe nogen være 
tjent med.

Junior- og ungrytterlandsholdenes 
endelige sammensætning kan ses i artik-
len på side 33.

"Uroen" knytter sig især til, at Joachim 
C. Thomsen, Vallensbæk, fik besked om, 
at han var sat af ungrytter-landsholdet. 
Desuden gav det omvæltninger, at den 
danske juniormester Anja Nielsen, Oden-
se Sportsrideklub, ikke kunne tage med, 
idet hun lige op til afrejsen sluttede sit 
ansættelsesforhold hos Anne van Olst i 
Holland, og hun kunne derfor ikke som 
planlagt disponere over hesten Dinge-
manse Etias.

Joachim spytter ud
I artiklen øverst på denne side er der en 
udtalelse fra DRF omkring Joachim 
Thomsens afgang fra holdet. Efterføl-
gende skete det ret usædvanlige, at Joa-
chim Thomsen udsendte en pressemed-
delelse, som ikke just tyder på, at han 
finder det nødvendigt stiltiende at finde 

sig i disciplin eller hold-hensyn.
Thomsen skriver i pressemeddelelsen, 

at han på et tidlig tidspunkt havde opfor-
dret dressurudvalget til at tage en anden 
med på landsholdet, idet han allerede 
ved DRF-mesterskaberne i Kolding havde 
gjort dressurudvalget opmærksom på, at 
han ikke kunne deltage i en træningssam-
ling på Vilhelmsborg i Århus den 8.-9. 
juli. Årsagen var, at hesten Haddock er en 
såkaldt dårlig rejsehest. Derfor ville han 
skåne den før den lange tur til Finland, 
og afbuddet til træningssamlingen skete 
udelukkende af hensyn til hesten, skriver 
Joachim. 

Efter DM blev han kontaktet af både 
Hanne Valentin og Kurt Christensen, der 
opfordrede ham til at tage med til Fin-
land. Han kunne møde på Vilhelmsborg 
uden hest, idet han af hensyn til de andre 
kunne sige, at den havde fået et mindre 
koliktilfælde, hedder det i pressemedde-
lelsen. Sluttelig fik han om morgenen 
den 6. juli besked om, at han skulle kom-
me over til middag og socialt samvær lør-
dag den 8. juli om aftenen. 

- Det havde jeg ikke noget imod, skriver 
han i pressemeddelelsen. Gentagne gan-
ge forsøgte jeg at få færgebillet til tre 
ruter, men de havde alt udsolgt, og det 
meddelte jeg så holdleder Kurt Christen-
sen. Det næste jeg hørte var torsdag den 
13. juli, da jeg fik besked om, at jeg var sat 
af holdet.
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