Passion for den gode
uddannelse af
ponyer og ponyryttere!
Den landsdækkende dressur Stil Cup for unge ponyryttere, der fokuserer på rytterens opstilling og
indvirkning, har i 2017 fået ny sponsor og nyt navn.
Salgsstalden Topponyer, der uddanner og handler
med kvalitetsponyer, er nemlig indgået i et samarbejde med Dansk Ride Forbund, og turneringen
hedder nu Topponyer Stil Cup. Vi har sat SPOT på
virksomheden og berider Dorthe Rohmann, der står
bag den succesfulde ponyforretning.

Hvorfor ponyer?
”Tja, jeg er jo ikke den højeste rytter selv”… siger Dorthe Rohmann og fortæller, at hun købte den første
pony for ca. 14 år siden, og siden er det gået slag i
slag. Der er sket rigtig meget med udviklingen i ponysporten og med kvaliteten af ponyerne gennem
tiden. Oprindeligt var tanken, at det skulle være lidt
billigere ponyer, der skulle hurtigt ind og ud af stalden.
Det blev dog hurtigt klart, at der var større efterspørgsel på rigtig gode ponyer, der var velredne og

veluddannede. Nu er de fleste ponyer i stalden i op til
to år, før de bliver solgt
Tre generationer med heste
Topponyer drives fra Hovgaard Ridecenter, der er
placeret ved Skårup på Sydfyn. Ankerkvinden bagved
er Dorthe Rohmann, der er uddannet berider fra
1999. Dorthe har flere gange opnået topplaceringer i
unghestechampionater, og i rollen som træner har
hun ligeledes mange meritter bag sig med placeringer til både danske og internationale mesterskaber.

Også Dorthes mor Else og datteren Karoline er involveret i forretningen. Else avler heste og er en stor del
af det administrative set-up, mens Karoline lige nu er
rytter på fuld tid og altså træner heste og ponyer,
som indgår i forretningen. Karoline har i mange år
også været en del af det danske landshold i dressur.
Først som ponyrytter og nu som juniorrytter. I ponytiden havde Karoline især stor succes på ponyen Adriano B, og var dermed en rigtig god ambassadør for
Topponyer. Blandt de største bedrifter for Karoline og
Adriano B er en holdbronzemedalje ved EM for ponyer
i 2015. Med til historien hører, at familien købte Adriano B som 2-årig, og det er således Dorthe og Karoline, der selv har uddannet ham til det højeste niveau med stor succes.
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god grunduddannelse er de absolut vigtigste parametre.
Ponyer skal være nemme at ride, så de kan rides for
lette hjælpere. Ponyryttere har så kort tid med deres
ponyer, før de falder for aldersgrænsen, så det er
vigtigt, at de får de bedste muligheder for at lære
noget og udvikle sig som ryttere.”
Den rigtige fornemmelse
Det er måske nok en årelang proces at blive en dygtig
rytter, men man er hjulpet rigtig godt på vej med en
pony, der er veluddannet. Men er veluddannet så det
samme som færdiguddannet?

Og succesen fortsætter for Team Rohmann. I 2016
vandt Karoline nemlig Agria DRF-mesterskab i dressur for juniorer. Det gjorde hun på hesten Noosa
Melody, der er avlet af hendes mormor Else Rohmann. Det må siges at være et familieforetagende
udover det sædvanlige.

”Nej, rideligheden er vigtigere end uddannelsesniveauet for en succesfuld fremtidig udvikling. Har en
pony en god grunduddannelse og en god indstilling til
arbejdet, er det meget nemmere at komme godt
videre. Ved at uddanne ponyer til at gå for lette hjælpere bliver det også lettere for rytterne at få den
rigtige fornemmelse, så de ved, hvad de skal ride
imod fremadrettet.”
At Dorthes træningsfilosofi virker, er der mange eksempler på. Blandt de seneste er en pony, der forlod
stalden i en alder af 5 år, og allerede året efter gik
landsstævner med succes.

Og fokus er fortsat på ponyerne
På trods af, at Karoline er rykket fra pony til hest, er
fokus for Dorthe Rohmann og hendes forretning stadig ponyerne og uddannelsen af dem:
”Det er ligesom bare blevet vores forretningsområde”
svarer Dorthe med et smil.
Men det er tydeligt, at det alligevel stikker lidt dybere
end som så. Dorthe brænder nemlig for ponyerne og
for den gode uddannelse af dem, så rytterne får de
bedste muligheder for at lære noget allerede i deres
unge år. For Dorthe er det også særligt vigtigt, at
pony og rytter er det rette match, mens ridelighed og
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Men er det så kun ponyerne der skal uddannes?
”Nej, det er i høj grad også rytterne. Og ligesom hos
ponyer, bør den gode grunduddannelse prioriteres.”
For Dorthe er et af de absolut vigtigste skridt i en god
rytteruddannelse, at man lærer at sidde korrekt og
indvirke rigtigt.
”Det hænger jo nok sammen med, at jeg er uddannet
berider, men vi skal huske på, at man ikke kan indvirke
rigtigt, hvis ikke man sidder rigtigt. Opstilling må ikke
blive negligeret.”

Topponyer
Topponyer Stil Cup

Topponyer Stil Cup giver mening
Derfor gav det også rigtig god mening for Dorthe, at
lade Topponyer lægge navn til Stil Cup’en, hvor dette
netop er fokus. Det er bare så vigtigt, at man lærer at
sidde rigtigt helt fra barnsben. Et godt eksempel er de
tyske ryttere. I Tyskland har man i mange år, afviklet
konkurrencer for børn, med fokus på netop opstilling.
Og tyskerne er jo som bekendt meget svære at komme udenom i internationale dressur, helt fra ponydressur til seniorplan, så der er nok nået om snakken.
At den korrekte ridning er noget, Dorthe brænder for,
er der ingen tvivl om. Hun har masser af idéer til yderligere udvidelse af Stil Cup’en og til udbredelse af
lignende koncepter eller konkurrence-former. Man
kan nok godt gå så langt som at sige, at korrekt uddannelse og opstilling er en slags kæphest for Dorthe
Rohmann.
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