SPOT på kvadrilleholdet fra Sundeved
Gårdspladsen på Vilhelmsborg summer af forventning år efter år, når kür-kvadrillen skal
afvikles ved Landsfinalerne. Søndag og kvadrille er blevet synonymer med fantasifulde udklædninger, spændende koreografi og en festlig stemning. I Sundeved Rideklub har en gruppe dannet deres eget kvadrillehold, som året
igennem målrettet arbejder frem mod finalen
på Vilhelmsborg. For kvadrille tager tid. Der
skal være 6-8 ekvipager på holdet, og der er
mange ting, der skal spille sammen, hvis man
skal samle så mange ryttere og heste hver uge
for at øve. I Sundeved Rideklub har de knækket
koden til, hvordan det kan løses, og klubbens
kvadrillehold har vundet Landsfinalerne ikke
mindre end seks gange.

Hvor svært kan det være?
Sundeved Rideklubs kvadrillehold er sammensat
af 8 personer, hvoraf den yngste er først i
40’erne og den ældste er 67 år. Holdet er blevet
det, vi kan kalde specialister i kvadrille, og i de ti
år, holdet har eksisteret, er det blevet til hele
seks sejre ved Landsfinalerne. Faktisk er kvadrilleholdet fra Sundeved blevet lidt af en institution
ved Landsfinalerne, og der er altid stor opmærksomhed omkring holdets kvadrille.
”Men sådan har det nu ikke altid været,” husker
Pia Petz fra kvadrilleholdet. ”Det første år lå vi
absolut i bunden. Vi havde lidt den der tanke:
Hvor svært kan det være, og vi begyndte derfor
først at øve vores kvadrille i februar. Da vi så kom
afsted, så fik vi jo en ordentlig omgang klø, for
det var jo slet ikke godt nok. Men vi lærte af det,
og siden da har vi ligget i top 3.”

Landsfinalerne 2015
Det gode fællesskab

Landsfinalerne 2016

I dag er kvadrilleholdet en meget organiseret
klub i klubben. En ny sæson starter op allerede
fra 1. september, hvor holdet mødes hver mandag i en lokal rideklub for at øve og planlægge
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næste års kvadrille. Den første mandag i hver
måned bliver fællesskabet dyrket lidt ekstra, idet
man skiftes til at have kaffe og kage med. Her
indbetaler hvert medlem også 100 kr. til kassen.
Pengene bruges til kostumer og tilmeldingsgebyr
m.m. så at holdet altid økonomisk forberedt til
sæsonen.
”Vi er otte på holdet, og Hary har i alle årene
været vores kaptajn,” fortæller Pia. ”Men når det
kommer til at finde på et tema og et program, så
er vi fælles om at komme med ideer. Det er vigtigt, at alle er en del af det, vi ender ud med. I
Tyskland rider de for eksempel rigtig meget kvadrille, og derfra kan vi jo så hente ny inspiration,
hvis vi mangler lidt.”

Landsfinalerne 2016
Kostumerne er kvadrilleholdet også fælles om at
lave – og de plejer at få meget ros for dem. Helt
konkret er det en ægtefælle til en fra holdet, der
er primus motor på at kreere kostumerne og
gør et stort arbejde med det. De fleste på holdet
rider på oldenborg-heste, og så er der nogle få
DV-heste i mellem. Det er ikke alle heste, der
egner sig til kvadrille, og det er naturligvis vigtigt
for holdet, at de heste der er med, synes det er
sjovt og kan finde ud af det sammen.

