Astrid Vibe Skovgaard
– stortalent i dansk military
Det har været et særdeles godt år for ponyrytter Astrid
Vibe Skovgård. Guld ved NM i military, Guld ved Agria DRFmesterskabet i military og sølv ved Agria DRFmesterskabet i military for klubhold. Ydermere var Astrid
også på det danske ponylandshold, der repræsenterede
Danmark ved EM i military, og for den bornholmske rytter
og hendes holdkammerater var det en helt særlig oplevelse. Vi har talt med Astrid om hendes vej til toppen i dansk
ponymilitary, og hvad hun synes er fantastisk ved militarysporten.

Astrid startede ud som springrytter med en erfaren pony, der
havde gået et hel del stævner. Det blev dog lidt for ensformigt
for den unge rytter, som besluttede sig for at prøve kræfter
med terrænbanen. Blot en gang i terrænet. Det var, hvad der
skulle til, og Astrid var hooked.

Astrid og Brentebjergs Unique (Foto: Morten Fiil)
”Jeg syntes, det var fedt, at det varede længere tid, når man
skulle ride alle tre discipliner. Det var ikke så hurtigt overstået,
som hvis man bare springer en klasse eller rider et program.
Og så var det også fedt at kunne glæde sig til terrændelen,”
siger Astrid.

(foto: Heidi Lammi)

Astrid og Unique Sugar Cup 2013 (privat)

Fra spring til military

En af de første lange ture med pony i militaryregi for den bornholmske rytter var til Sugar Cup i 2013 (nu Subaru Cup). Det var
i Haslev, og Astrid og kat. II ponyen Brentebjergs Unique gjorde
det så godt, at de gik videre til finalen i Sverige, da nogle af de
ryttere, som var bedre placeret, måtte melde afbud. I finalen
var Astrid den danske rytter, der klarede sig bedst. I 2014 var
Astrid og Unique så til start i Agria DRF-mesterskabet i military,

Astrid Vibe Skovgaard er født og opvokset på Bornholm, og har
redet så længe, hun kan huske. Interessen for heste kommer
helt sikkert fra hendes mor Rie Vibe Skovgaard, der også rider,
og heste og ridesport fylder generelt meget i hverdagen hos
den bornholmske familie, der har plads til seks heste hjemme.
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og her blev de placeret sidst ud de ryttere, der gennemførte
klassen.

bare fantastisk. Nu kigger han ikke på noget mere,” fortæller
Astrid.

Guld, guld og guld

I januar 2017 fik Astrid en ny pony ved navn Sareiko Fox. Sareiko
havde tidligere gået en del dressur og sprunget LA, men havde
ikke prøvet ret meget military. Det varede dog ikke længe, inden
han fik smag for det og sprang alt i terrænet med sin nye rytter.
Da Agria DRF-mesterskabet i 2017 stod for døren, havde Astrid
regnet med Shadow, men han var blevet sømstukket, og i stedet
stillede hun til start på Sareiko. Parret lå til guld efter dressur
og spring, men et stop på forhindring nummer to i terrænet
betød, at de røg godt ned i klassementet, noget Astrid stadig kan
ærgre sig over. Der blev dog taget revanche ved mesterskabet i
2018, hvor Sareiko gjorde alt, hvad han kunne, og denne gang
blev det til en guldmedalje.

Allerede i 2015 blev sidstepladsen fra året før skiftet ud med en
førsteplads i DRF-mesterskabet. Familien Skovgaard havde en
kat. II pony ved navn Fanta, de selv havde avlet. Astrid red ponyen til, og begyndte at ride military på den.
Det resulterede i en sejr ved netop Agria DRF-mesterskabet i
military i 2015. Det var Astrids første danske mesterskabstitel,
men langt fra hendes sidste. Nu kom ponyen Kalypso OX nemlig
ind i billedet. Kalypso havde gået en masse military med hans
tidligere rytter Mai Kaas, og han var tænkt som en god lærepony
for Astrid. Det tog ikke langt tid for parret at finde hinanden, og
samarbejdet resulterede i en sejr i Agria DRF-mesterskabet for
ponyer i 2016. Samme år blev det også til en fjerdeplads ved de
Nordiske Mesterskaber.

