Sådan vinder du Dansk Ride Forbunds
championat for ungheste
powered by PAVO og Everhorse.

Sommeren er et mekka af mesterskaber og
turneringer i alle Dansk Ride Forbunds discipliner.
Det er også i løbet af udendørssæsonen, at de unge
heste skal på banerne i Dansk Ride Forbunds
championat for ungheste powered by PAVO og
Everhorse. Så hvordan træner og forbereder man
den unge hest bedst muligt? Vi har sat en af
Danmarks dygtigste unghesteryttere, Jan Møller
Christensen, stævne, for at få lidt tips og idéer.

følge linjerne. Jeg rider efter, hele tiden, at sørge for at
hesten er i balance. Jeg bruger enormt meget tid på
temposkift for at styrke hestene, og egentlig er der ikke
så meget hokus pokus i det.

Jan og Sophie til præmieoverrækkelse efter sejren på
Hesselhøj Donkey Boy i 2017.

Det lyder måske nok lidt nemmere end det er, men det
er jo netop den svære kunst ved ridning - at få det til at
se let ud. Jeg synes det er rigtig godt, at vi er tilbage på
sporet, hvor balance, ro og dynamik bliver honoreret,
og hvor ekvipagerne bliver belønnet på den gode
klassiske ridning.

Jan Møller Christensen er uddannet berider fra 1995.
Sammen med sin kone Sophie driver han Noagård
Ridecenter ved Boeslunde på Sjælland. Jan er en
meget anerkendt unghesterytter og har redet
championat på et utal af dressurheste. Senest har han
været helt til tops på avlshingsten Hesselhøj Donkey
Boy, som har sejret ved Dansk Ride Forbunds
championat for ungheste powered by PAVO og
Everhorse to år i træk. I 2017 som 4-års og i 2018 som
5-års. Med de resultater må Jan kunne noget, og det
har vi prøvet at lokke ud af ham gennem et par
spørgsmål.
Træner du noget specielt op til konkurrence
(specielle øvelser eller kombinationer)? Og er der
meget forskel på træningen alt efter hestens alder?
Både ja og nej. For mig er det altid grundridningen, der
er det vigtigste at få på plads. Det gælder faktisk uanset
hestens alder. Så jeg rider faktisk bare helt klassisk
unghesteridning. På den måde lærer hesten at gå
forskellige tempi, gå i den rigtige form, spore rigtigt og

Men når der er sagt, er det også vigtigt for mig at
hestene er forberedt og kan honorere de krav, der
stilles i de pågældende programmer. De skal jo gerne
kunne tingene hjemmefra, ellers bliver det rigtig svært
på konkurrencedagen. Så jeg øver fx overgange,
øgninger og anspring på 5 års hestene, og for 6- og 7års hestene er der jo også masser af øvelser at tage fat
på som fx changementer, traverser og halvpiroeutter.
Det er vigtigt for den gode bedømmelse, at hestene kan
de øvelser, de skal vise i konkurrence. Når man rider
championat er der jo 5 karakterer, der tæller lige meget
i det samlede resultat. Så selvom gangarterne vægter
højt, er kvaliteten af de øvelser man rider også rigtig
vigtig, fordi de spiller ind i ridelighedskarakteren. Så
træningen består både af grundridning og finpudsning
af øvelser.

