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komme dagligt på fold. Elevundervisnin-
gen er henlagt til den ene hal, så den an-
den er fri til privatrytterne samt Karin og 
hendes beriderelever.

– Vi skal gøre os attraktive på noget 
andet end de små steder. Her på stedet er 
der 70 heste, men de er fordelt i en stald-
bygning, der er opdelt i mindre enheder, 
og det fremmer hyggen og roen i stalden. 
Vi skal have plads til vore elevryttere, og 
vores landsstævneryttere har en fin for-
ståelse for, at vi har behov for og glæde af 
vores elevskole. Som rideklub har vi også 
en forpligtigelse til at kunne levere en vare 
i lokalområdet, der dækker ridning på alle 
niveauer, understreger Karin.

– Vi vil gerne holde et vist niveau, og 
det betyder, at hestene skal have det rette 
foder, bunden i hallen skal være i orden 
med meget mere. Kan man ikke tilbyde 
ryttere og heste ordnede forhold, så mi-
ster man medlemmer. Det kan være dyrt 
at være fattig, forklarer hun, samtidig med 
at hun roser klubbens bestyrelse for både 
at være fremsynet og professionel. 

Godt samarbejde med avlerne
– Vi har mange heste i træning for avlerne, 
og for f lere af dem gælder, at vi har lavet 
langsigtede træningsplaner for hestene, 
fortæller Karin. Sammen med beriderele-
verne Sabrina og Camilla, der er på hen-
holdsvis 4. og 6. år, uddanner hun hestene 
og starter dem i konkurrencer.

– Vi skal eksponere os selv, og den bed-

ste måde at gøre det på, er at stå på re-
sultatlisterne fra stævnerne, understreger 
Karin. Det giver god reklame for beri-
deren og eleverne samt ikke mindst for 
ridecentret.

– Du er ikke bedre end den sidste hest 
du har redet, og derfor er vi meget glade 
for, at vi har så mange talentfulde heste i 
arbejde, gode heste trækker flere til.

Karins beriderelever er en bærende del af 
ridecentret og de sætter deres præg på dag-
ligdagen. – Vi kan ikke undvære at have 
beriderelever. Ikke alene tager de en del af 
privatundervisningen, men de træner og 
konkurrerer også på nogle af de 18 heste 
vi har i træning. Jeg er udlært hos Torben 
Suhr, og han var rigtig god til at invol-
vere sine elever i dagligdagen, jeg gør det 

samme, og det betyder, at jeg kan være væk 
fra stedet til stævne uden at bekymre mig 
om driften. Det tager eleverne ansvar for. 

– Jeg syntes det er enormt sejt, at jeg har 
to elever der rider så godt og er klædt på 
til at løse opgaver selvstændigt, når jeg er 
væk fra stedet. Beriderelever er en fanta-
stisk opfindelse.

Efter den tragiske brand og de hårde 
år der fulgte efter, har klubben nu fundet 
fodfæste. De er klar til at løfte nye opga-
ver, og derfor har de ansøgt om at afvikle 
et landsstævne i dressur i maj måned næ-
ste år. Klubben har nu mellem 15-20 he-
ste på landsstævneniveau, og man er helt 
parat med gode ideer til at skabe et godt 
miljø omkring dressurbanerne.

Rideklubben har opført en cafeteria-
bygning på siden af den store ridehal 

– en god investering, der er med-
virkende til at skabe et godt miljø 

omkring ridehallen.

Ä Gårdens hoved-
bygning brændte ned 
til grunden. Der er 
opført en ny bygning 
foran søen. Den 
bygning fungerer bl.a. 
som bolig for beri-
dereleverne. Stalden 
er trukket væk fra 
beboelsen og søen. 
Da gården brændte 
i 2005 faldt en del af 
hestene i den iskolde 
sø, da de blev reddet 
ud af de brændende 
bygninger.

hbc@wiegaarden.dk
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Nødhjælpskufferten fra Falck 

er god at have i stalden. 

