SPOT på OL i Rio

Oplevelser
fra dommertårnet
Ved OL i Rio var Danmark ikke kun repræsenteret med fire dressurekvipager - også en
dansk dressurdommer havde taget den lange
tur til Brasilien for at dømme verdens bedste
dressurryttere. Vi har taget en lille snak med
5*dressurdommer Susanne Baarup Christensen, der til dagligt er elitekoordinator i Dansk
Ride Forbund, om hvordan det var at opleve OL
indefra, og om hvordan man som dommer forbereder sig til verdens største sportsbegivenhed.

glæde, når man så endelig skal afsted. Men det
største må være at opleve hele den olympiske
atmosfære, og det setup et OL kræver. Og sådan
helt personligt så er det meget stort at være
udpeget til at dømme verdens bedste ryttere.”

Her boede dommerne under OL
Fik du mulighed for at opleve landet, da du kom
til Rio?

Susanne ved Kristus-statuen
Hvad var din største oplevelse i forbindelse
med OL i Rio
”Som dommer starter det hele jo et år før OL,
hvor man bliver udtaget til at dømme. Herefter
er der forberedelsen op til konkurrencen, hvor
man er ude at dømme mange stævner og ekvipager. Så er der naturligvis også forventningens
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”Ja, det gjorde jeg. Dommerne boede kun ti minutter fra ridestadion. Derfor var vi langt væk fra
alt andet, der havde med OL at gøre. Heldigvis
blev der arrangeret udflugter, så vi havde mulighed for at se lidt af Brasilien – både fra den lidt
triste og fra den fantastiske side.”
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Kan du uddybe den triste og den fantastiske
side?
”Trist fordi der er så stor forskel på rig og fattig.
Den store kriminalitet og ikke mindst manglen på
respekt for menneskeliv. Vi spiste eksempelvis
frokost i en Favela (fattigt kvarter red.), og her
blev der betalt beskyttelsespenge til de lokale
’bosser’, så vi kunne være i fred. Det fantastiske
af Brasilien var naturen. Vi var på en sejltur den
ene dag, og det var nærmest som at tage et
smut til paradis. Flot natur, skønhed og stilhed.
Det var fantastisk.”

40.000 enkeltkarakterer ved dette OL, og der
blev kun rettet 30 karakterer, så det må være
godkendt.”

Dommerteamet Rio 2016
Hvad var forskellen på at dømme dette OL og
et andet mesterskab?

Middag med udsigt
I var syv dommere afsted sammen, hvordan
var det?
”Vi var rigtig meget sammen, og det var en stor
oplevelse. Jeg kendte alle dommerne i forvejen,
og vi dømte alle sammen i Aachen i juli. Så det
var dejligt at dele alt det sammen med nogen,
man kender. Udover os dommere, var der også
et Supervisor Panel. De overvågede alle de karakterer, vi gav de enkelte ridt, og de kunne gå
ind og rette en teknisk karakter, hvis en dommer
for eksempel havde overset en fejl i et changement. De kan ikke rette en kvalitets karakter kun
en teknisk karakter. Der blev givet omkring
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”Det hele er så meget større, og så var der virkelig meget sikkerhed. Vi skulle scannes og undersøges som i en lufthavn, hver gang vi skulle ind
på stadion. Vi skulle også gennem et bassin med
desinficerende væske. Der var mange af os, der
fik ødelagt vores sko på den konto. Derudover
var der også møder med FEI omkring stress- og
mediehåndtering … ja vi må sige, at vi var klædt
godt på til opgaven.”

D
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Hvordan var sporten ved dette OL?
”Helt fantastisk. Jeg havde dømt dem alle før –
på nær en enkelt – men det var første gang, de
ligesom blev dømt sammen, og det var klart en
udfordring at måle dem mod hinanden. Det var
nogle fantastiske ridt, vi fik lov at se alle dagene.”

bakkede hinanden op og støttede hinanden alle
dagene.”

Det flotte stadion i Rio
Set i bakspejlet er der så noget der falder dig
ind, nu hvor OL er overstået?

Susanne på vej gennem security – ved det famøse bassin.
Kan en dommer have forventninger til de deltagende ekvipager?
”Ja, det kan en dommer sådan set godt, men det
er altid dagsformen. der er afgørende. Det så vi
jo især i Grand Prix Special, hvor der var hård
kamp om pointene. Der skulle rytterne virkelig
ride fejlfrit for at komme øverst på skamlen. Det
gjorde Charlotte Dujardin og Valegro eksempevis
ikke, og de måtte derfor se sig slået af Isabell
Werth og Weihegold.”

”Der er naturligvis fokus på atleterne ved sådan
en begivenhed, men det at skulle dømme er også
en præstation. Vores forberedelser begynder
allerede et år før OL, hvor vi bliver udtaget til at
dømme, og vi skal dømme mange stævner og
ekvipager på vejen frem mod OL. Når de olympiske ekvipager skal på banen, så skal vi dommere
også ind og præstere, og ligesom rytterne bliver
vi målt på det, vi laver. Jeg tror ikke, der er mange, der er helt klar over, hvad det kræver at sidde som dommer til sådan en begivenhed. Men
det er uden tvivl det største, jeg har oplevet som
dommer. Og heldigvis har vi generelt fået positive
tilkendegivelser for vores (dommernes) indsats i
Rio. Det er jo dejligt, og jeg håber meget, jeg får
lov at dømme ved et OL igen en gang.”

Har du en kommentar til de danske præstationer?
”Danskerne gjorde det så flot, og de levede op til
de forventninger, der var til holdet. Det danske
team fremstod som et sammentømret hold, der
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