Træningslejr i Sverige med afsluttende stævne i Gärds
Tekst og billeder: Caroline Jensen

Line Mogensen og Zorro

Fra onsdag d. 8/4 –
fredag d. 10/4 var der
træningssamling
i
Skatteberga, Sverige,
med landstræner Lars
Christensson.
Vi ankom alle onsdag
morgen, hvor vi selv skulle
varme op til den tid, vi
havde fået. Da skulle vi ind
og ride det 1*-stjernede
dressurprogram for den
svenske FEI-dommer Kai
Sköld,
holdkaptajn
for
pony/junior-holdene Karin
Semberlund og landstræner
Lars Christensson.

Vi fik så mulighed for at
ride rundt bagefter og gøre
nogle af tingene bedre. For
de flestes (alle på nær
Kamilla Christensen og
Bally Dane) vedkommende
skulle
der
trænes
middelskridt. Vi fik alle
rigtig meget ud af det!

Simone Vinter og Step Dance

Torsdag var der mere gang i
– der blev lagt ud med
springning fra klokken 8
om
morgenen
med
undervisning af Lars og fra
klokken
14
begyndte
terræntræningen, som også
var hos Lars. I springningen
arbejdede vi med afstande
og kontrol af hestens galop
– at forlænge og afkorte
galoppen
i
både
kombinationer
og
på
længere distancer. Senere i
terrænet trænede vi meget
både halv og hel coffin. En
hel coffin er bestående af et
spring – 1-2 galopspring –
en grav – 1-2 galopspring –
et spring. En halv er kun
med ét spring.

Nanna Mortensen og Romolus

Det var helt vildt fedt dels
at få lov til at ride for en så
dygtig dommer, men også
at få kritikken og hans egne
ord om, hvordan man
havde klaret det, og hvad
man skulle gøre bedre.

Kamilla
Dane

Christensen

og

Bally

Katja Berg og Corvette

Om fredagen skulle vi ride
noget løsgørende dressur,
så vi alle var klar til
weekendens
stævne
i
Gärds! Lars havde fundet
de gule kegler frem til
forskellige øvelser – og det
skal da lige nævnes at kun
pga. træningen med Lars og
hans kegler i en øvelse med
to buer ned af langsiden, fik
jeg 8 for den til stævnet.
Tak, Lars!
Det var helt vildt god
træning, og mange af os fra
træningssamlingen brugte
opvarmningen
fra
fredagens dressurtræning
til at gøre hesten smidig i
opvarmningen til stævnets
dressur. Fra min side er der
kun at sige, at det hjalp helt
vildt!

Caroline Jensen og Sun City Scan
Foto: Elisabeth Richard

Lørdag var der dømt stævne
for 90’ernes og de 2*-hestes
vedkommende. Danskerne
klarede sig godt hele vejen,
trods
mange
diskvalifikationer i både
spring og terræn. Katja
Berg på Corvette blev
nummer 3 i deres klasse.

Om søndagen skulle de 1*ponyer og 100-hestene ride
– og de danske ponyer
klarede sig fænomenalt flot
med
Camilla
Sæbø
Hansen/Braveheart
som
nummer 1, Bianca Walton
på Surprice som nummer 2
og Sofie Lassen med Jessie
som nummer 3.
Det var bare så godt gået,
da der i løbet af hele
stævnet, som skrevet, havde
været
rigtig
mange
diskvalifikationer.

Bianca Walton prøver at gøre sig
skeløjet til teori

Så tak til alle for en
fantastisk,
hyggelig
og
lærerig påske.
Til slut en billedserie af
vores
illustrative
underviser,
Lars
Christensson.
Sofie Lassen

Alle
dage
var
super
hyggelige, trods vi boede
forskellige steder, og alle
hestene var spredt for vilde
vinde. Dog havde vi et sted
hele 10 danske ponyer
samlet. De var tilhørende
Camilla
Sæbø,
Mimi
Packert, Mai Kaas, Sofie
Lassen, Anne Hansen og jeg
selv.

Jessie, fam. Lassen og Mimi
Packerts Cappucino i baggrunden.

Torsdag aften bød i øvrigt
også på teori i rytterstuen,
hvor de fleste danskere sov.
Lars sagde nogle rigtig gode
ting, som kunne hjælpe os
med træning derhjemme
samt til stævner. Vi fik også
feedback på de forløbne
dage.