Her er der hjælpemidler at 

finde, som kan klare mindre 

skader samt bruges til at yde 

førstehjælp inden dyrlægen 

tilkaldes eller rytteren køres 

til skadestue eller læge

Af Britt Carlsen
Foto: Ridehesten.com/Mette Andersen

I nødhjælpskufferten fra Falck 
er der hjælp at hente til både 

hest og rytter. Her finder du 
gazekompres til sår, bandager, 
desinficerende midler, termometer, 

ispose, anti-choktæpper til at holde den 
tilskadekomne rytter varm efter et alvor-
ligt fald, armslynge og meget andet, som 
er nyttigt ved både store og små ulyk-
ker. 

Falck understreger, at nødhjælpskuf-
ferten altid bør være tilgængelig i nærhe-

den af hesten. Derfor følger der et særligt 
vægbeslag med nødhjælpskufferten, så 
den er lige til at hænge op i stalden eller 
i hestetraileren. Nødhjælpskufferten til 
hest og rytter er udviklet i samarbejde 
med Hestepraktiserende Dyrlægers 
Forening (HDF).

Når nøden er størst 
er hjælpen nærmest

Falcks førstehjælpskuffert indeholder de mest nødvendige ting til, når ulykken indtræffer. Kuffer-
ten fås i både stor og lille, på billedet her ses den lille udgave af førstehjælpskufferten. 

Du kan altid få 
genopfyldt din 
nødhjælpskuffert 
ved at henvende dig 
til din lokale Falck-
station, ringe på tlf. 
70 10 20 31 eller via 
www.falck.dk. 
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Mellem 20 og 30 gange årligt 

kolliderer hestekræfter 

af kød og blod med 

hestekræfter af metal og 

motor, og dette får ofte 

alvorlige konsekvenser for 

de involverede

Af Britt Carlsen

Dansk Ride Forbund har i et sam-
arbejde med Børneulykkesfonden 

lanceret kampagnen ”Vis hensyn, når he-
stekræfter mødes”. I denne kampagne op-
fordrer de to organisationer rytterne til 
selv at gøre en indsats for, at de er synlige 
for de øvrige trafikanter, de møder i tra-
fikken. Og omvendt opfordres bilister og 
cyklister til at have forståelse for, at heste 
kan reagere helt uforudsigeligt i trafikken. 
Via hjemmesider, annoncer, Facebook, ri-
deklubber og køreskoler skal kampagnens 

budskab printes ind i bevidstheden hos 
både ryttere, bilister og cyklister.

Årligt sker der omkring 130 riderela-
terede ulykker i trafikken, og 20-30 af 
dem involverer andre trafikanter, viser en 
undersøgelse foretaget af Statens Institut 
for Folkesundhed. Og det er det antal, 
som Dansk Ride Forbund og Børneulyk-
kesfonden håber at kunne reducere med 
denne kampagne.

En ulykke er en for meget
– Sikkerhed først er en af Dansk Ride For-
bunds fem kerneværdier, og derfor prio-
riteres sikkerhed altid højt i forbundets 
arbejde. Fokus på netop dette kerneom-
råde har medvirket til, at antallet af ri-
derelaterede ulykker er faldet de seneste 
år. Dette er selvfølgelig yderst glædeligt, 
men det betyder ikke, at vi nu kan ned-
prioritere arbejdet med sikkerhed i ride-
sporten – en ulykke er en for meget, poin-
terer forbundets formand Ulf Helgstrand 
og fortsætter:

– Alle trafikanter skal forstå, at en 
pony/hest kan reagere mere end uhen-

sigtsmæssigt og ganske uforudsigeligt i 
trafikken, uden at dette skyldes rytterens 
indflydelse. Vi skal derfor kort sagt lære 
gensidig respekt og hensyn. 

