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S P O RT   /   D R F  R A N G L I S T E V I N D E R E  2021 –  D R E SS U R

Kom tæt på vinderne af Dansk Ride Forbunds rangliste for 
dressur 2021 i disse små portrætter, hvor vi har stillet nogle af 
Danmarks absolut bedste ryttere en række forskellige spørgsmål

DANM AR K S BEDSTE 
I  DR ESSUR

S E N I O R :
CATHRINE LAUDRUP-DUFOUR

Alder: 30
Hest: Bohemian e. Bordeaux/Samarant
Træner: Nathalie zu Sayn-Wittgenstein og 
Kyra Kyrklund

Hvad er din største oplevelse med hest?
Jeg har haft mange store oplevelser, men for mig er det 
største nok at uddanne de yngre heste hele vejen op 
til Grand Prix; At ride ind på de store baner med dem, 
jeg har haft, siden de var helt unge. Det er stort, når de 
kommer dertil og finder sig til rette på verdensscenen  
– og det har været lige stort hver gang, både med Cas-
sidy, Bohemian og Vamos.

Hvad betyder det for dig at 
vinde ranglisten?
Det betyder først og fremmest, at jeg har haft en god 
sæson. Det afspejler, at hestene har gjort det godt. 

TEKST: TRINE ASKJÆR-JØRGENSEN TAJ@RIDEHESTEN.COM
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U N G RY T T E R :
SA R A  A AG A A R D  H Y R M

Alder: 21
Hest: Skovborgs Romadinov e. Blue Hors 
Romanov/Mago XX (opdr. Esben Klinkby)
Træner: Maria Anita Andersen & 
Isabell Werth

Hvad er din største 
oplevelse med hest?
Da jeg tilbage i september blev inviteret til at ride 
CDIY i Aachen for top-10 ranglisten af ungryt-
tere. Hele atmosfæren var i en helt anden liga, 
end hvad jeg før havde prøvet. Jeg kunne stolt 
bringe det danske flag ind på andenpladsen 
med næsten 80% i küren sammen med min hest  
Skovborgs Romadinov.

Hvad betyder det for dig 
at vinde ranglisten?
Jeg er stolt af at vinde ranglisten, og jeg føler, at 
vi i dansk ungdomsdressur er på et virkelig højt 
niveau og i stor udvikling.

Hvad er dine fremtidsplaner 
og drømme?
Det er mit sidste år som ungrytter, så jeg glæder 
mig utroligt meget til næste trin, som jeg allerede 
føler, jeg er godt på vej til. Min drøm er at blive 
ved med at udvikle mig og blive ved med at få fan-
tastiske oplevelser med mit team og mine heste.

Hvilke kvaliteter, synes du, 
en tophest skal besidde?
Den rigtige indstilling.

Hvilken sportsgren havde du 
valgt, hvis ikke ridesport?
Inden min ridekarriere vandt jeg danmarksme-
sterskabet i spring- og rytmegymnastik. Jeg el-
skede træningen og sammenholdet, der er iblandt 
gymnaster.

›››
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Og så er det da sjovt at kunne ligge øverst på ranglisten, 
når nu vi har så højt et niveau og masser af god dressur i 
Danmark i øjeblikket.

Hvad er dine fremtidsplaner og drømme?
At blive ved med at producere stjerneheste og holde dem 
sunde og stærke, så de kan gå i topsporten i mange år. Jeg 
ser jo ikke mig selv som den helt store stævne-haj, men jeg 
drømmer da om en OL-medalje en dag. Det er det helt store 
mål, jeg drømmer om at opnå. En kortsigtet drøm er VM til 
sommer; at holde hestene sunde og klar til det.

Hvilke kvaliteter, synes du, en 
tophest skal besidde?
For mig betyder temperamentet rigtig meget. Jeg vil gerne 
have, at hesten er tændt og har en supergod arbejdsmoral. 
Jeg tror også meget på, at matchet mellem hest og rytter 
skal være der, fremfor det skal være en fantastisk hest. 
Og så skal en hest være smart og sund, så den ikke over- 
bruger sig på en usmart måde i kroppen.

