Oplev Danmark til hest
Danmark er et fantastisk smukt land – og er der
noget bedre end at opleve den skønne natur fra
ryggen af en hest? Du er måske end af dem, der
har rejst rundt i landet og ofte tænkt, ej hvor
kunne det være fedt at ride her. Eller måske har
du bare redet stierne tynde i det område, hvor
du bor, og kunne godt tænke dig at komme ud
og se noget andet? Uanset så kan det godt være
lidt svært og uoverskueligt at planlægge, hvordan man lige tager hesten med på ferie, men når
man kommer afsted, er det en helt fantastisk
oplevelse. Det fortæller Birgitte Midtgaard, der
sammen med sin mand, Henrik, har været på
ferie med hest flere steder i det danske land.

Danmark rundt til hest
Birgitte og Henrik Midtgaard bor i Sommersted i
Sønderjylland, og de sidder begge i Breddeaktivitetsudvalget og i bestyrelsen for den lokale rideklub. På nuværende tidspunkt har de har to Oldenborgheste, som de bruger i både kvadrille,
TREC og til dressur, og i snart 10 år har parret
rejst rundt med deres heste på ferie i Danmark.
Som udgangspunkt er de taget på tur i deres varebil med hestene i trailer. I løbet af sommer
halvåret fungerer bilen som soveplads for Birgitte
og Henrik, eller de slår et telt op og sover i det.
Det er praktisk, og det er nemt, og det er ikke så
primitivt, som det måske lyder, for det rejseglade
par, kan godt lide at tingene er bekvemme. Det
vigtigste er at have en aftale om et sted, hvor
hestene kan overnatte, og her er der flere gode
tilbud rundt om i Danmark.

”Her bor vi”
Indehaver af Klitgaard camping, ved Løkken, har
taget et billede af Birgitte og Henrik. ”Super godt
sted, dejlige vilkår for heste, skøn campingplads i
fedt område,” fortæller Birgitte.

”Som udgangspunkt er det nemmeste at kigge
ind på siden om Høhoteller udformet af Dansk
Islandshesteforening. Som navnet siger, er det
steder, hvor der er plads til overnattende heste.
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Derudover er der flere Campingpladser og Bed &
Breakfast, hvor det er muligt at have hest med.
Det er ikke altid, det står på deres sider, men man
kan altid ringe og spørge. Det kan kræve lidt benarbejde, men folk kender jo deres lokalmiljø, så
på den måde kan man ved at bruge lidt tid i telefonen ofte finde et sted, hvor hestene kan være,”
fortæller Birgitte

”Vi kommer som oftest tilbage til samme sted
hver dag. Altså vi finder et sted at bo med hestene, og så rider vi ud derfra. Det er meget nemmere med opbakning etc. Tager man eksempelvis
Hærvejen, så sover man et nyt sted hver nat, og
så bliver det pludseligt omstændigt med oppakning og bagage. Når vi bliver på samme sted, så
er der også fin mulighed for at tage på sightseeing, når vi er færdige med at ride, og det er jo
også en del af turen.”

En lille afstikker til Tyskland – indvielse af riderute.

Transportabelt køkken.
Forbered og planlæg
Tidligere kørte Birgitte og Henrik bare ud i det
blå, når de skulle på rideferie - og tog udfordringer og oplevelserne, som de kom. Parret har dog
fundet ud af, at det er rarest at have planlagt
turen hjemmefra. Det er mindre stressende, når
man har hestene med, for så er der nogle ting,
der bare skal gå op.

Fantastisk terræn i Svanninge Bakker
Birgitte og Henrik er som regel af sted med hestene et par gange om året, og nogle steder vender de tilbage til igen og igen. Der er da også to
steder, som Birgitte vil anbefale på det varmeste,
hvis man overvejer at tage sin hest med på ferie:
”Fåborg Campingplads er helt klart værd at anbefale, når man har hest med. De har gode folde, og
det er en super fin plads. Og så er der fantastiske
ridemuligheder i og omkring Svanninge Bakker i
dejligt kuperet terræn. Der er lavet specifikke
rideruter under Riderutesydfyn, og her kan man
ride i flere dage. Det eneste minus er, at man skal
købe ridekort for at benytte sig af området, men
det går jo også nok,” fortæller Birgitte.
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Skønne Silkeborg
Det andet sted den erfarne danmarksfarende
anbefaler er i Bryrup ved Silkeborg – nærmere
betegnet Tyklundgaard Bed and Breakfast v.
Hanne Fisker. Omkring Silkeborg er der en meget
unik natur med skove og søer, hvilket man kan
opleve og udforske på en helt særlig måde, når
man er på hesteryg.
”Man bliver så godt modtaget hos Hanne. Hun
ved alt om, hvor man kan og må ride, og hun er
altid klar til at hjælpe. Der er plads til ti overnattende, så man kan tage af sted som en gruppe, og
få alle de gode oplevelser sammen. Det er meget
smukt rideterræn, og generelt er det nemt at
finde vej på Silkeborgs rideruter,” fortæller Birgitte.

historien blevet brugt af soldater, handelsmænd
og af pilgrimme. I dag er Hærvejen et yndet udflugtsmål for vandrer, cyklister og ryttere. Birgitte
og Henrik har redet noget af turen (fra Vejen til
Rødekro), men når man er på Hærvejen, bevæger
man sig hver dag mod et nyt mål på ruten, og
kommer ikke tilbage til sit udgangspunkt. Derfor
bliver det lidt mere kompliceret i forhold med
bagage og oppakning.

Aftenhygge i teltet, lige ud til hestenes fold. Flauenskjold bed & breakfast. Tæt på Dronninglund.
Også et rigtigt dejligt sted.
Aftenfodring ved Rebild Bakker.
Hærvejen
Når vi taler om rideruter i Danmark er det naturligvis ikke til at komme uden om Hærvejen. Hærvejen er en over tusind år gammel vandrerute
langs den jyske højderyg. Vejen er op igennem

”Det gode ved Hærvejen er, at man kan køre ud
med foder, inden man starter turen. Så er der
klar til hestene hver dag når man når frem. Man
kan også lave aftaler med herberg om, at de skal
køre ens bagage fra sted til sted, men det koster
naturligvis nogle flere penge,” siger Birgitte.
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Læs mere om høhoteller og rideruter
Som ovenstående giver udtryk for er der rigtig
mange muligheder for at opleve den danske natur til hest i hele Danmark. Og kunne du tænke
dig at gå på opdagelse i, hvor det kunne være
fedt at tage på ferie med din hest, så har Dansk
Islandsheste Forening lavet en rigtig god oversigt
over rideruter i Danmark.

Als ruten, med shelter pladser. Også en god tur.
Her med selskab af gode rytter-venner.
Høhoteller
Et høhotel er et sted, hvor man kan overnatte
med sin hest, når man er på tur. Det er enkelt,
det er nemt, og prisen svarer gerne til serviceniveauet. Hvis man ønsker at overnatte på et af
høhotellerne, så bedes man altid ringe eller maile
i forvejen og melde sin ankomst og få snakket
med værten om, hvad der kan tilbydes, og hvad
man ønsker sig af opholdet. Prisen er et anliggende mellem vært og gæst, men det behøver
ikke at være dyrt.
Læs mere her
Kilde: Dansk Islandshesteforening
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