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Et tilfældigt møde på Kolding Rideskole 
for 35 år siden førte til skabelsen af en 
blomstrende virksomhed for hestesko og 
udstyr til beslagsmede, Ib Jessen ApS. 

Lillian Jessen stod og så sin mand ride 
ved et stævne og kom i kontakt med en 
hollænder, der ville tale med berider 
Børge Rasmussen. Lillian Jessen funge-
rede som tolk. Hollænderen kom for at 
sælge hestesko, og da en kontakt med 

den daværende Dansk Hesteskofabrik, 
som specielt beskæftigede sig med sko 
til landbrugsheste, ikke førte til noget, 
besluttede Ib Jessen sig for at importere 
hestesko selv.

Den første ladning fra Holland kom 
i sække med skib til Århus. I dag kom-
mer der ti tons hestesko ad gangen 
til Koldingfirmaet, som også omfatter 
 Jessens Rideudstyr og en produkthandel. 
Ib Jessen er død, men hans enke, Lillian 
Jessen, og sønnerne Mogens og Ernst 
 Jessen driver firmaet videre.

De, der tror, at en hestesko er en heste-
sko, skulle kigge inden for i Jessens store 
lager på H. C. Ørstedsvej i Kolding, hvor 
der er hestesko fra gulv til loft foruden 
alt inden for udstyr til skoning i det hele 
taget og til beslagsmede.

Flere hundrede muligheder
Der er flere hundrede forskellige mulig-
heder, når en hest skal have nye sko. 
Hestesko findes i alle størrelser og bred-
der, fra sko til de mindste shetlændere til 
de største jyder og belgiere og i et væld 
af materialer. Sko til den raske hest og 
til den syge hest, til den voksne hest og 
til føllet med de forkerte benstillinger. 
Der kan rettes op på naturens luner med 
følbeslag til det indfodede føl, det føl, der 
har fransk benstilling, bukkehov eller for 
lange bøjesener. Også til den voksne hest 

Hestesko i 35 år

I starten kom hesteskoene 
til Ib Jessen ApS i få sække 
med skib fra Holland - I dag 
 kommer de i tonsvis til 
 Kolding firmaet

Af	Kärry	Simonsen
Foto:	Wiegaarden/Gitte	Andersen

Der er markant forskel på skoen til de mindste 
shetlændere og til de største jyder og belgiere.

Ernst Jessen indrammet af det største nummer, der findes i hestesko.

Der findes et stort udvalg i skruehager, som hjæl-
per hestene til at stå bedre fast. De er kendt som 
 Mordax efter et engelsk mærke.
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er der et væld af sygebeslag. Sko, som led i 
behandlingen af hovkløft, sko til at lægge 
kiler under. Ringsko, der i dag betragtes 
som sygesko, men tidligere også var meget 
brugte til hesten med den raske hov. 
Sko med så maleriske navne som “Den 
glade mand” og “Paddehatten” for blot at 
nævne nogle.

I lande som Tyskland og Østrig er 
snesko meget benyttet. I Danmark er 
udbredelsen særdeles begrænset, men 
sneskoene kan, hvis der skulle blive brug 
for det, købes hos Kolding firmaet. Det 
skal dog understreges, at Ib Jessen ApS er 
et rent engrosfirma, når det gælder udstyr 
til skoning og beslagsmede.

Det foretrukne materiale til hestesko er 
nu som før jern. Men også aluminiumssko 
er populære. De vælges for deres lethed, 
men er dyrere end jernsko og ikke så 
holdbare. Plast, gummi og læder er andre 
materialer til sko. 

I Danmark bruges der ikke så mange 
forskellige søm, som der gør i udlandet. 
Men der er kommet en nyhed på det dan-
ske marked, nemlig afrundede søm, som 
kun har to hjørner mod de normale fire. 
Prøvepakkerne faldt i god jord hos beslag-
smedene, fortæller Ernst Jessen, og nu er 
en ladning på vej hjem fra USA.