Klubben bakker op
”Vi er meget heldige, at vi rider i Sundeved Rideklub,” siger Pia. ”Klubben vil virkelig bredden og
herunder kvadrilleholdet, og det er rigtig dejligt.”
For det er et stort arbejde – men et sjovt arbejde – at have kvadrilleholdet. Man skal møde til
træningen hver mandag, og mange på holdet
skal køre et godt stykke med deres heste for at
komme til ridehallen, hvor træningen foregår.
Holdet har ridehallen en halv time hver mandag
aften, så der er ikke nogen tid at spilde, hvis træningen skal udnyttes optimalt.
”Det er derfor også et krav fra holdets side af, at
dem, der er med på holdet, skal være selvkørende. Det vil sige, at de skal have egen hest og selv
kunne køre med dem,” fortæller Pia.
Men nu er det ikke sådan, at der er stor udskiftning på holdet. Tværtimod. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at give slip på deres plads.
Faktisk er der to af de otte ryttere, der har været
med i alle ti år. Når der så en sjælden gang skal
en ny ekvipage til, så er det som regel holdet
selv, der prikker dem på skulderen, som de synes
kan passe ind. Ofte er det nogen med baggrund i
ringridning, da flere på holdet i forvejen også er
med ved de store ringridningsturneringer, som
er så populære i Sønderjylland.
Landsfinalerne
Landsfinalerne er årets højdepunkt for kvadrilleholdet. Hele holdet tager afsted med ægtefæller
og børn. De bor alle i lejede campingvogne og får
sat et stort partytelt op på deres plads. Det er
en fantastisk hyggelig og afslappende weekend,
med gode venner og familie, slår Pia fast. Og selv
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om børnene efterhånden er halvstore, vil de gerne med år efter år.
”Sidste år lavede Distrikt 8 en flashmop ved
Landsfinalerne. Det var virkelig en vild oplevelse.
En af pigerne, der er god til gymnastik, lavede
koreografien, og den blev så lagt ud på Distrikt
8’s hjemmeside, så alle kunne øve den. Til Landsfinalerne startede det med, at vi kom ind på træheste, og da programmet skulle til at begynde,
blev hestene smidt til jorden, og ridebanen blev
fyldt med dansere fra hele Distrikt 8 – og snart
var publikum også med. Det var simpelthen så
fedt. Men hvis jeg skal sætte ord på den største
oplevelse med kvadrilleholdet, så må det være
første gang, vi red ind på banen på Vilhelmsborgs gårdsplads. Der er bare en helt særlig
stemning, og det var bare så stort at opleve.”

ingen der har lyst til at give deres plads fra sig,”
fortæller Pia. ”Poul på 67 synes godt nok, at det
er lidt hårdt, men han har lige købt ny hest, så
jeg tænker, han fortsætter lidt endnu. Han har jo
redet altid, så han kan slet ikke lade være. ”
Ifølge Pia kan det være svært at samle folk en
gang om ugen, så man skal være dedikeret. Men
lykkedes det, så kommer det også tifold igen.
”Sammenholdet er bare det bedste ved at være
med på holdet. Vi kender jo hinanden rigtig godt,
og ses til både fester og fødselsdage. Da jeg blev
50, kom hele holdet og lavede kvadrille på dansegulvet. Det er sådan noget, der betyder noget.
Derudover er det også skønt at komme afsted
med sin hest – at komme ud at ride og træne
med de andre. Kun få af os er stævneryttere, og
vi kommer ikke sådan ud med vores heste ellers.
Det er dejligt at have muligheden for at vise den
frem til Landsfinalerne.”
Kunne du eller nogen i din klub være interesseret
i at komme i gang med at ride kvadrille men
mangler lidt input til at starte op, så er I altid
velkomne til at kigge forbi Sundeved en mandag
aften og se træningen g få en snak med kvadrilleholdet. De deler gerne ud af tips og erfaringer.

Sundeved Rideklub på podiet ved Landsfinalerne
2016
Fremtiden

Se datoer for kvalifikationer til Landsfinalerne
her.
Se også en video af Sundeveds Kvadrille ved
Landsfinalerne i 2012

Og hvordan ser fremtiden så ud for kvadrilleholdet.
”Som sagt har vi jo ikke problemer med at hverve
medlemmer, men som det ser ud nu, er der
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