Til Danmark for å se Dressurtrening på høyere nivå.
Nå har jeg været ei uke på Jylland, og har sett mye ridning. I Danmark er hestesporten mye større
enn i Norge. Man ser hester og privatstaller rundt hver en sving. Men ikke alle her driver sporten.
Noen driver avl, andre har tur/hobby hest og mange har bare noen hester. Det koster mye mindre å
holde hest her, så det er vel en av grunnene til at det er så mye hest. For de som driver sporten er
det rideanlegg med ridehaller med bare noen kilometers mellomrom. Det er stor variasjon på
standard og driftsform på anleggene.
Jeg har jobbet sammen med min dressurtrener som bor her på Jylland. Dagene har bestått av trening
av hestene og stallarbeid. Jeg har ridd en godt utdannet hest, som er en viktig erfaring for meg både
som rytter og trener. Det har vært en stor opplevelse for meg.
Jeg har også vært på flere andre rideanlegg, sett ridning og undervisning med andre trenere. Jeg har
sett ulike metoder å trene hest på. Det er fint å kunne snakke med egen trener om hva som er bra i
de ulike trenings metoder, og hva som kan være bra å ta med hjem til Norge. For meg er det viktig å
få tilført noe til det systemet som jeg har og ikke endre et godt system.
Har fått se hester etter kjente hingster i trening. Her har jeg fått se deres temperament, eksteriør og
bevegelser. Hvordan hesten er i bruk er viktig for avl av hest. Siden jeg selv har avlet fram de hestene
jeg har hjemme, er det morsomt å se hester med samme avlslinjer som jeg har selv.
Siden jeg har fått vært på flere ulike rideanlegg har jeg fått noen praktiske ideer og løsninger til min
egen drift. Det er små ting som utforming av stall innredning, oppbygging av utebaner og uteanlegg.

Jeg har også fått gode ideer til oppbygging av større anlegg og sett noen gode løsninger for
stallanlegg, ridehaller, utebaner og uteområder.
Denne årstiden her i Danmark er nok ikke den beste når det er blåst og regn. Luftegårdene til
hestene er gjørmete. Da er det fint å vise bilder og video fra Nord-Norge med rein snø. Vise det
fantastiske lyset vi har når solen kommer tilbake i januar, og at det går fint å ri på utebane med
snødekke. Dette er danskene imponert over, men de forestiller seg nok at det er kaldere enn det er.
Kulden blir ikke den samme her som det er hjemme.
Så nå gleder jeg meg til ei ny uke med flere spennende erfaringer.
Hilsen Elin Sørensen Ridelærer

