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Spænding 
og dramatik

Jens Trabjerg og Cornetto var flyvende i Hjør-
ring, og sikrede dermed Dalby mesterkabet, ved 
at også at ride fejlfri i sidste runde.

Dalby vandt mesterskabet med de samme ryttere 
som sidste år. Her er det Kim Kjærgaard og 
Fahad, der viser vejen.

tere, officials og publikum en god ople-
velse. Springbanen var blevet vandet og 
tromlet, og var grøn og indbydende med 
en perfekt bund. Banebygger Bo Bak 
Andersen var imponeret over forholdene, 
og materiellet var ekstremt flot og velpas-
set. Klubbens formand, Ove Jessen,havde 
stor ros til klubbens hjælpere. Drivkraften 
bag de flotte og velpassede omgivelser i 
Hjørring hedder Claus B. Hansen, der 
sammen med langtidsledige fra kommu-
nen holder orden på stedet med hård 
hånd. Indstillingen fra bestyrelse og for-
mand tævner er helt klar: Et ridestævne er 
en forretning. Rytterne er vores kunder, er 
de tilfredse kommer de igen. 

DM i ‘96 til Hjørring
DRFs springudvalgs-formand Jørgen Kri-
stensen, Randers, var også særdeles tilfreds 
med klubbens indsats og professionalisme. 
Det var medvirkende til, at næste års dan-
ske mesterskab i springning bliver lagt i 
hænderne på Hjørring Rideklub.

Dramatik
Stævnets største springklasse SB, blev afvik-

To ryttere styrtede i S’en i 
Hjørring - Dalby dansk 
mester for klubhold efter 
omspringning

Af Britt Carlsen
Foto: Jørgen Bak Rasmussen

De avlere og ryttere, der ikke tog til lands-
stævnet i Hjørring sidste weekend i august, 
blev snydt for en god oplevelse. For stæv-
net bød på både spænding og dramatik i 
springklasserne. Og i dressuren slog de 
unge ryttere til, og fortrængte i flere klas-
ser de etablerede senior-dressurryttere fra 
de bedste placeringer.

Hjørring Rideklub har de sidste 6 år 
afviklet landsstævner, og de der er den ro 
og kontinuitet der skal til, for at give ryt-

let som sidste klasse om lørdagen. Et dob-
beltspring, med en stor oxer ud, var place-
ret op mod vandgraven og med solen 
imod. Det blev fatalt for Lone Kroman og 
Florence Ask, der styrtede og måtte udgå. 
Kristian Skovrider led samme skæbne på 
Lacord, men de fuldførte klassen iøvrigt 
uden yderligere fejl.

Vinder af S-en i Hjørring blev Carsten 
Ganderup og Dalgon efter en spændende 
omspringning. Det var hans første sejr i 
„S“.

Spænding da Dalby vandt
To klubhold fra 2. division kunne kvalifi-
cere sig til DM-klassen, fra en klubholds-
pringning om lørdagen. Sportsrideklub-
ben Ålborg vandt denne kvalifikation 
med Brande Rideklub på 2. pladsen.

Udover de to 2. divisionsklubber var 
der deltagelse af 5 1. divisionsklubber: 
Vejle, Dalby, Sdr. Hygum, Ikast og Frede-
ricia. Mesterskabet blev afviklet i LA/MB 
med to ryttere i hver klasse. Vejle, Dalby 
og Ålborg var alle fejlfrie efter de 2 indle-
dende runder. I omspringning skulle Vej-
le starte først, efterfulgt af Dalby og 
Ålborg. Søren Knudsen og Lucky Light 
red sidste runde for Vejle. Kravet var en 
fejlfri runde i en meget hurtig tid, for at slå 
Dalby. Det blev klassens hurtigste tid for 
Søren og Lucky Light, men desværre 
indløb der 4 fejl. Jens Trabjerg, der red 
sidste tur for Dalby, kunne ride „safe“ på 
Cornetto og dermed gøre Dalby til 
mester. Det blev klaret i vanlig overlegen 
stil fra parret, Cornetto rørte ikke en bom, 
og mesterskabet gik igen i år til Dalby 
Rideklub. Vejle Rideklub blev 2’er en 
placering, som de også fik sidste år, og 
Ålborg 3.

En trøstpræmie fra OK-gruppen til det 
mest uheldige hold tilfaldt Sdr. Hygum, 
der var fejlfri efter 1. runde, men nerver-
ne slog klik for rytterne fra Sdr. Hygum i 
2. runde.

Mesterskab eller holdturnering
Rygter på stævnepladsen ville vide, at 
mesterskabet næste år skulle afvikles i 
MB/MA, meningerne var delte og debat-
ten var livlig. Springudvalgets formand 
Jørgen Kristensen bekræftede, at man 
arbejder med en evt. ændring af mester-

Rikke Båring og Laika red fejlfrit for Dalby i 
mesterskabsklassen.