Langt de fleste hestesko kommer i 
dag - som ved Kolding firmaets start som 
hesteskoforhandler - fra Holland, men Ib 
 Jessen ApS får også sko hjem fra Tyskland, 
Norge, Sverige, England og Frankrig for-
uden så fjerne destinationer om USA, 
Malaysia og Kina. Et enkelt dansk firma 
leverer plastsko.

Nye hjælpemidler til smeden
Det er en kendt sag, at beslagsmeden har 
et fysisk hårdt job. Nye hjælpemidler giver 
smeden mulighed for at beskytte sin ryg. 
F.eks. kan han få en afpudserbuk, som 
hestens hov kan anbringes i, så beslag-
smeden ikke behøver at bære benets vægt. 
Når ambolten klinger, går bevægelsen op 
gennem hele armen på beslagsmeden. 
En bukkemaskine er en god aflastning. 
I den kan skoen spændes fast og rettes 
til i en god arbejdshøjde. Lændebælte 
og en ekstra lang smedevest i oilskind er 
andre hjælpemidler. Vesten skal hindre, 
at beslagsmeden får træk i staldene, som 
langtfra altid er en ideel arbejdsplads.

Fra Kolding går der sko og andet udstyr 
ud til ca. 80 danske smede. Kunderne er 
individualister. Derfor skal udvalget være 
stort. Et krav, som det 35-årige hesteskofir-
ma let kan honorere. Firmaet har netop 
haft hovedparten af sine kunder til kursus 
på Vilhelmsborg, hvor man beskæftigede 
sig med de hollandske Dallmer limsko til 
hovpleje.

Når Ernst og Mogens Jessens daglige 
arbejde med rideudstyrsbutik, engrosvirk-
somhed indenfor sko og udstyr til beslag-
smede og produkthandel er til ende, 
slapper de gerne af til hest. Mogens Jessen 
er efter mange år som dressurrytter blevet 
ivrig jagtrytter. Den tidligere OL-rytter 
Ernst Jessen er gået i gang med uddannel-
sen af en nyerhvervet, fireårig dressurhest, 
Mistral Højris efter Michellino/Ibsen fra 
Betty Rasmussen i Varde.

Så forskellige modeller findes der i hestesko.

Der er forskel på forsko og bagsko og på højre og 
venstre sko.

Aluminiumsskoen til venstre er lettere, men lidt 
dyrere end jernskoen til højre, og slidstyrken er 
knapt så stor. h
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I 25 år har Claus Steen Hansen drevet 
 Hjørnely Ridecenter og Stutteri i Ll. Sken-
sved, 40 km fra København. Ridecentret 
er hjemsted for Rideklubben Epona, og 
i staldene stå omkring 40 heste, dels pen-
sionsheste og dels stutteriets egne.

Claus Steen Hansen bruger hingste fra 
VDL Stud ved familien van de Lageweg i 

Holland og importerer frostsæd fra den 
hollandske hingstestation.

For tre år siden startede Claus Steen 
Hansen Hjørnely Trading. Et handelssel-
skab, der har specialiseret sig i engroshan-
del med hestesko, værktøj og tilbehør til 
beslagsmede, staldinventar og rådgivning 
vedrørende hestestalde samt salg af fore-

Hjørnely Trading 
er kommet godt fra start

Claus Steen Hansen, 
Ll. Skensved, har suppleret 
ridecenter og stutteri med 
et handelsfirma, som bl.a. 
forhandler hestesko og 
smedeudstyr

Af	Kärry	Simonsen
Foto:	Wiegaarden/Stina	Mathiassen

Claus Steen Hansen(th) har fået sin søn Michael med i firmaet.

