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Indledning 
 

Kære medlemmer! 

Nyhedsbrevet for andet kvartal 2021 har Fyn som fokus og de avlere, ryttere og an-

dre frederiksborgfolk der opholder sig der. I dette nummer af nyhedsbrevet har vi 

været på besøg hos Jens og Grethe Dall, der gennem flere årtier har været utrolig 

aktive inden for køresport og avl med frederiksborghesten. Emma Petersen på 19 

år har modtaget stafetten for de unge og beretter om hendes oplevelser og liv 

med hoppen Hyldekærs Estrada.  

Sidste år besøgte vi Ebbe Olsen fra Ærø. Selvom dette nummer dækker Fyn, mente 

vi dog ikke at vi kunne undvære at kontakte Iris Winkler, der også bor og træner 

klassisk dressur på sine frederiksborgheste på Ærø. Glæd jer til at læse alle tre artik-

ler! 

Pop-up begivenhederne bedre kendt som ”løb for dommer kurser” skal til at blive 

afholdt på Sjælland. Det første arrangement på Fyn var en stor succes, og oplevel-

sen er at alle deltagere havde en super hyggelig og lærerig dag, hvor der var 

plads til at tage en god snak med dommerne om bedømmelsen af ens hest samt 

få gode tips og tricks til at gøre fremstillingen eller formen mere skarp og lettere at 

bedømme. Vi håber og tror på at arrangementet på Sjælland bliver præcis lige så 

fedt. 

Generalforsamlingen er endelig en realitet og vi glæder os utrolig meget til at gøre 

status samt få behandlet og debatteret de indløbende forslag samt at få en 

masse nye gode ideer til hvordan vi kan gøre vores fællesskab endnu bedre. 

Tilbage er der kun at sige rigtig god læselyst til alle jer medlemmer og med ønsket 

om en god sommer! 

Har du billeder, inspiration eller konstruktiv kritik til arbejdet med nyhedsbrevet eller 

er du velkommen til at skrive på mail fb@fhf.dk. Tak. 

 

God læselyst! 

Laura Algot, Louise Tversted og Laura Balslev 
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Vigtige datoer og informationer 3. kvartal 2021 
 

Generalforsamling 

2021 
Frederiksborg Hesteavlsforeningen 

afholder generalforsamling lørdag 

den 10.  jul i  k l ,  10:00 i  Kullerup  

Forsamlingshus.  

 

Ti lmelding senest den 28.  juni t i l  

fhf@fhf.dk 
 

Cecilie og Elton til 

start på Blue Hors  

St. Stenbjergs Elton, ejet af Stine Fogelberg, 

Holbæk, og hans rytter Cecilie Madsen, har 

sidste weekend i juli været til start ved lands-

stævnet/sommerfestivalen på Blue Hors. 

Equipagen har for nylig haft deres MA- de-

but ved 7-års championatet i Ringsted.  

"Løb for Dommer" kursus - 

Sjælland 17. juli kl 10.00 
 
Her får du muligheden for at træne frem-

visning af din hest/plag/føl for FHF-dom-

mer. Du kan vise din hest på fast bund 

med opstilling, på trekantsbane og evt. løs 

afhængig af mulighederne på lokationen. 

 

Der er en halv time til hver tilmeldt, så der 

er rig mulighed for at tale med dommerne 

og få gode råd til hvordan man bedst 

fremviser sin hest. 

 

Pris pr. hest 

Aktive medlemmer 200kr. 

Passive medlemmer 250kr 

Øvrige 300kr 

 

Betaling til 

Reg: 2300 konto nr. 6878673547 

Eller Mobilepay 23248 

 

Skriv Løb for Dommer-Sjælland. 

 

Betaling går til kørsel dommere og evt. 

overskud går til Foreningen. 

 

Bedømmelsen er uofficiel og vil ikke 

fremgå af Hestedata. 

 

Kurset afholdes hos Liza Hasfeldt, Balsløv-

vej 3, 4340 Tølløse. 

 

Kontaktperson på dagen er Liza Hasfeldt 

som hjælper med praktiske spørgsmål 

samt hvis man vil låne boks mv. 

 

Sidste tilmelding og betalingsfrist mandag 

den 5. juli 

 



Dagsorden Generalforsamling 10/7-2021 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

2. Beretning om foreningens virke ved bestyrelsesformand 

3. Beretning om avlsaktiviteter i det forgangne år ved avlsledelsens formand 

4. Fremtidsplan for indeværende år ved bestyrelsesformand 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer 

6. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år 

7. Behandling af indkomne forslag - Forslag a-f er ændring af avlsprogrammet, forslag 

g er ændring af vedtægter: 

A Forslag 1-5 - Bestyrelsen 

B Forslag 6 & 6A - Teknisk udvalg 

C Forslag 7 - Championatsudvalget 

D Forslag 8 - Rikke Gedsø 

E Forslag 9 - Reno Olesen m.fl. 

