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Jeg er klar over, 
at styrtet var 
selvforskyldt

ANITA LOUISE PETERSEN

S E T  I  B A K S P E J L E T 

– MED EN 
BRÆKKET 

NAKKE

TEKST: THOMAS BACH JENSEN

En lørdag midt i november i en helt almindelig M-klasse 
ved et helt almindeligt C-stævne ændredes juniorrytter Anita 

Louise Petersens situation sig fra det ene sekund til det næste. 
En hurtig beslutning om at afkorte en linje for at få en hurtigere 

tid fik alvorlige konsekvenser for den 17-årige rytter

Anita Louise Petersen ser sig selv som en erfaren, ung spring-
rytter, der har redet mange distrikts- og landsstævner og flere 
internationale klasser over en årrække både som pony- og ju-
niorrytter. Hun starter ofte stævner på sine fem heste, og da 
hun red distriktsstævne i Vejle midt i november var det som 
opvarmning til Danish Christmas Show, som hun har redet 
flere år i træk og altid glæder sig til.

Hun er en rytter, der sjældent vinder, fordi hun foretrækker at 
ride sikkert frem for at tage chancer, og derfor er snævre ven-
dinger uvant for hende. I lørdagens MB i Vejle sprang hendes 
9-årige KWPN-hoppe Extra P e. C-Indoctro/Ahorn sikkert og 
fejlfrit, og Anita Louise besluttede sig i en hurtig indskydelse 
for at afkorte linjen frem til en oxer.

Hoppen nåede ikke at tilpasse afstanden, fik sat for tidligt 
af og landede ned midt i forhindringen og snublede frem i et 
styrt. Det så voldsomt ud, men Extra P slap uskadt fra styrtet. 
Det gjorde Anita Louise ikke, men heldigvis havde hun sin nye, 

Anita Louise Petersen er en ung 
men erfaren springrytter, der havde 
glædet sig til at ride Christmas Show 
igen, men denne gang må hun blive 
i sygesengen med nakkekrave på. 
Foto: Ridehesten.com/Kristine Ulsø Olsen

sikkerhedsgodkendte ridehjelm samt sikkerhedsvest på, men 
det kunne alligevel ikke redde hende fra en kraftig forstuvelse 
af det højre håndled og to brud på nakken.

Hun landede på maven og var ikke rigtigt i stand til at be-
væge sig, men banepersonalet reagerede hurtigt og korrekt, 
og inden længe var Anita Louise på vej til hospitalet i, hvad 
hun selv beskriver som umenneskelige smerter.

Min historie kan måske redde andre
Fra sin hospitalsseng på Kolding Sygehus kunne hun trods eller 
måske netop på grund af smerterne ikke tænke på andet end, 
hvor vigtig ryttersikkerhed er. Derfor lå det hende meget på 
sinde at dele sin historie med andre i håbet om kunne hjælpe 
andre til at undgå et uheld som hendes.

Således satte hun sig for at redigere de videooptagelser, 
som hendes mor havde filmet under ridtet og under indlæg-
gelsen, og hun sendte sin historie og den færdige video til 
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Ride hesten. Nyheden på Ridehesten.com fik på få dage 70.000 
visninger.

Anita Louise påtager sig skylden for ulykken og håber sam-
tidig, at hendes historie kan bidrage til, at andre ryttere tæn-
ker sig bedre om. Hun har valgt at stå frem og slå et slag for 
ryttersikkerhed.

– Jeg er klar over, at styrtet var selvforskyldt, og jeg vil gerne 
opfordre andre springryttere til at tænke sig godt om alle-
rede, når de går bane og tænke en ekstra gang, inden de tager 
en chance. Det kan bedre betale sig at ride stabilt og sikkert, 
konkluderer hun fra sygesengen.

– Jeg rider selv med noget af det bedste sikkerhedsudstyr, og 
det har højst sandsynligt reddet mig fra en værre skæbne. 
Derfor vil jeg også gerne opfordre andre ryttere til at have 
sikkerhedsudstyret i orden og opfordre forældre til aldrig at 
gå ned på deres børns sikkerhedsudstyr, siger Anita Louise.

I dag ville jeg ride udenom
Anita Louises familie er chokeret over uheldet, og hendes mor 
blev rystet over meddelelsen på hospitalet, da de fik beskeden 
om dobbelt brud på nakken.

– Mine forældre ønsker ikke at se videoen af styrtet eller 
snakke for meget om det, da det i forvejen påvirker dem meget 
at se, hvad jeg går igennem, fortæller Anita Louise.

Smerterne er indimellem uudholdelige, men hun har enkelte 
gange kunnet bevæge sig med ud i stalden og se til sine heste 
Extra P, Iris Van Het Fries Hofke, Cindy, Søndermarkens Sally 
og Kokkedals Sinope og give dem godbidder. Anita Louises 
mor, Conny Petersen, der nu passer hestene, ønskede ikke at 
medvirke i interviewet, da ulykken stadig går hende meget på.

Anita Louises liv blev ændret på et splitsekund, og når hun 
tænker tilbage på det skæbnesvangre ridt og ser videoen deraf, 
så ved hun præcist, hvad hun ville gøre anderledes, hvis hun 
fik chancen.

– Jeg vil helt klart ride udenom den forhindring, som jeg red 
indenom for at komme hurtigere til oxeren. At ride indenom 
gjorde det teknisk vanskeligt, og selvom jeg red godt ud i ven-
dingen for at få mere plads, så blev det bestemt ikke bedre, 
slutter Anita Louise.  h

Efter sit alvorlige uheld, som Anita 
Louise har valgt at være meget 

åben om, gør hun meget ud af at 
opfordre andre ryttere til at have 

sikkerhedsudstyret i orden og 
opfordre forældre til aldrig at gå ned 

på deres børns sikkerhedsudstyr. 
Foto: Ridehesten.com/Maria Schacht

Mine forældre 
ønsker ikke at se 
videoen af styrtet
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