Vi bør tage mere hensyn
– Færdselsloven forsøger at regulere, 
hvordan vi skal færdes blandt hinanden, 
forklarer René Arnt, landsformand for 
Dansk Kørelærer-Union. I loven står bl.a.: 
”Et køretøjs hastighed skal til enhver tid 
være afpasset efter forholdene med sær-
ligt hensyn til andres sikkerhed. Den 
kørende skal herved tage vej-, vejr- og 
sigtforholdene, køretøjets tilstand og be-
læsning samt færdselsforholdene i øvrigt 
i betragtning”.

– Ud over disse generelle regler nævner 
loven en række særlige situationer, hvor de 
kørende skal holde en efter forholdene lav 

hastighed og netop for at tage hensyn til, 
at der også færdes heste på vejene, står der 
bl.a. ”hvor køretøjet nærmer sig heste eller 
kreaturer på vejen”. Da der i denne situa-
tion selvsagt er tale om levende væsner, 
der kan reagere meget uventet og over-
raskende for både rytter og bilist, bør bi-
listerne ved kørsel forbi heste være meget 
opmærksomme og i god tid inden passa-
gen afpasse hastigheden og passere hest 
og rytter med meget stor sideafstand og 
dermed udvise forståelse for de proble-
mer rytteren kan komme i, hvis hesten 
bliver nervøs på grund af bilens lyd. Det 
er naturligvis ulovligt og meget forkert, 

VIS HENSYN, 
når hestekræfterne mødes

Et møde mellem en hest, en bil 
eller en cykel på vejen kan enten 
foregå helt smertefrit, eller blive 

fatalt for den ene eller begge 
parter. Det hele afhænger af, om 
parterne har forstået budskabet: 

Vis hensyn, når hestekræfterne 
mødes. (Foto: Ridehesten.com/

Annette Boe Østergaard).

Rid én og én i højre side af vejen. Kun hvis I er 
mange, skal I ride to og to. (Foto: Ridehesten.
com/Annette Boe Østergaard).

Hold god afstand, når du cykler forbi en hest. Brug ringeklokken eller kald på rytteren og sig, at du 
vil overhale. (Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard).

– For mig personligt fylder omgangen med heste det meste af min fritid, men jeg har 
også en anden lidenskab. Det er hurtige, gerne gamle biler med masser af hestekræfter. 
Så min ”stald” rummer ikke bare hestekræfter af kød og blod men også hestekræfter af 
metal og benzin, fortæller Dansk Ride Forbunds formand Ulf Helgstrand og han fortsæt-
ter: – Det er ikke en tilfældighed, at der på nummerpladen af mine biler står ”Heste min 
passion”. For selvom mine biler rummer store hestekræfter, er det ikke ensbetydende 
med, at jeg kører alt, hvad motorerne kan, og især ikke når jeg møder en pony/hest i 
trafikken – det får hverken jeg selv, bilen eller ponyen/hesten noget ud af. Dette ikke sagt 
for at pudse min ”glorie”, men gensidig respekt og hensyn, når hestekræfterne mødes er 
nøgleordene, hvis vi skal reducere antallet af ulykker – en ulykke er en for mange. For 
hvis budskabet ikke respekteres, kan det ikke bare gå galt, men rigtigt galt og i værste 
fald med døden til følge. (Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen).
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når bilisterne vælger at bruge hornet for 
at gøre opmærksom på deres tilstedevæ-
relse, påpeger han.

Gode råd til…
Rytteren – når du rider i trafikken
• Husk ridehjelm – ALTID!
•  Du skal ride i vejens højre side, med 

mindre der findes en særskilt ridesti. Du 
må ikke ride på cykel- og gangstier.

•  Rid én og én i højre side af vejen. Kun 
hvis I er mange, skal I ride to og to.

• Rid aldrig for løse tøjler.
•  En ung og urolig hest bør følges med en 

erfaren og rolig hest, hvor den erfarne 
går tættest på trafikken.

•  Giv tegn i god tid, så andre ryttere og tra-
fikanter er forberedt på, hvad du vil gøre.