Buesøvej 19 · Kattinge · 4000 Roskilde
Tlf. 46 40 28 67 · Fax 46 40 21 12

Med et dagligt tilskud af Wolle’s HorsePower 
udnytter hesten sit foder bedre, får styrket 
immunforsvaret, får stærkere hove samt mere 
stamina og energi.
Wolle’s HorsePower er dopingfrit og vel
egnet til alle heste fra følhopper og føl 
til højtydende heste og benyttes af bl.a. 
verdenseliten indenfor: Spring, dressur, mil
litary og firspandekørsel.
Wolle’s HorsePower bruges og anbefales af 
førende hestedyrlæger i Europa.
Hvis du ønsker at høre mere om Wolle’s 
HorsePower, og Wolle’s andre produkter til 
heste, er du velkommen til at kontakte Wol
le’s Klinik.
Forhandles af rideudstyrsforretninger og dyr
læger landet over.

VM og World Cup  
vinderen Rodrigo Pessoa  
bruger også HorsePower
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byggende og helbredende produkter til 
heste m.m.

Gået over forventning
- Der var nok en hel del, der ventede, at 
firmaet ville lukke i løbet af et år, siger 
indehaveren. Men det er gået langt over 
forventning. I starten var jeg alene, men 
siden er min søn, Michael, og to andre 
ansatte kommet til.

Vi har 30 smede som kunder. Alene 
ville virksomheden med salg af hestesko 
og smedeudstyr ikke være levedygtig, men 
den kører fint i sammenhæng med de 
øvrige aktiviteter.

Når det gælder hestesko er hovedpro-
duktet Kerckhaert Sko fra Holland. 

Derudover forhandles mange 
andre sko til ride- og væddeløbs-

heste, herunder f.eks. Luwex 
sko og andre hovprodukter.

Luwex er udviklet af 
beslagsmede i Tyskland 

med det formål at 
mindske belastnin-
gen på hestens hov. 

Luwex                
hjalp Jumandi

En af dem, der har 
haft gavn af Luwex er 

springrytteren Mere-
the Jensens springhest 

Jumandi, der lå stille 
hele resten af 1998 efter 

at have fået en kodeledsfor-
vridning i marts.

Da han kom i gang igen, 
blev han af og til halt, og 
især efter et stævne over et 
par dage var han ikke “helt 

fin i kanten”.
Merethe Jensens smed, 

Peter Larsen, foreslog, 
at hun prøvede det 

nye produkt, Luwex. 
Det gjorde hun, 

og det viste sig at 
være en god idé. 

Jumandi har 
været haltfri 

siden juni og har fået genskabt sin konkur-
rencekarriere. Bl.a. er det blevet til place-
ring i SA. Peter Larsen er foreløbig den 
eneste danske smed, der bruger Luwex, 
men han tror på en hurtig udbredelse.

Importør Claus Steen Hansen lægger 
vægt på, at Luwex ikke er at betragte som 
et sygebeslag, men er en forebyggende for-
anstaltning, som kan bruges på alle heste, 
der bliver hårdt belastet som f.eks. S-spring-
heste og dressurheste, der går høje klasser.

Idrætsfolk bruger specielle løbesko for 
at mindske belastningen. Luwex er ergo-
nomiske, aflastende løbesko til heste, for-
klarer Claus Steen Hansen. I vinterens løb 
vil han arrangere kurser, hvor beslagsmede 
introduceres i brugen af Luwex.

Han finder kombinationen af ridecenter, 
stutteri og handelscenter med produkter 
til heste og stalde ideel. Sammenhængen 
mellem firmaets forskellige dele betyder, at 
alt ikke bliver teori og fine brochurer. Pro-
dukterne kan opleves sammen med dem, 
de er beregnet til, nemlig hestene. Nok er 
handelsfirmaet nyt, men vi bygger på de 
erfaringer, vi har haft gennem 20 år med 
heste på stedet, tilføjer eneindehaveren af 
Hjørnely Trading.

Claus Steen Hansen er ikke bare kendt 
for sin hjemlige heste- og handelsvirksom-
hed, men også som meget aktiv i Dansk 
Ride Forbund, hvor han er formand for 
distrikt 3. Det var ham, der var i kamp med 
Anders Jungersen om formandsposten i 
Dansk Ride Forbund og opnåede mange 
stemmer, men ikke nok til at slå den sid-
dende formand. Ved dette års formands-
valg til DRF er Claus Steen Hansen ikke 
modkandidat.

