Den afrikanske farm
– anno 2017
Det er ca. 100 år siden, at danske Karen Blixen
boede i Kenya og drev sin kaffeplantage. Og meget
er sket siden, men alligevel er historien om Anja Du
Toit nærmest historien om Karen Blixen om igen.
Det er nemlig historien om en dansk kvinde, der er
bosat i Kenya, og som sætter sit præg på landet –
og selvfølgelig lugter det af hest.
Mit afrika – vol. 2
Anja du Toits afrikanske eventyr startede i Uganda, da
hun flyttede dertil for at arbejde. Hun havde allerede
hjemme i Danmark dyrket heste og ridning, men kun på
hyggeplan. Det ændrede sig dog i Uganda. Her
begyndte hun at komme i en stald og stiftede for første
gang bekendtskab med, hvad man med korrekt ridning
og flid kan udrette af mirakler. I stalden mødte Anja
nemlig Gavin, der senere skulle blive en rigtig god ven.
Det var hans arbejde med at træne og uddanne en
middelmådig hest, der bestemt ikke havde bygningen
med sig, til at kunne udføre nogle af dressurens
sværeste øvelser.
”Han udrettede mirakler med den hest, og det tændte
en interesse i mig,” siger Anja og fortsætter. ”Derfra
blev jeg kun mere om mere bidt af dressur og især af
den fascination, der er forbundet med at træne en hest
til nærmest at blive en enhed med den. Det er noget
helt særligt.”

stalden i Uganda. Parret har to børn – Louis og Oskar,
og familien tæller også fire Grand Danois-hunde og så
selvfølgelig knap 30 heste.
MALO Stables opererer med flere forretningsområder.
Der tilbydes for eksempel turridning i det smukke
landskab i Dagoretti Forest i Kenya. Turene er for både
indbyggere og turister og med mulighed for
efterfølgende brunch eller pakket picnickurv undervejs.

Foto: Mia Collis
Som det eneste sted i Kenya råder MALO Stables over
en sand-ridebane, der kan leve op til de internationale
mål på 20 x 60 meter. Derudover er der en lille
terrænbane på stedet, der bruges flittigt af alle hestene
– også dressurhestene. Farmen rummer også en
rotunde og en græsbane, der dog kun benyttes til pænt
brug. Der tilbydes både undervisning i dressur og
spring på stedet, hvor flere danske ryttere har været på
ophold, hvor de både har hjulpet med ridning og
undervisning, samtidig med at de selv fået en unik
oplevelse med i bagagen.
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Efter opholdet i Uganda gik turen til Mozambique, men
det blev på den afrikanske farm i Kenya, MALO
Stables, at drømmen for alvor blev udlevet. Her bor
Anja Du Toit på nu på 14. år med sin sydafrikanske
mand Mike, som hun i øvrigt også mødte opholdet i
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Pioner af varmblodsavl i Kenya
MALO Stables giver Anja mulighed for at udleve sin
drøm. Foruden turridning for indbyggere og turister og
undervisning i spring og dressur, avles der også
varmblodsheste på farmen. Og det er et nyt koncept i
Kenya, hvor Anja faktisk er den første nogensinde, der
har indført sæd fra avlshingste til landet. Kenya er en
tidligere britisk koloni, og meget af hestelivet er
inspireret derfra. Men hvor Storbritannien har udviklet
sig helt enormt sportsligt og er blandt de bedste
nationer med regerende olympiske mestre i både
springning og dressur, har den kenyanske ridesport
ikke fulgt med i samme omfang. En konsekvens af
dette er, at hestene, der er blevet brugt til
konkurrenceridning, primært har været pensionerede
galopheste.
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Der er dog stille og roligt ved at komme en
holdningsændring, blandt de der dyrker ridesporten i
Kenya. Nemlig at man med varmblodsheste, i mange
tilfælde, har bedre forudsætninger for at opnå sportslig
succes. Det er blandt andet ved at gå op for dem, fordi
Anja selv er aktiv - og succesfuld, på de kenyanske
konkurrencebaner med sine varmblodsheste. Det har
hjulpet med at sætte skub i det spirende avlsarbejde i
Kenya, hvor Anja indtil videre har indført sæd fra
danske, tyske og hollandske hingste. Det var ikke uden
udfordringer at starte avlsarbejde op i Kenya, for det var
noget helt nyt. Men ihærdighed betaler sig, og der er
stille og roligt lykkedes at få udarbejdet nogle
retningslinjer for, hvordan varmblodsavlen kan fungere.
Der er også flyttet et par avlshopper af høj kvalitet til
Kenya, og markedet vokser stille og roligt.

