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47 heste til start ved DM i 
ridebanespringning

Af Per-Høst Madsen
Foto: Jørgen Bak Rasmussen

Den fynske rytter Lone Kroman på Heide 
Ask blev dansk mester 1995 i ridebane-
springning og fik  dermed titlen for 5. 
gang. Nærmeste konkurrent var Bo Kri-
stoffersen/Carthago, som det fremgår af 
oversigten over de 16 bedst placerede 
efter finalen.

I første afdeling kom 47 heste til start. 

Sålænge ekvipagene holdt sig indenfor 
den fastsatte tid, havde den opnåede tid 
ingen reel betydning med hensyn til vin-
derchancerne i mesterskabet. At Lone 
Kroman red 10 sekunder hurtigere end 
Bo Kristoffersen, gav hende ikke flere 
point eller en bedre startposition i anden 
afdeling, for der blev trukket lod om star-
trækkefølgen i de to første afdelinger af 
DM.

Vanskelig bane 
Den første bane havde mange skrappe 
vendinger, og hastigheden 400 meter i 
minuttet kombineret med en teknisk van-
skelig bane med 140 cm forhindringer 
var en rigelig stor mundfuld for mange af 
deltagerne. Sagkundskaben siger, at 
banen var perfekt, men at mange hjemli-
ge ekvipager endnu ikke er gode nok. 
Lone Kroman/Heide Ask, Ulrik Kjær/
Ali, Carl Johan Krabbe/4-Ever Love, Jes 
Madsen/Lino og Bo Kristoffersen/
Bachus var fejlfri på både bommene og 
tiden, og Lone Kroman/Calypso Ask fik 
1,25 sek. tidsfejl, Kenneth Ernst/Fitz Wil-
liam 1,0 sek., og Steen Bundgaard /Blue 
Cross 2,75 sek. Bo Kristof  f er sen/Cartha-

Flyvende Kroman 
FiK 5. mestersKab

Mesteren i ridebanespringning, Lone Kroman/
Heide Ask.

Danmarksmesterskaberne i ridebane-
springning i Bernstorffsparken 10.-13. 
august, også kaldet Maarum Cup, blev 
i år afviklet på en ny måde. Der blev 
redet første afdeling, en tidsspring-
ning (140 cm) torsdag, anden afde-
ling, en kombineret SB-SA springning 
fredag og tredie afdeling en Grand 
Prix springning (160 cm) søndag. Lør-
dag var hviledag for DM-hestene. Fej-
lene fra de tre afdelinger blev lagt 
sammen. Alle som gennemførte en 
afdeling var startberettiget til at ride 
næste afdeling. Dog var antallet af del-
tagere begrænset til 20 ryttere i 
mesterskabet. Denne regel blev ikke 
aktuel, fordi antallet af deltagere var 
svundet ind til 16. I de to første afde-
linger var det lovligt at starte to, ja, 
endog tre heste. I finalen måtte hver 
rytter kun starte én hest.
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go fik fire fejl på en nedrivning, og parret 
blev senere nr. to i finalen. Merethe Jen-
sen havde seks fejl på Mount Everest, 
heraf de to på tiden, men hun endte som 
nr. tre i mesterskabet. Det var altså ikke 

kun blandt første afdelings nulrunder, 
man skulle finde vinderne. At der ikke er 
langt fra succes til fiasko viste Calypso 
Ask. Han sprang overbevisende i første 
afdeling og lå fint med en minimal tids-
fejl, men i anden afdeling stoppede han 
og udgik.

SB plus SA springning
I anden afdeling om fredagen blev der 
trukket lod om startrækkefølgen, som var 
ens i de to springninger. 150 cm banen 
havde en meget reel og venlig linieføring, 
og der var da heller ikke mange fejl på 
tiden, men der var et dobbeltspring kal-
det Maarum springet helt inde foran tri-
bunen, som begyndte med en bred okser 
med maksimum højde på 150 cm og to 
paralelle bomme. Det spring fattede man-
ge ryttere en særlig interesse for. Her fik 
sponsor virkelig noget for pengene. Der 
var mange fejl på både for- og bagbom og 
med ét galopspring til dobbeltsspringets 
næste lodrette forhindring på 150 cm, 
blev mange ekvipager fanget mellem de 
to forhindringer. Hestene stoppede sim-
pelthen - og flere så brat - at rytteren 
fortsatte  på hovedet ind i forhindring nr. 
to.  Her mødte mange - også  erfarne ryt-
tere - deres Waterloo.

Den reducerede bane på 160 cm havde 
kun otte spring, og der var lang og god 
tilridning på dem alle, så det var mere en 
kraftprøve end en prøve ekvipagens tek-
niske færdigheder. 