Hjørnely Trading forhandler mange sko til ride- og 
væddeløbsheste, herunder f.eks. Luwex sko og andre 
hovprodukter.

Et glimt af varelageret i Hjørnely Trading.

Produkter til heste præsen-
teres i omgivelser præget 
af ridecentrets heste. Her 
ses Michael og Claus Steen 
Hansen i selskab med en 
hest og et eksempel på 
hesteprodukter.

h
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Strålen har en af hovens vigtigste funkti-
oner, idet den udvider den bagerste del af 
hoven, og dermed er med til at give hoven 
en rund facon. Hvis hesten har kronisk sur 
stråle ser man ofte at den vil have smalle 
hove hvilket giver et dårligt spil i hoven, i 
værste tilfælde et negativt spil. Hovens spil 
er den udvidelse der sker i hornkapslen, 
når hoven sættes til jorden. Hovens spil 
er med til at fordele de belastninger der 
opstår, når hesten bevæger sig. Et negativt 
spil kan ikke fordele trykket, så det bliver 
knogler, led og ledflader der skal absorbere 
trykket. Det er med til at give nedslidnings-
skader, og kan give halthed hos hesten.

Ser man en hornvæg forfra, der enten er 
lodret eller bredere foroven end forneden, 
vil hoven altid have et negativt spil.

Derfor er det vigtigt at strålen er så stor 
som mulig. Det er helt naturligt at strålen 
når ned og bærer med eller berører jorden 
når hesten støtter på benet. Det er med til 
at massere strålen og giver et bedre blod-
omløb i hoven (venepumpe). Dog skal det 
nævnes, at det næsten kun ses hos heste 
uden sko.

Hver gang hesten har haft sur stråle 
bliver strålen mindre, og der sker en tilsvar-
ende forsnævring af hoven, og som følge 
deraf dårligere spil i hoven. Dette er den 
mest negative følge af sur stråle.

Forebyggelse af sur stråle
Det bedste man som rytter/hesteejer kan 
gøre, for at hindre sur stråle i at opstå, er 
at holde ballerne lige bag strålen rene for 
skidt og møg, da lidelsen ofte begynder 
der. Når man har været ude at ride, er det 
en god ide at rense og vaske hovene med 
en stiv børste, og ikke bruge en hovrenser 

i strålen, da den tit ødelægger mere end 
den gavner. Påsmøring af tjære en gang om 
ugen på en helt rengjort stråle er også med 
til at forebygge. Men ikke oftere da strålen 
kan tørre ud ved for hyppig brug af tjære.

Heste der går på fold eller rides på 
en grusbane har sjældent problemer, da 
underlaget i dette tilfælde renser hovene. 
En sur ridehusbund kan derimod skabe 
problemer. Det er også vigtigt med god 
staldhygiejne. Hestene skal hverken stå for 
tørt eller for vådt. Det er værd at bemærke, 
at også heste med tørre hove kan få sur 
stråle.

Behandling af sur stråle
Hvis hesten alligevel skulle få lidelsen, er 
det nemmeste at benytte Thrush Buster. 
Efter at have renset strålen og strålekløften 
med vat, ikke vand da det fortynder T.B., 
hældes den flydende væske ned i stråle-
kløften og udover strålen. Man kan også 
sætte et stykke rent vat op i strålekløften, 
og her skal bruges et rundt instrument for 
ikke at skade strålen. Blåstenspulver eller 
blåstensalve kan bruges på samme måde.

Strålens funktion, 
forebyggelse og behandling af sur stråle

Sur stråle er en ofte overset 
lidelse, der undertiden kan 
invalidere heste

Af	beslagsmed	Verner	Kristoffersen
Foto:	Wiegaarden/Gitte	Andersen	og	Anne	
Mette	Kristoffersen

strålekløft

Stråle

Sål

Ballepude

Dragthjørne

Efter at have renset strålen og strålekløften med vat, hældes den flydende Thrush Buster ned i strålekløften og 
udover strålen.