Hvilken sportsgren havde du 
valgt, hvis ikke ridesport?
Badminton. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Der er fart på, 
og det er fedt, at det er en ketsjer, som også kan skiftes 
ud. Det er så simpelt i forhold til en hest.
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J U N I O R : 
A N D E R S  U V E  S J Ø B E C K  H O E C K

Alder: 19
Hest: Blue Hors Zwobber e. Blue Hors Zack/Blue Hors 
Romanov (opdr. Blue Hors ApS)
Træner: Min far Hans Jørgen Hoeck

Hvad er din største oplevelse med hest?
Det var, da jeg red min første Grand Prix som 14-årig og 
tilmed vandt den. Det var også en rigtig stor oplevelse 
at vinde DRF championatet for 4- og 5-års heste samme 
år med henholdsvis Hesselhoej Down Town og Highfive 
Fuglsang.

Hvad betyder det for dig at vinde ranglisten?
Det betyder rigtig meget for mig at vinde ranglisten.

Hvad er dine fremtidsplaner og drømme?
Jeg drømmer om at deltage ved UVM i år, da jeg synes, 
jeg har nogle rigtig spændende heste, der egner sig  
til det.

Hvilke kvaliteter, synes du, en 
tophest skal besidde?
En tophest skal have mange kvaliteter, men det vigtig-
ste er, at den vil arbejde og er sjov at arbejde med. 
Livet er for kort til en kedelig hest, synes jeg.

Hvilken sportsgren havde du 
valgt, hvis ikke ridesport?
Så havde jeg nok valgt curling.
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KONGERIGET 
DANMARKS 
HESTEFORSIKRING

www.kdh.dk  – tlf. 3315 3970  
kontakt@kdh.dk

HESTEFORSIKRING SIDEN 1859
FRA HESTEFOLK TIL HESTEFOLK

Hvis hesten selv 
kunne vælge

Indtegning fra foster 
til 20 år

Livslang dækning

P O N Y:
C L A R A  S O F I E  H I L S T RØ M

Alder: 16
Hest: Lykkesholms Cyperb e. Lukas 163/Maior Domus 
(opdr. Janni Storgaard Madsen)
Træner: Carina Nevermann Thorup

Hvad er din største oplevelse med hest?
Det var blandt andet, da jeg startede mit første inter-
nationale stævne i Exloo, Holland, hvor jeg opnåede en 
andenplads den første dag. Det var en ret vild og meget 
overraskende oplevelse. Og så må det også være Ecco-
finalen i 2021, hvor jeg sammen med min mentaltræner 
F.G. Espensen havde sat mig et mål om at komme i top-3 
i finalen. Det lykkedes, fordi vi lavede en gameplan, ud-
viklede værdier og mål for at hjælpe mig med at håndtere 
pres, nervøsitet og tvivl. Det betød rigtig meget for mig, 
at jeg opnåede det mål, da det var sidste tur op ad mid-
terlinjen med min bedste ven, Cyperb, inden han skulle 
videre til sin nye familie.

Hvad betyder det for dig at vinde ranglisten?
Det betyder rigtig meget at blive anerkendt for sine resul-
tater og det hårde arbejde, der ligger bag. Jeg er meget 
stolt og beæret over titlen. Den havde jeg ikke lige regnet 
med at få, men jeg har haft mange starter i 2021, da det 
var mit sidste ponyår.

Hvad er dine fremtidsplaner og drømme?
Mine fremtidsplaner er at dygtiggøre mig, så jeg kan kon-
kurrere i toppen af sporten og måske en dag repræsen-
tere Danmark på hest internationalt. Jeg har altid drømt 
om at komme på landsholdet, men det er svært, fordi der 
er jo rigtig mange, dygtige ryttere om buddet. Jeg har pt. 
tre heste, som jeg dagligt træner, og de skal snart ud på 
stævnebanerne.

Hvilke kvaliteter, synes du, en 
tophest skal besidde?
Bevægelserne er selvfølgelig vigtige, men det vigtigste for 
mig er, at hesten har en god arbejdsindstilling, går stabilt, 
er samarbejdsvillig og har den rette nerve.

Hvilken sportsgren havde du 
valgt, hvis ikke ridesport?
Inden jeg startede med at ride, prøvede jeg kræfter med 
bl.a. gymnastik, svømning og rulleskøjtekunstløb, men 
ingen af dem fangede rigtigt min interesse. Min søster 
og jeg har altid været vilde med heste, og mine forældre 
købte min første pony, da jeg var 7 år – lige siden har jeg 
været bidt af dressur og kan ikke se mig selv i en anden 
sportsgren.  h
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