Jan Møller Christensen og Hesselhøj Donkey Boy i en
forbilledlig form.
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Hvordan tilrettelægger du træningen?
Når jeg øver program, gør jeg det mest ved at dele
programmet op i sekvenser og øve dem. Jeg kan godt
finde på at ride hele programmet igennem en gang eller
to, men som regel øver jeg i stedet brudstykker af
programmet. På en måde ende jeg nok lidt med at
nørde i de enkelte øvelseskombinationer. Så øver jeg
måske skridtprogrammet og det efterfølgende
galopanspring, for at være sikker på, at hesten
spænder af og strækker sig frem og ned i den frie
skridt, at jeg kan samle tøjlen op uden modstand og
derefter springe an i galop hvor hesten med det samme
galopperer frem i den bedst mulige kvalitet. Ved at
bryde programmet op, kan jeg lære hvordan hesten
reagerer på de forskellige øvelser og så arbejde
målrettet på at forbedre et element af gangen.
Hvordan forbereder du den unge hest, fysisk og
mentalt, til kvalifikationerne?
Fysisk skal de selvfølgelig være fit og i tilpas form og
kondi. Derudover er det vigtigt med de unge heste at de
er motiverede for opgaven. Det er det selvfølgelig for
alle heste uanset alder, men med unghestene, der ikke
har smagt på livet som konkurrencehest, føler jeg, at
det godt kan svare sig at gøre lidt ekstra ud af
motivationen og den gode oplevelse. For de unge er en
del af stævneforberedelsen derfor, at de skal opleve
noget andet end ridehusets fire vægge. Det er vigtigt at
de kommer ud og ser nogle forskellige ting, som fx
hegn, spåneballer mm. Heldigvis er tiden op til
championaterne gunstig for udendørs ridning, så det
bruger vi meget til at ”udsætte” dem for ting. Jeg
oplever, at det er rigtig godt givet ud, og ren win-win for
mig som rytter, for når hestene møder nogle
udfordringer på den måde, er jeg, som rytter, meget
bedre forberedt på deres reaktionsmønster. De lidt
ældre har som regel set noget til ridestævne, så der er
det ikke altid nødvendigt i samme omfang.
Men helt overordnet er det selvfølgelig forskelligt fra
hest til hest. På de mere cool heste, er det blot en del af
den almindelige træning, men hvis en hest kigger
meget, bruger jeg mere energi på at udsætte dem for
”farlige” ting. Helt overordnet er det vigtigt for mig, at jeg
har en fornemmelse af, at jeg har gjort hvad jeg kunne
hjemmefra. Med den bedst mulige forberedelse kan jeg

slappe mere af som rytter og koncentrere mig om
opgaven.
Med hensyn til træningsmængde, træner jeg normalt de
unge heste 4-5 gange om ugen, og så er det vigtigt at
have tilpasset opvarmningen på selve
konkurrencedagen. Det kan især være en udfordring
med de unge 4-års heste, hvor gassen gerne går ”lidt
hurtigere af ballonen”. Så der skal man som rytter være
lidt skarp på, hvad der er en passende opvarmningstid,
og hvornår hesten viser sig mest optimalt frem.

Også med den unge avlshingst Romeo har Jan Mølller
Christensen leveret flotte resultater.
Er du så ude og træne på konkurrencebanen inden
stævnedagen?
Ja det er jeg som regel, hvis det kan lade sig gøre. Især
med 4-års hestene der ikke har set så meget, prøver
jeg at komme ud og se banen inden. Jeg gør det også
gerne med de lidt ældre heste, men det er ikke altid,
behovet er det samme, for de har som regel haft
mulighed for at se mere, og mange af dem har også
prøvet at gå et par ridestævner. For 4-års hesten er det
som regel deres første møde med livet som
konkurrencehest, og af gode grunde kender jeg derfor
heller ikke nødvendigvis hestenes måde at reagere på.
Heller ikke selvom jeg har trænet flittigt hjemmefra. Det
at ”øve” på konkurrencebanen inden selve dagen, giver
mig et praj om hvordan unghesten reagerer på
situationen; kigger den, går den ind i sig selv, løber den
væk fra hjælpen eller hvad. Derfor giver en træning på
konkurrencebanen, både hesten og mig som rytter, de
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bedste forudsætninger for at præstere så optimalt som
muligt.
Hvilke heste vælger du at ride championat på? Og
hvilke fravælger du evt. at ride championat på?
Hvis jeg vælger en hest fra, er det typisk fordi, den
”mangler” en gangart. Det er jo en anden
konkurrenceform end almindelige dressurkonkurrencer,
og i championats-øjemed bliver det for dyrt på point,
hvis hesten er for svag i en af gangarterne. Jeg synes,
det er vigtigt at være realistisk omkring hestens
formåen, og det er bare ikke alle heste, der er
championatsheste. Det er rigeligt svært, det de unge
heste skal præstere, og ikke alle heste er modne nok,
eller stærke nok, til at honorere de krav, der stilles. Men
det er ligeså vigtigt at huske på, at bare fordi en hest
måske ikke er et oplagt championatsemne, betyder det
ikke, at hesten ikke, med tid og uddannelse, kan udvikle
sig til at blive en rigtig god ride- eller konkurrencehest
på sigt.
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