Man kan behandle sur stråle med midlet Thrush 
Buster.
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Af	beslagsmed	Verner	Kristoffersen
Foto:	Wiegaarden/Stina	H.	Mathiassen

Der har blandt håndværkere altid været 
en diskussion om, hvis fag var ældst. 
Tømrerne siger, at de byggede de første 
huse af træ, murerne at det var dem som 
byggede de første huse af sten, bådebyg-
gerne, at de lavede de første både, det er 
også rigtigt altsammen, men smedene har 
altid indvendt, at det var os som lavede 
værktøjet, så de kunne gøre det.

Beslagsmedefaget kan dog ikke 
prale med at være særlig gammelt i 
forhold til de øvrige håndværk, da 
man ihvertfald her i landet først 
begyndte at anlægge egentlig 
beslag på hestene i det 14. 
århundrede.

Hovpleje har dog i al 
den tid hestene har været 
anvendt spillet en stor rolle, 
idet man altid har vist, at 
uden hov ingen hest.

En del af ægypternes hov-
pleje bestod i at påsmøre 
hovenes underflade med 
trætjære for at beskytte mod 
dårligdom.

Princippet med direkte at 
beskytte hestenes hove mod 
slid er af meget gammel dato. 
Der er i ægyptiske templer fun-
det kalkmalerier fra ca. år 1200 
f. Kr. som viser en slags overtræk 
af stof eller læder spændt på hovene 

med remme.

Hov overtræk i 2400 år
Grækeren Xenofon 

beskrev ca. år 400 f. 
Kr. også overtræk 
til hove. Han gik 
endvidere ind for 
at hærde hovene 
ved at opstalde 
hestene på hånd-
store kiselsten, 
ud fra princippet, 
at kvinder som 
arbejdede med 
silke fik bløde 

hænder, hvorimod 
kvinder som arbej-

dede med hør fik 
hårde hænder.
De græske felttog blev 

ofte standset i flere måne-
der, hvor man måtte vente på 

at hestenes hove voksede ud, før man 
kunne drage videre og slås med fjenden. 
Men da fjenden må have haft det samme 
problem, er det et spørgsmål om det 
ændrede noget i ver denshistorien. Ca. år 

100 e. Kr. havde 
romerne en form for hestesko af jern, en 
slags sandal med en bøjle foran, som blev 
spændt fast på hovene med læderremme. 
Om de blev brugt til beskyttelse mod slid, 
eller om det kun var til paradebrug vides 
ikke.

Skandinaverne var de første
De første som lavede en egentlig fastgø-
relse af beslaget direkte i hovene, var for-
mentlig skandinaver, idet der i Norge og 
Sverige er fundet nogle såkaldte isbrod-
der, som stammer fra omkring år 500. 
Disse var dog ikke egentlige hestesko, 
men var kun beregnet til at give hestene 
bedre fodfæste på is. De var sat på hovene 
ved hjælp af 2 pigge som var slået op i 
tåen.

Hvem det var som første gang tog en 

Lidt om 
beslagsmedefa
gets historie

Keltiske sko -  er de før-
ste egentlige hestesko 
som blev befæstiget med 
søm. Skoen er fundet i 
 Frankrig og stammer fra 
omkring år 500.

Svenske sko - er blevet 
fundet i et bredt bælte 
tværs over Sjælland. De 
stammer fra svenskernes 
march mod København 
efter at have krydset 
Storebælt i 1658.



d y b 
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ånding, 
og slog det 
første søm op 
i en hov på en 
levende hest, ved vi af 
gode grunde ikke, men ideen må siges at 
have bredt sig. De første egentlige heste-
sko som blev befæstiget med søm, er fun-
det i Frankrig og stammer fra omkring år 
500. Det er de sko som fejlagtigt er blevet 
benævnt som “Keltiske sko”.

Der er i et bredt bælte tværs over 
 Sjælland fundet en del sko som stammer 
fra svenskernes march mod København 
efter at de havde krydset Storebælt i 1658. 
Disse sko er temmelig tynde, og er alle 
med hager. De bliver ganske naturligt 
kaldt “svenskesko”.

