Hvor er drengene?
Det kan være svært at trække drengene til rideskolerne, og det var finalen i Elevskole Cup præsenteret af Equitour Aalborg et rigtig godt billede på. Her var der nemlig kun en dreng ud af
de 12 deltagere.

Cathrine Dufour samt international toprytter Severo
Jurado López, der overrakte præmier til de tre hold
søndag.

Vi fangede Frederik Emil Kilsholm til en kort
snak om det at være med i finalen, om det fede
ved ridesporten, og hvad der afholder drengene
fra at ride.

Ud af de 12 finalister i cuppen var der kun en dreng.
Det er i sig selv ikke så underligt, da der generelt
ikke er så mange drenge i sporten, men vi tog en
lille snak med Frederik Emil Kilsholm omkring turneringen, og om det at være dreng i ridesporten. Frederik Emil er 14 år og har gået til ridning, siden han
var ti år gammel. Til daglig rider han i Rideklubben
Møllen, og derudover arbejder han på et stutteri Mariendal ved Haderslev hver onsdag og weekender.

Er drenge bange for at prøve noget nyt?

Frederik Emil Kilsholm og Star
Elevskole Cup i internationale rammer
I maj blev den første Elevskole Cup-finale nogensinde afviklet ved det store internationale stævne,
Equitour Aalborg. Mere end 50 hold fra 43 rideklubber i hele Danmark havde deltaget i Elevskole Cuppen i 2017-2018, og af de mange hold gik tre videre
til finalen. De tre hold kom fra Vasehus Rideklub,
Sportsrideklubben Vallensbæk og Rideklubben
Møllen. På hvert hold var der fire ryttere, og de i alt
12 unge mennesker fik en oplevelse for livet til finalen. Ikke nok med at de kom til at ride foran et stort
publikum på en international arena, så blev de også
bedømt af nogle af Danmarks højst rangerende
dommere som Kirsten Søgaard og H.C. Matthiesen.
Desuden mødte alle finalisterne Cathrine Dufour inden konkurrencestart lørdag, og det var da også

Studietid ved Equitour Aalborg
Hvordan er det at være med i finalen ved Equitour Aalborg?
”Det er helt fantastisk. Det er noget af det største,
jeg har prøvet. Vi havde slet ikke troet, at vi ville
komme så langt i turneringen. Jeg har været lidt nervøs. Især for at ride foran alle de mennesker på sådan et stort sted. Men den hest, jeg red på (Star fra
Uggerhalne Sportsrideklub), var helt fin, og den klarede det godt.”
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Hvor er drengene?
Hvordan kom du i gang med at ride?
”Jeg har gået til mange forskellige sportsgrene, men
da jeg var 10 år, var jeg til en påskefrokost, hvor der
var arrangeret rideture. Der var et eller andet, der
bare klikkede, da jeg sad på hesten. Jeg begyndte
at gå til ridning derefter. I dag rider jeg hos Rideklubben Møllen.”

Der er et godt fællesskab og et godt kammeratskab.”

Rideklubben Møllen blev nummer tre i Cuppen
Hvorfor tror du, at der ikke er flere drenge i sporten?
”Jeg tror, det kan være svært for drengene at prøve
noget nyt. Og så er hestene jo lidt en pigesport, så
jeg tror, at de er lidt bange for at blive ydmyget, fordi
pigerne er så gode til at ride.”
Hvad er dit mål fremadrettet?
”Jeg vil blive ved med at ride, og nå så højt som jeg
overhovedet kan i dressur. Målet er engang at blive
kvalificeret til OL. Lige nu har jeg ikke min egen
hest, men det er planen i fremtiden.”

Elevskole Cup – noget for din klub?
Det blev Sportsrideklubben Vallensbæk, der løb
med sejren i Elevskole Cup præsenteret af Equitour
Aalborg, mens Vasehus Rideklub blev nummer to
og Rideklubben Møllen, blev nummer tre. En ny sæson af Elevskole Cuppen starter op igen i efteråret
2018 – og du kan se meget mere her:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Elevskole%20Cup.aspx

Hvad er det, der er så fedt ved at ride?
”Det hele! Det at være sammen med hestene, ordne
dem, ride dem… Ja, det hele. Og så er ridesporten
også som en stor familie, det er er bare hyggeligt.
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