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Cathrine Dufour
Det kom ikke som en overraskelse for mange, da
kun 24-årige Cathrine Dufour blev udtaget til at
repræsentere Danmark i dressur ved OL i Rio. For
med hesten Atterupgaards Cassidy er Cathrine
nærmest med kometfart blevet en af Danmarks
absolut mest populære dressurryttere. Fire gange
har parret vundet guld ved EM for U21-ryttere, og i
2016 slog de deres navn fast med syvtommersøm.
Først ved at være en del af det danske landshold
der vandt Nations Cup ved Odense Horse Festival,
og derefter da parret med tre overbevisende ridt
vandt DM for seniorer i dressur på Broholm. Herfra
var der ikke lang vej til en OL-billet, og Cathrine og
Cassidy er nu en del af det danske OL hold, der
også tæller Agnete Kirk Thinggaard/Jojo AZ, Anna
Kasprzak/Donnperingnon og Anders Dahl/Selten
HW.

Hvad er det ved ridning, der fascinerer dig?
”Det er helt sikkert samspillet mellem hest og rytter.
Det, at man kan få en hest på en 7-800 kg til at udføre de svære øvelser, og hesten faktisk synes, det er
fedt. Det er fantastisk, når det hele går op i en højere
enhed.”

Vi fangede Cathrine midt i de travle OLforberedelser til en lille snak om ridning, OL og ikke mindst
fantastiske Cassidy.

Cathrine Dufour vinder DM 2016
Hvornår og hvorfor begyndte du at ride?
”Jeg begyndte at ride som 5-årig. Det var den helt
klassiske historie med at en pige fra folkeskoleklassen
tog mig med ned på rideskolen. I starten gad jeg faktisk ikke, men allerede efter anden gang var jeg hooked. Jeg kommer ikke fra en baggrund med heste, da
hverken min mor eller far nogensinde har redet.”

En ung Cathrine Dufour og ponyen Moonlight
Kan du beskrive, første gang du så Cassidy?
”Ja det er en ret sjovt historie, for jeg var slet ikke
solgt, da jeg så ham første gang. Jeg kunne selvfølgelig se, at han var en god hest med mange kvaliteter,
men jeg var ikke helt væk i ham. Da vi så kørte hjem,
spurgte min far min træner Rune (Willumsen red.),
hvor langt vi ville kunne nå med Cassidy, og han mente bestemt, at det kunne blive til medaljer i u21 klasserne, så det endte altså med, at Cassidy kom hjem til
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mig. I dag er jeg ikke i tvivl om, at han formentlig er
mit livs hest!

Når du ikke rider, hvad laver du så?
”Sover og spiser… Nej, jeg vil rigtig gerne være sammen med mine veninder – mødes med dem i byen
eller tage ud at spise. Det bliver ikke til så meget, som
jeg kunne ønske, i højsæsonen, og i år har det været
virkelig svært at finde tiden, fordi jeg har fået muligheden for at forfølge min livsdrøm om OL.”
Hvordan ser fremtiden ud - altså efter OL?

Cathrine og Atterupgaards Cassidy vinder EM for
U21 2013 (Digishots.nl)
Hvordan er Cassidys personlighed?
”Han er en meget tændt hest, og han er meget glad
for at arbejde. Arbejdsglæden synes jeg er meget
vigtig. Han er også en enmands-hest og derfor meget knyttet til mig. Vi er virkelig et makkerpar. Helt
generelt, så er han bare en helt vildt sød hest.”

”Selvfølgelig skal Cassidy have nogle måneders pause,
når vi kommer hjem. Han skal bare slappe af og hygge sig med skovturer. Men derefter står den jo på
indendørs sæsonen. Vi har før haft lidt udfordringer
ved de indendørs stævner, men jeg tænker da helt
klart frem mod World Cup. Derudover har jeg jo også
nogle unge heste, som jeg glæder mig til at få fat i
igen, når vi kommer hjem fra Rio.”

Hvem er dine idoler i ridesporten?
”Charlotte Dujardin! Hun har arbejdet sig op helt fra
bunden, og det kan man kun tage hatten af for. Hendes stil er så elegant. Det ser så nemt og ubesværet
ud, når hun rider. Jeg er meget stor fan af den engelske stil, og den lethed den repræsentere. Den stil vil
jeg gerne lægge mig op ad.”

Cathrine Dufour vinder DM for U21 2015
Hvad ser du mest frem til ved OL?
”Jeg glæder mig mest til at mærke den særlige OLstemning. Det, tror jeg, bliver helt fantastisk. Så glæder jeg mig selvfølgelig også til at være sammen med
de andre ryttere og ikke mindst hele det danske OL –
hold. Det bliver så stort at repræsentere Danmark
sammen med alle de andre topatleter.”

Cathrine og Cassidy ved Odense Horse Festival 2016

