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Bruttoholdet i dressur 
mødtes på Korshøjgård

Af Niels Holmgaard Christensen
Foto: Jørgen Bak Rasmussen

Dansk dressurridning er på vej til OL i 
Atlanta, USA, sommeren 1996. Dansk 
Ride Forbund præsenterede den 7. 
august et bruttohold med 7 ryttere samt 
nyheden om, at der er indgået ny aftale 
om et OL-sponsorat med firmaet Blue 
Hors Dressage.

Sponsoratet løber fra 1. august 1995 og 
et år frem. Det omfatter et beløb på "et 

antal 100.000 kroner", som det blev for-
muleret, og det skal udelukkende tilgo-
dese dressurrytternes forberedelse til OL 
og det forestående EM 30. august - 3. 
september i Luxembourg. Rytterne kan 
hermed blive bedre forberedt gennem 
bl.a. træningssamlinger med landstræner 
Norbert van Laak.

Udover beløbet omfatter ydelsen fra 
Blue Hors rytterudstyr og plejemidler til 
hestene. Blandt detaljerne kan nævnes, at 
rytterne skal anvende rideunderlag med 
firmaets logo ved Volvo World Cup-stæv-
net på Vilhelmsborg i oktober i år og ved 
Castles Classic Cup i København i 1996.

Blue Hors-hovedkvarteret på Korshøj-
gård ved Randbøl vest for Vejle var samti-
dig ramme om en 2-dages træningssam-
ling forud for EM. Bruttotruppen omfat-
ter 7 ryttere, hvoraf de tre førstnævnte er 
udtaget til holdet: Anne van Olst/Chro-
nos, Lars Petersen/Uffe Korshøjgård, Jon 
D. Pedersen/Nygårds Aspekt, Lene Ejby 
Christiansen/Charlie Brown, Lone Mad-
sen/Kastor, Sanni Larsen/Oliver Twist, 
og Finn K. Han sen/Bergerac. Der er i 
skrivende stund uklarhed om, hvorvidt 

Blue Hors ny ol-sponsor

Brutto-landsholdet i dressur mødtes i haven på Korshøjgård. Det er fra venstre: Landstræner Norbert van Laak, Lars Petersen, Lone Madsen, Lene 
Ejby Christiansen, Anne van Olst, Sanni Larsen, Jon D. Pedersen og Finn K. Hansen.

I en stald, som planlægges ændret 
til ridehus, klargøres Finn K. 
Hansens hest Bergerac under dres-
sur-truppens træf hos Blue Hors.
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Hasse Hoffmann/Lille Claus kan komme 
med. Der skal 4 ryttere afsted til såvel OL 
som EM.

Nye stalde til 200 heste
Under pressemødet var der en rundvis-
ning på Blue Hors Dressage med den 
daglige leder, Poul Erik Fugmann, der 
også er medejer sammen med direktør 
Kjeld Kirk Kristiansen, Lego. Virksomhe-
den er etableret på den 150 tdr. land sto-
re Korshøjgård, der blev købt af gdr. 
Anton Mortensen. Der er nu etableret 
hingstestation, stutteri, dressurstalde, 
Blue Hors totalpleje samt en rideudstyrs-
forretning i Vejle.

Første afdeling af det omfattende byg-
geri af stalde m.v. stod færdigt i foråret 
1993. De oprindelige udlænger på går-
den er stadig i brug, men den største del 
af Blue Hors-komplekset er de mange 
1000 kvm. nye og rationelle stalde, ride-
haller, servicerum m.v. En løsdriftsstald 
med plads til næsten 100 heste, der får 
adgang til store udendørs motionsfolde, 
er snart færdigt, og hermed er der ikke 
yderligere byggeri planlagt nu, oplyste 
Poul Erik Fugmann. Stutteriet har her-
med plads til ca. 200 heste. Hingstestatio-
nen udfører i år godt 300 insemineringer 
med egne hingste. Der er 20 ansatte hos 
Blue Hors, og blandt dem er beride-
ren, Lars Petersen, regerende dan-
marksmester i dressur.

Daglig leder på Blue Hors, Poul Erik Fug-
mann.

En lille del af det nye hestestaldanlæg, rotun-
den, og nogle af de oprindelige, istandsatte 
bygninger på Korshøjgård. Berider Lars Peter-
sen er på vej med hingsten Uffe Korshøjgård.

Den indtil videre sidste nye stald på Korshøj-
gård er ved at være færdig. Den er til ungheste, 
der skal gå i løsdrift og får adgang til udendørs 
motionsfolde.
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