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CCIP ponyer:
1. Linda Ivarsson/Chapman, S. 
Nordisk mester og vinder af Baltic Cup
2. Gertrud Abrahamsen/Snowy Galway, DK
3. Sanna Lahdensuo/Brendom Merlin, SF

Hold:
1. Sverige 172,20
2. Danmark 205,40
3. Finland 217,35

CCI Young riders/junior:
1. Lærke Larsen/Bad Bally, DK. 
Nordisk mester og vinder af Baltic Cup
2. Sara Algotsson/Robin des Bois, S
3. Piritta Eriksson/Irme, SF

Hold:
1. Sverige 171,20
2. Finland 348,40

CCI Senior:
1. Piia Pantsu/Cuchulain, SF. 
Nordisk mester og vinder af Baltic Cup
2. Piia Pantsu/Teachers xx, SF
3. Isabella Zerne/Dynamite, S

Hold:
1. Finland 204,50
2. Danmark 212,80
3. Sweden 288,00
4. Norge 314,00

Både guld og sølv til Dan-
mark ved flot afviklet 
stævne i Øster Svenstrup

Af Per Høst-Madsen
Foto: Dyrefotografen

Brovst og Fristrup rideklubber afviklede 
30. august -3. september nordiske mester-
skaber for juniorer, young riders og senio-
rer, Baltic Cup, og en afdeling af Land 
Rover Ranking Cup.

Resultatmæssigt var de markante træk, 
at Finland havde en ganske suveræn 
seniorrytter, og - set med danske øjne -  at 
vi fik en nordisk mester i Lærke Larsen og 
derudover sølv til Gertrud Abrahamson 
samt to sølvpladser for hold.

De to rideklubber lavede et flot arrange-
ment i Øster Svenstrup og Brovst. Ved lør-
dagens udholdenhedsridt var der fx. 
mesterlig kontrol over de mange starter, 
som  fulgte tidsskemaet til punkt og prikke. 
En enkelt rytter følte sig sløj efter terræn-
ridtets afslutning, og måtte for en sikker-
heds skyld en omvej over sygehuset, men 
der blev ikke konstateret nogen skade.

Terrænridtet
Terrænridtet er den af disciplinerne, der 
påkalder sig størst opmærksomhed, og 

blandt forhindringerne på terrænbanen 
er det vandkomplekset som det største 
antal ryttere har besvær med. Komplekset 
begynder med en stor kævle og dybt ned-
spring i et vandbassin, op igen på en 
jordvold og ned igen i et nyt bassin med 
opspring til flad bane og umiddelbart 
efter kom passage af et stakit. Komplekset 
ligger som forhindring 19-23 af ialt 25, så 
hestene og rytterne er ved at være trætte.

Et par dage efter stævnet spurgte vi 
teknisk delegeret Dolores Bruun om hen-
des syn på terrænbanen:

 -Vi har evalueret begivenhederne, og  
der var enighed om, at terrænbanen passe-
de fint til et-stjernet stævne, som der var tale 
om her. Til orientering findes også to-tre-
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Danske Gertrud 
Abrahamsen vandt 
sølv i ponyklassen 
på Snowy Galway.
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