Grand Prix banen

Rytternes ønske om at indlægge en hvile-
dag viste sig at være en god idé. På en 
enkelt undtagelse nær, sprang alle ekvipa-
ger formidabelt om søndagen, og det må 
uden al tvivl tilskrives hviledagen. Jakob 
Leth, Sportsrideklubben og medlem af 
Dansk Ride Forbunds springudvalg, sag-
de efter stævnet:

 -Med hestene så godt springende på så 
stor en bane, er det næsten synd, at DM 
ikke blev afgjort over to runder. Sidste 
runde på en forkortet bane. Og sådan er 
det blevet besluttet, at det skal være næste 
år. Den løsning tror jeg også publikum vil 
glæde sig over. 

Søndagens Grand Prix bane blev af 
FEI's danske repræsentant, skibsreder 
Knud Larsen, godkendt som kvalifikati-
onsgrundlag til EM-deltagelse. I det hele 
taget må man sige, at det var yderst posi-
tivt, at stifte bekendtskab med den sven-
ske banebygger Roland Nilsson, som byg-
gede meget varierede baner med en pas-
sende sammensætning af højder og tek-
nisk sværhedsgrad. Og det er også i det lys 
mesterskabernes resultater skal vurderes. 
Michael Aabos  lånte hest, Derry, klarede 
sig igennem banen med kun fire fejl. Den 
kunne have tilladt sig otte fejl. Den er 
hermed kvalificeret til EM-deltagelse, så 
Michael har både Safari og Derry god-
kendt som EM-deltagere.

16 i finalen
De ryttere, der havde kvalificeret to heste, 
måtte allerede om fredagen  vælge hvil-
ken hest, de ville springe DM-finale på, 
fordi den skulle stå over om lørdagen. 
Rytterne brugte så deres anden hest til 
lørdagens Mitsubishi Speed Derby, stæv-

Carl Johan Krabbe/4-Ever Love satte sig på DM-stævnets fjerdeplads.

Bo Kristoffersen/Carthago fik sølvmedaljen.

Søren Knudsen/Diadem fik placering som nr. 
6.



9. lArS PeDerSen 10. liSBeth StriBolDt 11. ulrik kjær

 NR. RYTTER HEST RIDEKLUB AFD.1 AFD.2 AFD.2/2 SUM 1+2 AFD.3 TOTAL

 1 Lone Kroman Heide Ask Fyens Rideklub 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00

 2 Bo Kristoffersen Carthago Fredericia Rideklub 4,00 0,00 0,00 4,00 3,00 7,00

 3 Merete Jensen Mount Everest Sportsrideklubben 5,50 0,00 4,00 9,50 0,00 9,50

 4 Carl Johan Krabbe 4’Ever Love Karenagårdens Rideklub 0,00 4,00 4,00 8,00 4,00 12,00

 5 Hans H. Kristiansen Red Wood Sportsrideklubben 4,00 4,00 0,00 8,00 8,00 16,00

 6 Søren Knudsen Diadem DH 416 Vejle Rideklub 4,75 4,00 4,00 12,75 4,00 16,75

 7 Michael Aabo Derry Ikast Rideklub 9,25 4,00 0,00 13,25 4,00 17,25

 8 Torben Suhr Unique a toute Barthahus Rideklub 4,00 8,00 4,00 16,00 4,00 20,00

 9 Lars Pedersen Zermatt Vejle Rideklub 9,75 4,00 4,00 17,75 4,00 21,75

 10 Lisbeth Striboldt Big Bastard Sportsrideklubben 5,25 12,00 4,00 21,25 4,00 25,25

 11 Ulrik Kjær Ali Fyens Rideklub 0,00 8,00 12,00 20,00 12,00 32,00

 12 Josefine Friberg Dolce Vita Sportsrideklubben 8,00 4,00 4,25 16,25 16,00 32,25

 13 Kim Kristensen Roy Blue Hobro og Omegns Rideklub 8,00 8,00 16,00 32,00 8,00 40,00

 14 Kim Knudsen Lavall I Aabenrå Rideklub 16,00 8,00 16,00 40,00 8,00 48,00

 15 Jesper Kristensen Corgan Hobro og Omegns Rideklub 8,50 16,00 11,00 35,50 18,50 54,00

 16 Kenneth Ernst Fitz William Slangerup-Lynge Rideklub 1,00 16,00 4,00 21,00 opgav -

7. MichAel AABo 8. torBen Suhr

14. kiM knuDSen 15. jeSPer kriStenSen 16. kenneth ernSt12. joSefine friBerG 13. kiM kriStenSen
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nets anden hovedbegivenhed. Med de 
heste, der blev valgt fra - og de heste, der 
var faldet fra undervejs, blev første afde-
lings 47 starter reduceret til kun 16  i  i 
DM-finalen.

