Dansk TREC på besøg i Kina
TREC-konkurrencer i Kina, ridetur ved grænsen til Mongoliet, vandring på den kinesiske mur og insekter på middagstallerknen, det var bare nogen af de mange oplevelser, fire
danske TREC-entusiaster fik med sig hjem fra en tur til
Kina. Tina Foldager, Finn Märcher, Lisa Kjer Andersen og
Maria Juul Rasmussen blev i sommers inviteret til Kina for
at fortælle om TREC i Danmark og for at deltage som dommere og ryttere ved et internationalt TREC-stævne i det
Nordvestlige Kina. Det blev en oplevelse for livet – og måske starten på et fremtidig dansk-kinesisk samarbejde
inden for hestesport?

Tina Foldager, Lisa Kjer Andersen, Maria Juul Rasmussen og Finn
Märcher i Kina (privat).
Hesteturisme i Kina
To medlemmer af TREC-udvalget og to TREC-ryttere har haft en
uforglemmelig oplevelse ved deltagelse i den kinesiske hestefestival ”2018 International Equestrian Festival” samt konferencen
”2018 World Equestrian Tourism Summit” afholdt af ”China
Institute of Horse Culture & Sports & Tourism”. Festivalens
formål er, at udbrede hesteturisme i Kina - her forstået som
hestesportsgrenene TREC, drageflyvning, bueskydning til hest og
Working Equitation”, hvoraf flere er udsprunget af det internationale hesteturismeforbund ”FITE” (svarer til FEI).
Det var ved EM i Italien i sommers, at TREC-udvalget modtog
invitationen til den kinesiske festival og konference, og den 29.
september kunne fire forventningsfulde danskere derfor sætte
kursen mod Wei Fang ved storbyen Qindao i det nordvestlige
Kina. De danske deltagere var TREC-rytterne Lisa Kjer Andersen
og Maria Juul Rasmussen (begge repræsenterede Danmark ved
EM i TREC 2018) samt formand Tina Foldager og Finn Märcher
fra TREC-udvalget.

Hestekonference
Mandag d. 1. oktober blev konferencen: ”2018 World Equestrian
Tourism Summit” afholdt. Formanden for hver enkelt nation gav
en præsentation af mulighederne for at ride og dyrke hestesport i naturen i deres respektive lande. I alt 11 nationer gav
præsentationer herunder Danmark. Under konferencen blev der
underskrevet en aftale om etablering af en asiatisk hesteturisme organisation ”Asian Federation of Equestrian Tourism”, og
ved ceremonien underskrev de enkelte nationers TREC-formænd
aftalen som vitterlighedsvidner.

Formand Tina Foldager underskriver ”Asian Federation of Equestrian Tourism” som vitterlighedsvidne (privat)
Efter konferencen var formændene og øvrige deltagere, som
ikke skulle ride TREC-konkurrence de kommende dage, på sightseeing i området. Deltagerne blev præsenteret for imponerende
planer for udbygning af området og fik blandt andet en tur i
verdens største akselløse pariserhjul. Området Bin Hai bliver
inden for få år et helt fantastisk sted for turister med bl.a.
sportsaktiviteter og ferie.
Rytterne møder deres heste
De ryttere, der skulle deltage i TREC-konkurrencerne, herunder
Maria og Lisa, blev kørt ud til stævnestaldene, hvor de skulle se
og prøve lånehestene. Alle deltagere fik tildelt en russisk/mongolsk hest – en noget anden type hest, end de fleste
har redet tidligere.
”Ingen af lånehestene havde tidligere prøvet kræfter med TREC,
ligesom de heller ikke var vant til vores vestlige ridestil. Hestene var fortrolige med meget af det, som danske heste synes er
”farligt”, men at skulle ud i havet en overvindelse for de fleste
af hestene. Alle rytterne var meget seriøse omkring deres
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opgave med at gøre hestene TREC-vante. I løbet af de tre dage
hestefestivallen varede udvekslede rytterne metoder til, galopanspring, kontrol af hastigheder, tilbagetrædning m.m.”, fortæller Tina Foldager.

Lisa og Maria med deres låneheste (privat)
TREC-konkurrencerne
Tirsdag var første konkurrence- og festivaldag. Der var udskrevet en national og en international klasse. I den internationale
klasse deltog 17 ekvipager fra: Kina, England, Frankrig, Danmark,
Hong Kong, Irland, Italien, Holland, Rusland og Spanien. Dagen
startede med POR (orienteringsridt). Temperaturen var nær 30
grader, og ridtet foregik i et meget åbent terræn. Terrænet bød
dog ikke på store udfordringer, derfor havde rutedesigneren fra
FITE, placeret kontrolposter på ruten, så de kunne være noget
vanskelige at finde eller komme til fra den rigtige retning.

Onsdag skulle alle TREC-rytterne ride de to sidste faser: MA
(gangartstest) og PTV (forhindringsbane).