Målet for MALO Stables er at sælge størstedelen af
deres føl i Kenya, for på den måde at forbedre sporten i
Kenya. Men hestesporten og avlen i Kenya er ikke
nødvendigvis profitabel, så det har været nødvendigt at
indtænke andre muligheder. Der er stadig et stykke vej i
arbejdet med at få kenyanerne til at forstå sporten,
samt forstå at kvaliteten af hestematerialet har andel i
resultaterne, og at vejen til succes kan hjælpes på vej,
hvis hestematerialet er bedre end de aflagte
galopheste. Derfor er muligheden for at sælge heste
også bedre andre steder.
Anja arbejder sammen danske Majbritt Machett, som
ejer salgs- og avlsstalden ’Dane Stud’ i Sydafrika, og
hun er klar til at tage hestene ryttervante som 3-4 årige. Men turen til Sydafrika er lang, for man kan ikke
flyve hestene derned. Så det kræver otte dage på
hullede veje og tre måneder i karantæne i et naboland,
før der kan gives importtilladelse. Først derefter kan
man begynde at tænke på salg, så det er stadig i høj
grad passionen, der er drivkraft for Anja du Toit.
Fremgang på den kenyanske dressurbane
Men Anjas passion for udvikling af dressursporten i
Kenya rækker længere end til avl. Hun har nemlig
været en del af Kenyas dressurudvalg i de sidste 14 år,
undervejs også som formand i 4-5 år. Ligesom i
Danmark er det kenyanske dressurudvalg en del af det
nationale rideforbund, og det er drevet af frivillige.
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Udover Anja består udvalget af to svenskere, en
sydafrikaner, en tysker, en inder, en amerikaner, en
englænder og en hollænder. Konstellationen af
forskellige nationaliteter i udvalget fungerer fint og giver
forskellige input fra udvalgsmedlemmernes baglande.
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Overordnet forsøger udvalget at være progressive og
se fremad for at udvikle sporten bedst muligt i Kenya.
Som en tidligere britisk koloni er Kenya, den dag i dag,
stadig hjemsted for mange briter og generelt for mange
nationaliteter. Det afspejler sig også i ridningen. For
eksempel er Polo en stor hestesport, mens dressuren
ikke så langt fremme, som vi kender den fra den
vestlige verden. Det højeste niveau på dressurbanerne
i Kenya svarer til LA5, som vi kender det herhjemme,
men de har M-programmerne klar i deres
programhæfte, og der er et par ryttere, som er klar, så
udviklingspotentialet er stort. Der er dog stadig ikke så
mange kenyanere, der er med til stævnerne, men det
kommer stille og roligt.
Uddannelse af dressurdommere er en
nødvendighed
En af de ting, Anja du Toit har lagt mange timer og
meget arbejde i, er at udvikle en uddannelse for
dressurdommere i Kenya. Sådan en har der nemlig ikke
være før. Anja er også selv dressurdommer. Hun
deltager flittigt i dommerkurser i Danmark, når det er
muligt, men er i virkeligheden dommeruddannet under
det Sydafrikanske system. Faktisk er det sådan, at Anja
er den eneste dressurdommer, der fungerer i Kenya,
som reelt har en dommeruddannelse.
Hidtil er det de lokale ryttere, der har fungeret som
dommere, men de har aldrig modtaget undervisning i,
hvad der skal lægges vægt på, når der dømmes.

og ryttere for på den måde at hjælpe til at udbrede
dressuren og viden om dressur. Det tætte samarbejde
med Sydafrika har blandt andet resulteret i, at man kan
nyde godt af nogle af deres aktiviteter, som besøg af
nogle af de allerdygtigste internationale dommere, fx
engelske Stephen Clarke, der var en af dommerne ved
OL i Rio 2016.
Passion for udbredelse af dressursporten i Kenya
Selvom der måske stadig er begrænset viden omkring
heste, kvalitet af heste, ridning og om uddannelse af
hest og rytter i Kenya generelt, er der ingen tvivl om
Anja du Toits passion, og om at hun vil gøre alt, hvad
der står i hendes magt, for at placere Kenya på
landkortet både avlsmæssigt og sportsligt.
MALO Stables, Kenya
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”De er blevet prikket, fordi de var dygtige på
dressurbanerne, men ”det er ikke nødvendigvis det
samme, som at kunne se noget fra jorden og vurdere
øvelser og kvalitet ud fra nogle retningslinjer”, siger
Anja.
Nogle af de ”etablerede” dommere har også nydt godt
af lidt hjælp og vejledning. Sammen med kollegerne i
det kenyanske dressurudvalg har Anja derfor arbejdet
målrettet på en dommeruddannelse. Der er trukket
tråde til både den danske og andre nationers
uddannelser – bl.a. en del til Sydafrika. Der er nemlig
en del samarbejde med Sydafrika, der er noget
længere fremme rent sportsligt – og på dommerfronten.
Kvaliteten af de kenyanske dommere er ikke fantastisk,
men der lægges et stort arbejde i at uddanne dommere
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