Bo Kristoffersen startede for Fredericia 
Rideklub, men bor fast i Tykland. Han 
valgte at ride DM-finale på Carthago som 
havde fire fejl med sig frem for Bachus 
med otte. - Hvis jeg skal have en chance 
for at vinde det her mesterskab, skal jeg 
ride fejlfrit på Carthago. Sådan som Lone 
er ridende på Heide Ask, kan jeg højst 
håbe på, at hun får fire fejl, så jeg rider 

Carthago, selvom Bachus er min bedste 
hest, sagde Bo Kristoffersen inden fina-
len, og han fik ret. 

Lone og Heide Ask tog en bom med 
fire fejl til følge, men Bo Kristoffersens 
plan om at ride fejlfrit glippede. I et ube-
vogtet øjeblik løb Carthago uden om en 
forhindring. Det kostede tre fejl, og Bo 
Kristoffersen undgik på et hængende hår 
også at få fejl på tid. Han red virkelig godt 
og hurtigt på resten af banen for at undgå 
fejl på tid, men de tre fejl resulterede alt-
så i, at Lone vandt mesterskabet med et 
forspring på tre fejl til Bo Kristoffersen. 

Det ville ellers have været lækkert med en 
omspringning mellem de to dygtige ryt-
tere.

Dygtig bronzevinder
Merethe Jensen var desværre ikke i stand 
til at vise nogen af sine nye heste. De var 
begge på sygelisten. Men det var også en 
fornøjelse at se hende ride de gamle ken-
dinge: Irske Mount Everest og Lansing 
efter Lagano. Merethe Jensen får det  
maksimale ud af det hestemateriale, hun 
har til sin rådighed. Til DM-finalen faldt 
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valget på Mount Everest, og det var et 
godt valg. Lansing gik Mitsubishi Speed 
Derby, som han vandt overlegent. Mere-
the Jensen var blevet bedre og bedre for 
hver konkurrencedag, der gik, og hun var 
flyvende i søndagens DM-finalespring-
ning på Mount Everest. Hurtigt, kontrol-
leret og kraftfuldt red hun som den ene-
ste finaledeltager banen fejlfrit. Ekvipa-
gen blev med sine 9,5 fejl fra de foregå-
ende afdelinger nr. tre i det samlede 
resultat. 

Carl Johan Krabbe på 4-Ever Love e. 

Lagano,  sidste års danmarksmester, rev 
en bom i hver af de tre første springnin-
ger og blev med 12 fejl henvist til til en 
fjerdeplads. Carl Johan gjorde, hvad han 
kunne. Han stred til det sidste, men 
4-Ever Love mangler kamptræning. I tors-
dagens pressemøde forklarede Carl Johan 

Krabbe, at han ikke havde været i stand til 
at yde det maksimale i træningsarbejdet, 
fordi hans arbejdsforhold på Karenagaar-
den gennem længere tid havde været 
uafklarede.

Hans H. Kristiansen, Sportsrideklub-
ben, på Red Wood red en flot nulrunde i 
anden afdelings 160 cm springning, men 
som så ofte før er der et eller andet, der 
kikser, når det virkelig gælder. Han kom 
skidt fra start, men opnåede alligevel at få 
en femteplads. Søren Knudsen og Dia-
dem fra Vejle Rideklub var ikke på top-
pen. De er set bedre. Parret sluttede med 
16,75 fejl på en sjetteplads.

Michael Aabo red Paul Schockemühles 
hest, Derry, som Dansk Ride Forbund har 
leased, ligesom forbundet leaser de heste, 
Bo Kristoffersen rider på.

Lars Pedersen, Vejle, red sin næstbed-
ste hest, Zermatt, i finalen, fordi spring-
udvalget ønskede at se, hvordan hesten 
ville opføre sig på så stor en bane, og 
parret sluttede med 21,75 fejl på en 
niende plads. Med Dom Perignon kunne 
Lars Pedersen givet have forbedret denne 
placering.

eM-bruttoholdet
Følgende ryttere er herefter udtaget til 
EM-bruttoholdet:

Lone Kroman, Bo Kristoffersen, Mere-
the Jensen, Michael Aabo, Thomas Velin. 
Og som reserver: Carl Johan Krabbe, 
Søren Knudsen og Lars Pedersen. Det 
betyder, at Peter Mitolo fra Schweiz og 
Henrik Gundersen er rykket længere ned 
på listen som mulige deltagere.

DRFs springudvalg, som stod for udta-
gelsen af rytterne til EM-holdet: Formand 
for udvalget Jørgen Kristensen, Randers, 
Jakob Leth, Sportsrideklubben, Per Isak-
sen, Odense, Henrik B. Olsen, Århus, 
Christian Skovrider, Lind ved Herning, 
og medlem af bestyrelsen for den ny 
springrytterforening, Andreas Kün-
nemann, Randers.

Hans H. Kristiansen/Red Wood blev 5. i 
Bernstorffspark-finalen.

En velridende Merete Jensen/Mount Everest sikrede sig bronzemedaljen.

h