TREC-rytter Lisa Kjer Andersen ved forhindringen ”Ride gennem
vand” (privat)
”Her kom samarbejdet mellem de kinesiske heste og vores
ryttere virkelig på prøve. På trods af de ridemæssige kommunikationsvanskeligheder mellem heste og ryttere klarede ekvipagerne sig virkelig flot, og det var imponerende at se, hvor langt
ekvipagerne var kommet i deres samarbejde. De kinesiske heste
er både udholdende og modige, og de erfarne TREC-ryttere
havde i den grad forstået at få det bedste ud af hestene, hvilket
bestemt også gjaldt for Lisa og Maria. Der var en god ånd under
konkurrencerne. Alle hjalp og heppede på hinanden, uanset
nationalitet – en utrolig dejlig oplevelse, som også gjorde indtryk på de kinesiske deltager, tilskuere og pressen”, siger Tina
Foldager.

TREC-rytter Maria Juul Rasmussen ved forhindringerne ”Ride
labyrint (privat)
Hestefestivalens sidste dag blev afsluttet med manér med
præmieoverrækkelse til de placerede i de to konkurrencer. I den
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internationale klasse var det (som forventet) to franske ryttere,
der tog første- og andenpladsen, men også Maria og Lisa begge
var blandt de præmierede ryttere. Maria blev nummer seks og
Lisa nummer otte. Et virkelig flot resultat, som skal ses på
baggrund af, at TREC er en ny disciplin i Danmark.

Vinderne hyldes (privat)
TREC en helt ny disciplin i Kina
Deltagerne fra de forskellige lande var inviteret til hestefestivalen i Kina for at hjælpe kineserne med at sætte fokus på TREC og
hjælpe dem godt i gang med disciplinen. De kinesiske TRECryttere og TREC-dommere havde naturligvis en begrænset
erfaring med TREC, så de internationale TREC-ryttere viste,
hvordan TREC kan/skal rides. Formændene og de øvrige internationale deltagere, der ikke deltog som ryttere, er næsten alle
internationale eller nationale TREC-dommere. De dømte den
internationale klasse sammen med kinesiske dommerkolleger,
så de kunne få mest mulig erfaring.

lidt hjælp. Nogle ryttere var nemme at hjælpe, da de mestrede
et flot engelsk, mens andre kun kunne kinesisk. De kinesiske
dommere i maproom var hurtigt opfattende og meget lærevillige, og kunne derfor i mange gange hjælpe med at afklare situationer, hvor der var behov for dommere med kinesiske sprogkundskaber”, fortæller Tina Foldager.
Finn Märcher blev placeret på en kontrolpost sammen med en
kinesisk dommer, som kun kunne kinesisk. På posten foregik
kommunikationen derfor via kineserens mobiltelefon, hvor den
lokale dommer indtalte en besked, og telefonens oversættelsesprogram skrev så beskeden på engelsk. Det må være gået helt
godt, for Finn modtog næste dag en besked, der indledtes med
ordene ”Hello Teacher...”. Tina og Finn var begge udpeget til at
være dommere både ved faserne MA og PTV.
Sent onsdag aften var der afslutningsmiddag på hotellet, hvor
alle glædede sig over en veloverstået ”2018 International Equestrian Festival”. Deltagerne fra de enkelte nationer udvekslede
medbragte gaver i form af gaver bl.a. TREC-pins og TRECvisitkort. Der blev hold mange takketaler fra både arrangørerne
og de udenlandske deltagere.

Formand Tina Foldager overrækker gave til Mr. Wu, General
Manager ved ”China Institute of Horse Culture & Sports & Tourism” (privat)
Fællesbillede af deltagerne i ”2018 International Equestrian
Festival” (privat)
”Jeg fik ansvaret for POR’ens maproom (kortrum), hvor rytterne skal tegne deres ridekort af efter et masterkort. I den nationale klasse var naturligvis mange ryttere, som havde behov for

Med den store interesse fra både den kinesiske presse og de
mange tilskuere på stranden i Weifang BinHai er ”China Institute
of Horse Culture & Sports & Tourism” kommet rigtig godt i gang
med TREC.
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Danmark. Alle fik installeret den kinesiske App WeChat på deres
mobiltelefoner for at kunne kommunikere, udveksle informationer, billeder og videoer. Såvel de kinesiske som de udenlandske
deltagere har fået en oplevelse for livet!” slutter Tina Foldager.

40 km ridetur ved grænsen til Mongoliet (privat)
En oplevelse for livet
Torsdag morgen startede en sightseeing-tour for alle interesserede. Ved afslutningsmiddagen, var alle deltagerne blevet
inviteret på en sejltur på en fantastiske yacht, så det var første
stop på dagens sightseeing efterfulgt af fem timers bustur.
Fredag kørte deltagerne videre til den eneste del af den Kinesiske mur, som stort set kun besøges af kinesere. Derefter videre
til næste overnatningssted tæt på grænsen til Mongoliet. Lørdag
formiddag red deltagerne seks timer i bjergene med sne og
kulde og meget smuk scenografi. Touren sluttede i Beijing med
besøg ved Den Forbudte By og med kinesisk mad, der var utroligt veltilberedt og meget original.

Vandring på en del af den Kinesiske Mur, som ikke er restaureret (privat)
Læs mere om TREC

Smagsløgene bliver udfordret (privat)
”Alle deltagere har haft en fantastisk tur til Kina. Vores værter
var helt utroligt gæstfrie, og viste fantastiske og originale sider
af Kina. Det kinesiske folk har mødt deltagerne med stor venlighed, interesse og hjælpsomhed. Mange fik smagt mad som fx
insekter og dele af dyrekroppe, som normalt aldrig spises i
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