SPOT
på Ole Baj Jensen
I sommeren 2016 vandt Ole Baj Jensen og
hans fantastiske hest Harry Potter efter
Heartbeat det Nordiske Mesterskab i military.
Den 9-årige vallak har med Ole i sadlen haft en
særdeles flot karriere, og indtil videre er det
udover det nordiske guld også blevet til NM
guld for hold og DM bronze til det fremadstormende makkerpar. Vi har taget en lille
snak med Ole om fascinationen af militarysporten, og om hvordan man forbereder sig til
de store stævner, samt hvad den nærmeste
fremtid byder på.

der red military, og jeg tænkte, at det kunne da
være meget sjovt at prøve.”
Hvad er det ved military, der fascinerer dig?
”Det er kombinationen af, at man skal kunne lidt
af det hele med hesten, dressur, terræn og ridebane springning. Terrænet er selvfølgelig højdepunktet, og den del der giver det største adrenalin kick.”

Præmieoverrækkelse NM
Hvordan træner du og forbereder dig på store
mesterskaber?

Ole Baj Jensen og Harry Potter 2015 (Ridehesten)
Hvornår startede interessen for military?
”Jeg begyndte at interesse mig for military omkring 16-års alderen. Jeg havde nogle venner,

”Jeg træner egentligt meget efter en fast rutine
hele året rundt, hvor hesten har et ugentligt
program med dressur og spring og konditionstræning. Jeg ændrer ikke meget op til stævnerne, men hestene arbejder måske lidt mindre
ugen op til konkurrencen, for at de har overskud
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til selve stævnet. Ellers holder jeg mig til samme
rutine.”

Er der en hest, der har en særlig plads i dit
hjerte?
”Min nuværende hest, Harry Potter, har helt
klart været mit livs hest indtil nu. Han har alt det
som en god militaryhest skal have. Gode gangarter, springegenskaber, udstråling, mod, udholdenhed og et super temperament.”
Hvad er din største sportslige præstation?
”Det må helt klart være, da jeg vandt NM i år!
Det var en rigtig stor oplevelse. Og ellers er min
bronzemedaljer ved DM og NM sidste år også i
blandt de største samt vores holdguld ved NM.”

Hvordan ser fremtiden ud?
”Fremtidens mål er EM næste år i Polen, som
jeg meget gerne vil kvalificere mig til, og så må vi
se, hvad der kommer derefter. Harry Potter skal
i hvert fald ud og have en masse erfaring på 3
stjernet niveau næste år.”

Har du nogen idoler i sporten, som du vil fremhæve?
”Umiddelbart er Michael Jung (tysk militaryrytter
der har vundet OL guld, VM guld m.m. red.) den
rytter, der har gjort det største indtryk på mig.
Han har jo gentagne gange vist, at han besidder
en enorm styrke i alle tre discipliner.”
Når du ikke er til hest, hvad laver du så?
”Til daglig sælger jeg rideudstyr i Midtjysk Rideudstyr i Låsby og arbejder ved siden af som chipmærker hos SEGES, der udsteder pas til alle
heste i Danmark. Og så underviser jeg en del
ryttere om aftenen.”
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