Heldigt nok trådte hestene på den tid 
også sko af, så vi i dag har noget at se på.

Måtte bestå duelighedsprøve
Herhjemme blev der allerede i 1777 
udstedt en forordning som sagde, at 
ingen måtte beslå heste for kongehu-
set og militæret uden at have aflagt en 
“duelighedsprøve” på den Kongelige 
Veterinærskole, som på den tid lå på 

Christianshavn i Køben-
havn, (ved Vor Frel-

sers Kirke).
Såvidt vides 

var der ingen 
direkte regler 

v e d r ø r e n d e 
hestebeslag for 

de tusindvis af 
smede ude i lan-
det, hvor sko-
ning af heste 
udgjorde en 
meget stor 
del af deres 
arbejde og 
indtjening. 
Det var en 
s e l v f ø l g e , 
at datidens 
hesteejere 
kun lod fag-
lærte smede 
udføre dette 
arbejde. I 
det hele taget 
blev de forskel-
lige håndværk 
i højere grad 
respekteret, der 
var ikke så mange 
“gør det selv folk”.

Hagesko en fejltagelse
Til langt op i vores tid var det almin-

delige beslag hagesko. Det var nok 
den største fejltagelse i dansk 

beslaghistorie, men det havde 
måske sin rod i at gaderne, 
ihvertfald i byerne, var bro-
lagte, og at de således gav et 
bedre fæste for hestene på 
de glatte brosten.

De fleste heste blev da 
også brugt i rolige gang-
arter, modsat vore dages 
heste. I dag bliver langt 
de fleste heste beslået med 
parallel sko, som er meget 
mere naturlige for hesten 

at gå med.
Hestesko er et nødvendigt 

onde, men som det er fremgået 
kan de ikke undværes hvis vi vil 

gøre brug af hestene, så når de 
nu er nødvendige, er det natur-

ligvis registrerede beslagsmede, som 
slår dem på.

Dansk sko fra ca. år 
1700 - herhjemme blev 
der allerede i 1777 
udstedt en forordning 
som sagde, at ingen 
måtte beslå heste for 
kongehuset og militæ-
ret uden at have aflagt 
en “duelighedsprøve”.

Sko fra en dansk 
hesteskofabrik, 
som stop-
pede produktionen 
omkring 1965.

Moderne parallelsko.
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Eliterytter går 
nye veje

Man skal ikke tage fejl af Peter Flarup. 
Trods teen-age udseendet med det gener-
te smil er der tale om en rytter med posi-
tiv erfaring fra ikke mindre end 3 europa-
mesterskaber, heraf to for seniorer, og et 
verdensmesterskab. Og det endda med en 
og samme hest, Dex, der er Peters første i 
forlængelse af tiden som ponyrytter.

Sidste år afsluttede han sin uddannelse 
som beslagsmed. Igennem de seneste par 
år har Peter været tilknyttet militaryspor-
tens seneste OL-projekt under ledelse af 
landstræner Nils Haagensen og havde 
sammen med holdkammeraten Kim Løwe 
håbet på en forhåndsudtagelse til Sydney 
efter den overraskende gode holdplace-
ring som nr. 4 ved EM i Luhmühlen i sep-
tember måned. Eliteudvalget i Danmarks 
Idræts-Forbund ønsker imidlertid yderli-
gere garanti for, at Peter og Kim vil kunne 
klare opgaverne ved OL, og de to må nu 
ride ekstra godt ved tre-stjernede CCI´er 
i løbet af forårsmånederne for at gøre sig 
håb om at kunne danne hold med Nils 
Haagensen i Sydney. Landstræneren er 

allerede forhåndsudtaget som følge af sin 
individuelle 15.-plads med Land Rovers 
Discovery ved EM.

Nye udfordringer i Tyskland
Peter, der oprindeligt stammer fra Tjele 
og nu holder til i Nordsjælland, har igen-
nem nogen tid overvejet mulighederne 
for at udbygge sin ridesportslige udvik-
ling. Efter et prøve-ophold i december 
hos Elmar Lesch, gik Peters ønske i opfyl-
delse, og han kvittede smede-jobbet hos 
lærermester Schou i Ballerup.