Philip Loven og Lace der red LA-banen for det 
vindende hold fra Dalby.
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Ove Jessen, formand for Hjørring Rideklub, 
var glad og tilfreds med Springudvalgets 
beslutning om at tildele Hjørring det danske 
mesterskab i springning næste år.

Nathalie Wittgenstein (Prin-
sesse Nathalie), red sit første 
stævne i Danmark og fik en 
5.plads på Fernando i MB2.

Niels Hegstrup var flittigt 
startende i både dressur og 
springning, her på Argos, der 
blev placeret i MA.

Før den obligatoriske „vandgang“ for mestrene fra Dalby blev vandtemperaturen testet af en „rytter-
hund“.

Gitte S. Jensen havde et gigant stævne i Hjør-
ring, her rider hun Guy.

skabet. Som han så rigtigt siger, et dansk 
mesterskab skal have en vis kvalitet, derfor 
må kravet strammes op. Man kan dog væl-
ge at lave en turnering med 2-3 divisioner, 
og afvikle det på samme niveau som 
mesterskabet i år, LA/MB, men så er det 
en klubholdturnering og ikke noget DM.

Dressur
Gitte S. Jensen og Lars Bak Andersen sej-
rede i halvdelen af dressurklasserne i Hjør-
ring. Begge ryttere er på landsholdet for 
henholdsvis ungryttere og juniorer, og de 
gav de etablerede dressurryttere kamp til 
stregen i flere af klasserne. Gitte S. Jensen 
der startede på Guy efter Gefion DH 292 
og Tirel efter Sorel DH 315,fik 6 placerin-
ger heraf 3 førstepladser. Lars Bak Ander-
sen og Blue Hors Agent DH 355 vandt 3 
klasser ved stævnet. 

Tilfreds dressurdommer
Birthe Lyder Nielsen, dommer ved stæv-
net, var yderst tilfreds med forholdene og 
banerne. Hun var bl.a. overdommer i Prix 
st. Georges, som blev vundet af Gitte S. 
Jensen/Guy med Hans J. Nørgaard/ Bal-
timore på andenpladsen. Birthe Lyder 
Nielsen sagde efter stævnet, at Gitte som 
vanligt red et pænt og godt program. 
Hans J. Nørgaard var til start i klassen på 
en forholdsvis ny hest, som virkede noget 
spændt især i galopprogrammet. Desuden 

stod hesten lidt snævert fortil, men det er 
en ganske dejlig heste. 3’er blev Jes Vel-
ling, der red et pænt omend et smule tamt 
program, og hesten kunne godt stå lidt 
flottere fortil. 4. og 5. pladsen gik til Ernst 
Jessen. 

Intermediaire I blev vundet af Gitte S. 
Jensen/Tirel foran Finn K. Hansen/Ber-
gerac. I Intermediaire II byttede de to 
plads, og Birthe Lyder Nielsen havde ros 
til disse to ryttere, der begge red et godt 
program. Det var ikke uventet at Finn K. 
Hansen vandt klassen, han red sikkert og 
med mange gode øvelser. Gitte S. Jensen 
og Tirel  havde deres 2. start i Interme-
diaire II, de red et godt program, men der 
indsneg sig fejl i begge changementsseri-
er. Tredjepladsen blev taget af en lokal 
Hjørring-rytter, Jane Toft/Avando af 
Hvarre.

Enkelte af de øvrige deltagere i klassen 
var kommet lidt for tidligt op i en klasse af 
den sværhedsgrad, hvor det især var pas-
sage/piaff samt overgange ind og ud af 
piaff og passage, der volte ekvipagerne 
problemer, sagde Birthe Lyder Nielsen.

- Blue Hors Agent, der sammen med 
Lars Bak Andersen vandt 3 klasser ved 
stævnet, var meget velgående og virkede 
glad og tilpas, selv efter meget rejseaktivi-
tet her i sommer. Det var især et godt 
galopprogam og flotte changementer, der 
banede vej for sejrene. Det er en ekvipage, 
hvor rytter og hest passer godt sammen og 
klæder hinanden virkelig smukt, slutter 

Omspringning ved DRF’s 

mesterskab for klubhold:

Dalby Rideklub: Fejl 
Philip Loven/Lace 0 
Kim Kjærgaard/Fahad 4 
Rikke Båring/Laika 0
Jens Trabjerg/Cornetto 0

Vejle Rideklub:
Marie L. Kristensen/Flamingas 0
Thomas D. Larsen/Crown of Diamond 0 
Rune H. Mortensen/Nighttime 8
Søren Knudsen/Lucky Light 4 

Sportsrideklubben Ålborg:
Ulrik Østergaard/Apollo 8
Trine Dalsgård/Derby 8
Andreas Helgstrand/Lazio 4
Lars Bak Andersen/Chadwick 0 

Lyder Nielsen.
Et godt stævne i Hjørring med en god 

atmosfære på stævnepladsen. Et stævne, 
som berider Holger Sørensen og hans 
stab samt bestyrelsen kan se tilbage på 
med tilfredshed.
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