(foto: Heidi Lammi)
NM og EM

(Foto. Jimmy Leen Friis)

2018 har i det hele taget været et godt år for det unge militarytalent, der i sommers havde en fantastisk tur til Finland, hvor
det blev til guld ved de Nordiske Mesterskaber, og i august blev
det til sølv ved Agria DRF-mesterskabet i military for klubhold.
Derudover var Astrid blandt de fire ponyryttere, der repræsenterede Danmark i military ved Europamesterskaberne for ponyer i England i sommers.

”Desværre blev Kalypso skadet, og så fik jeg Shadow. Han havde
mest gået dressur, men havde ikke rigtig sprunget før, og i
starten var han bange for bommene. Det kom han sig heldigvis
hurtigt over, og første gang jeg sprang en bane på ham, gik han
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te med at ride military og gerne på et højt plan – hvis jeg altså
har nerverne til det,” siger Astrid.

Astrid og Fanta (privat)
”Det var stort og meget anderledes at ride i England. Jeg blev
meget mere nervøs, end jeg plejer at blive, og der var noget
misforståelse med min tid, så jeg fik ikke varmet ordentligt op.
Jeg nåede derfor kun at springe tre spring, inden jeg skulle ud i
terrænet, og det var ikke optimalt. Men Sareiko gjorde det rigtig
godt trods alt, og samlet sluttede vi på en 34. plads.”

Bornholmsk dominans ved Agria DRF-mesteskabet 2018 (DRF)
Hun er ikke i tvivl om, at det at være vokset op på Bornholm har
været med til at forme hendes passion for military. Sporten er
nemlig stor på øen, og især Nørregården (Stutteri Hesteklewa)
og Kennet Hemmingsen har ifølge Astrid stor indflydelse på
mange af de Bornholmske ryttere. Det er nemlig muligt at få lov
at ride på gårdens terrænbane, og så er Kennet, far til militaryrytterne Siw og Mai Kaas, rigtig god til at hjælpe nye ryttere i
gang med military. Det går da også rigtig godt for de bornholmske militaryryttere, der ved DRF-mesterskabet for ponyer i år
tog både guld, sølv og bronze.

Astrid og Sareiko Fox (foto Jimmy Leen Friis)
Bornholm fostrer mange militarytalenter
Astrid er fyldt 16 år i år og falder dermed for aldersgrænsen for
at ride ponyer. Spørgsmålet er naturligvis, hvad skal der så
ske?
”Ponyerne skal sælges, de er dog ikke sat til salg endnu, og jeg
skal jo så til at ride hest. Min mor har en araber/trakehner
hoppe ved navn Cici, som kunne være et bud på en rigtig god
militaryhest, så det skal prøves af. Jeg vil meget gerne fortsæt-

(Foto: Heidi Lammi)
”Det er en af de gode ting ved at være hesteinteresseret på
Bornholm. Alle kender hinanden, og når der er militarystævner,
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er det selvfølgelig en konkurrence, men det er også rigtig hyggeligt.”
Når hesten giver alt, hvad den har
På trods af mange flotte resultater er ridning en dyr sport, og
det kan være svært at skifte fra pony til hest, især på det niveau
hvor Astrid er nu. Det skræmmer dog ikke den 16-årige bornholmer, der ser en plads ved OL i military som den ultimative
drøm. I sidste ende er det dog kærligheden til hestene og sporten, der driver talentet:
”Military er den fedeste disciplin. Når man er på terrænbanen
med hesten, så er det lige som om, man kommer ind i en boble –
kun en selv og hesten – og der ikke noget der kan stoppe os. Det
er helt særligt, når alt bare spiller, og hesten giver alt, hvad den
har. Der er altid nye udfordringer på en terrænbane, og det
giver en glad og motiveret hest. Dressur og spring er selvfølgelig også vigtigt, og man skal hente gode point i begge dele, hvis
man skal have en chance for at nå til tops. Men det er på grund
af terrænet, og den oplevelse det giver, at man rider military,”
slutter Astrid Vibe Skovgaard.
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