•  Hold samling på gruppen. Kryds ve-
jen samtidigt. Lad aldrig heste vente på 
hinanden på hver sin side af vejen. He-
ste er f lokdyr, og i værste fald kan en 
ventende hest løbe efter de heste, som 
allerede er kommet over vejen.

•  Kryds altid vejen, hvor der er fuld over-
sigt – og f.eks. aldrig før et sving.

•  Når du rider i lygtetændingstiden, skal 
du have en lygte på dit venstre ben. Lyg-
ten skal lyse hvidt fremad og rødt bagud 
og være synlig på mindst 150 meters af-
stand. Hesten skal have refleksbånd på 
alle fire ben. Refleksbåndene skal være 
mindst 5 cm brede. Du kan blive ekstra 
synlig ved selv at tage en refleks/diode-
vest på og give hesten et lyst dækken 
på, evt. med påsyede refleksbånd eller 
et refleksdækken.

• Fodgængere passeres altid i skridt.

•  Tag ned i skridt, hvis en cyklist ønsker 
at overhale.

Bilisten – når du kører i bil  
og skal forbi en hest
•  Sæt farten ned og kør forbi i god af-

stand.
•  Hvis du ikke kan komme forbi, så hold 

god afstand til hesten, indtil det er mu-
ligt at passere.

•  De fleste heste er ikke bange for biler, 
men hesten kan blive bange for noget 
andet – f.eks. en plasticpose – og hoppe 
til siden.

•  Heste bliver ofte bange for uvante lyde. 
Hvis du kører med en last, der rasler 
eller f lagrer, skal du være ekstra forsig-
tig.

•  Pludselige lyde skræmmer hesten mere 
end kontinuerlige. Trykluftbremser og 
signalhorn vil derfor ofte skræmme he-
sten.

•  Hvis du holder stille og lader hesten pas-
sere, så vent med at starte og speede op, 
til hesten er kommet på god afstand.

•  Vær opmærksom på, om rytteren giver 
tegn til dig om f.eks. at sænke farten 
eller stoppe op.

•  Blænd lyset ned, når du møder en hest 
i mørket.

Cyklisten – når du kører på 
cykel og skal forbi en hest
•  Cyklen er næsten lydløs. Ofte opdager 

hest og rytter dig først, når du er meget 
tæt på. Det kan overraske og skræmme 
hesten.

•  Derfor skal du på god afstand sikre dig, 
at hest og rytter ved, at du nærmer dig. 
Brug ringeklokken – eller endnu bedre: 
Kald på rytteren og sig, at du vil over-
hale.

• Hold god afstand, når du kører forbi.
•  Vær opmærksom på, om rytteren giver 

tegn til dig om f.eks. at sænke farten 
eller stoppe op. 

Hvis du skal ud at ride på vejen i lygtetændings-
tiden skal du på dit venstre ben have en lygte, 
der lyser hvidt forud og rødt bagud min. 150 m. 
Hesten skal have et refleksbånd på hvert ben 
af min. 5 cm’s bredde. (Foto: Ridehesten.com/
Jørgen Bak Rasmussen).

SYNLIG I TRAFIKKEN
Er du ude at ride i lygtetændingstiden SKAL du på dit venstre ben have 
en lygte, der lyser hvidt forud og rødt bagud min. 150 m. Hesten SKAL 
også have et refleksbånd på hvert ben af min. 5 cm’s bredde. Det siger 
færdselsloven. Er det om dagen meget tåget, så sigtbarheden er dårlig, skal du også klæde dig 
selv og hesten på som i lygtetændingstiden.

Når du køber reflekser, så vær opmærksom på, at de skal være godkendt efter den europæ-
iske standard. Det sikrer du dig ved at se, at refleksen eller pakken, den kommer i, har påtrykt 
mærkningen: EN 13356.

Der findes i dag mange forskellige former for reflekser lige fra tynde refleksbånd der kan 
sættes på trensens pandebånd og næserem til refleksdækkener, refleksveste samt lygter der 
kan klipses fast bag på ridehjelmen eller på dækkenet.

hbc@wiegaarden.dk
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