- Tilværelsen som smed er fysisk bela-
stende. Skal man ride 3-4 heste efter 
arbejdstid, er der ikke tilstrækkeligt over-
skud til at gøre det ordentligt. En optimal 
kombination for mig ville på længere sigt 
være en slags halv-professionel tilværelse 
med job om formiddagen og ridning om 
eftermiddagen, sukker Peter.

Han er ikke den første danske eliteryt-
ter, der rykker teltpælene op for at hente 
inspiration i udlandet. Til gengæld er det 
- med få undtagelser og på det niveau - 
nye toner indenfor dansk militarysport. 

14-årige Dex og 7-årige billedskønne 
Adir efter Canon Row xx/Arsenal kom-
mer med til Tyskland. Kæresten Anne, der 
var en god støtte for Peter ved bl.a. EM, 
bliver - ligesom to andre heste man har 
set Peter ride ved sidste sæsons military-
stævner - i Danmark.

Solid baggrund fra Tjele Rideklub
Peter Flarup er en af flere dygtige military-
ryttere, der har fået en solid og sikkert 
sjov ridesportslig grunduddannelse hos 
Marianne Løwe på ridecentret i Tjele.

- Jeg begyndte at ride som 12-årig. 
Med min pony Dark Invader snusede jeg 
lidt til det internationale miljø, da vi var 
med på sølvholdet ved et af de nordiske 
mesterskaber i 80´erne. Vi nåede også at 
vinde DM i terrænspringning og få en sølv-
medalje ved DM i military, husker Peter.

- 1. januar 1993 fik jeg min første store 
hest, Dex, der tidligere havde gået lidt 
ridebanespringning. 

De fleste finder overgangen fra pony- 
til voksenrytter vanskelig. Peter derimod 
kom under landstræner Nils Haagensens 
vinger og fik med støtte fra Team Dan-
mark allerede i 1992 status som projekt-
rytter sammen med en håndfuld andre 
talentfulde military-entusiaster.

Største oplevelse
Med en guldmedalje ved DM for unge 
ryttere i 1994, en 5. plads ved EM for 
unge ryttere i 1995 og deltagelse uden 

Beslagsmed og militaryrytter Peter Flarup på 
hesten Adir.

Peter Flarup - 23-årig 
 beslagsmed og militaryrytter 
-pakker i det nye år sine 
 kufferter og to heste for at 
tage på et uddannelsesophold i 
Tyskland. Målet er Bavendorf, 
hvor den tyske landsholdsryt-
ter og anerkendte træner, 
Elmar Lesch, har sin egen stald

Af	Anne-Mette	Binder
Foto:	Wiegaarden/Stina	H.	Mathiassen

Militaryrytteren Peter Flarup vil forsøge at opnå en 
OL-kvalifikation ved internationale stævner i foråret.
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individuelle placeringer men med solide 
indsatser ved EM for seniorer i 1997 og 
1999 samt VM i 1998 har den unge og 
beskedne rytter en del erfaring i interna-
tionale mesterskabssammenhænge. 

- Selvom mit ridt ved EM i Burghley, 
England, i 1997 kun udløste en placering 
som nr. 23, er det helt klart det stævne, 
der har gjort størst indtryk på mig. Alting 
var bare så flot og professionelt tilrette-
lagt med en imponerende organisation.

Samtidig regnes banen i Burghley som 
en af verdens sværeste og mest krævende, 
så Peter har med sin og Dex´s fejlfri gen-
nemridning af terrænbanens forhindrin-
ger meget at være stolt af.

- Selvfølgelig var det en stor oplevelse at 
kvalificere et dansk militaryhold interna-
tionalt set til OL i Sydney ved VM i Rom 
1998. Men et dårligt tilrettelagt stævne 
- som det var tilfældet i Italien - kan nemt 
overskygge den sportslige tilfredsstillelse 
ved en OL-kvalifikation, husker Peter.

God managering er det vigtigste
Skal Peter give et par gode råd til nye 
og yngre militaryryttere, er det at undgå 
“sløjfejæger-syndromet”.

En af de vigtigste ting jeg har lært af 
Nils, er en fornuftig og langsigtet mana-
gering af mine hestes opbygning og stæv-
nedeltagelse. I 1997 red jeg seniorernes 
EM, selvom jeg året før var blevet nr. 5 
hos de unge ryttere og kunne have startet 
i deres rækker igen. Af hensyn til min og 
Dex´s videre udvikling valgte jeg senior-
mesterskabet.

Det er også vigtigt, at man i første 
omgang søger en masse rutine og gode 
oplevelser for både sig selv og sin hest, 
før man satser for stort og sætter sig urea-
listisk høje mål. Det eneste, man får ud af 
det, er en masse skuffelser og nederlag.

Skal Peter pege på et problem indenfor 
sin sport og tilværelsen som eliterytter, 
falder talen straks på det begrænsede 
hestemateriale.

- Vi mangler virkelig flere gode heste. 
Se bare på verdenseliten, der rider 4-5 

heste hver weekend ved internationale 
stævner. De får jo en helt anden rutine, 
som er svær at hamle op med, når man 
kun har en enkelt hest gående på top-
plan med udsigt til at kunne deltage ved 
to højst tre af de mest krævende stævner 
om året.

Om end hestematerialet - med und-
tagelse af Dex og Adir - tilhører Peters 
nye lærermester, er der ingen tvivl om, at 
han under sit ophold i Bavendorf vil få rig 
lejlighed til at arbejde med et stort antal 
top-heste af internationalt format.

Elmar Lesch havde kvalificeret ikke 
mindre end tre af sine militaryheste til 
EM i Luhmühlen, men måtte ifølge reg-
lerne nøjes med kun at ride en. Valget 
faldt på Ballinlough Dan-Ain-O. Efter 
lørdagens udholdenhedsridt lå ekvipagen 
individuelt som nr. 6 og var dermed bed-
ste tyske deltager. 

Desværre havde den smukke irske fuld-
blod pådraget sig en lettere overanstren-
gelse i terrænet og måtte til Elmar Leschs 
store ærgrelse trækkes ud af konkur-
rencen.

Tilværelsen som smed er fysisk belastende, 
fortæller Peter Flarup, der nu dropper for-
retningen og rejser til en kendt militarystald i 
Tyskland.

h
På længere sigt vil en slags halv-professionel tilværelse med job om formiddagen og ridning om eftermid-
dagen være ideelt, fortæller Peter Flarup.

27Ridehesten-Hippologisk	 01/00h

Sadelmageren Aps Ordrup
v/ Eya og Lars Nielsen, Banevej 1, 2920 Charlottenlund, Tlf. 39 64 02 37

Desuden fører vi specielt til islænderheste Stübben samt Nordica 
sadler & et bredt udsnit af andet udstyr til islænderheste.

Ring for nærmere information, eller kig forbi. Mandag til fredag kl. 7 - 16

Vi  kan nu  tilbyde dig 
at ombygge din sadel 
til det helt nye Flair 
system. Her indbygges 
en airbag i din sadel, så 
du rider på luft i stedet 
for alm. stopning. Kig 
ind og se sadler med 
det nye system, eller 
lån en demo, så du selv 
kan prøve. dressursadel Arena

Sadelproblemer?
Dressur-, spring-, og islænder-
sadler syet på mål til din hest 
og dig. Endelig en sadel med 
en bom, som tager hensyn til 
hestens anatomi, og tillader 
den at arbejde frit.
Vi leverer disse sadler i sam-
arbejde med en af Englands 
førende sadelmagere. Fås i 
Arena dressur, Santis dres-
sur, Skycrest spring samt Path-
finder islændermodel.
Alle disse sadler sælges med 
en gratis omstopning, uden 
tidsbegrænsning.
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