F Forslag 10-11 - Anita Hansen 

G Forslag 12 - Anita Hansen - Vedtægtsændring* 

*bemærk Vedtægtsændring forudsætter, at 1/3 del af foreningens samlede stemme-

berettigede medlemmer er fremmødt, og skal vedtages med 2/3 flertal af de afgivne 

stemmer. 

 

8. Oplæg om Rheinland - Hvordan håndteres heste registreret og kåret i Rheinland før 

2021. 

9. Fejring af ranglistevinder 

10. Fejring af Elitedyr. Den seneste registrerede ejer af et Elitedyr vil modtage en hyldest 

hvis man er tilmeldt Generalforsamlingen. 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg: 

 

Jane Jarshøj - Modtager genvalg 

Ole Grill Andersen - Modtager genvalg 

Mette Poulsen (suppleant indgået i bestyrelsen efter Ib Villumsen) - Modtager gen-

valg 

 

Der skal vælges 2 suppleanter 

Camilla Grenholt er valgt som kasserer udenfor bestyrelsen og ønsker at fortsætte. 

 

12. Præsentation af bestyrelsen efter konstituering 

13. Evt

 

 

 



 

”Løb for dommer kursus” - Fyn 12. juni 2021 

 

Der blev snakket, grinet og kigget på heste en hel dag hos Grete og Jens Dall i starten af 

juni, hvor det første af flere ”løb for dommer kurser” blev afholdt. Der var sat god tid af til 

de 9 heste og 1 føl der var til bedømmelse og til at ejerne kunne være med inde og høre 

hvad dommerne havde at sige. Det var en fornøjelse endelig at se ”de blå trøjer” samlet 

igen - det har været savnet! Louise Tversted der har været primus motor for at afholde ar-

rangementet hos Jens Dall havde gjort et stort stykke arbejde for at få tingene til at spille. 

Der skal lyde en stor tak til alle arrangører, deltagere og tilskuere for at være med til at 

skabe en hyggelig dag. Vi glæder os til næste arrangement på Sjælland den 17.juli kl. 

10.00 

Formand Liza Hasfeldt sender tak på Facebook: 
”Tusind tak til Grete & Jens Dall for at lægge faciliteter til vores Løb for dommer kursus i går 

og til Louise Tversted for at være medarrangør. Vi havde en helt fantastisk hyggelig dag. 

Så skønt at se de smukke Freder og kunne hygge i fællesskab.  

Tak til alle jer som deltog med heste og ikke mindst alle jer der kom for at kigge og være 

med til at skabe god stemning. Også tak til vores 3 dommere, Jane Jarshøj, Janni Larsen & 

Jakob Algot. Jeg fik selv lov at være skriver og fik også lært noget af at lytte og spørge 

nysgerrigt ind til dommerne undervejs.” 

 

Alle billeder er taget af Louise Tversted. 

https://www.facebook.com/groups/30629069622/user/1497947261/?__cft__%5b0%5d=AZWxBsgysm_yMadnZPUEXKjXIJyPr2QB_ZyB55bzk7ZOi8lxZCVkCUE9JLnclKZmHoZsf_r2eOKVecPV5fALo17nO87JWDuXvWnE65ej7YfmmmOmC-pNogYRRecUrVsFjJG7l2hqiB3Cq9U6_Ac32HYoYhfZ1mrA6IyIZr8RKa1eB0Gx8ZVxzEl4z6ICh62mZ04shJVllC6gYYRYf0_N0BZj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/30629069622/user/100002914663437/?__cft__%5b0%5d=AZWxBsgysm_yMadnZPUEXKjXIJyPr2QB_ZyB55bzk7ZOi8lxZCVkCUE9JLnclKZmHoZsf_r2eOKVecPV5fALo17nO87JWDuXvWnE65ej7YfmmmOmC-pNogYRRecUrVsFjJG7l2hqiB3Cq9U6_Ac32HYoYhfZ1mrA6IyIZr8RKa1eB0Gx8ZVxzEl4z6ICh62mZ04shJVllC6gYYRYf0_N0BZj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/30629069622/user/100007636846214/?__cft__%5b0%5d=AZWxBsgysm_yMadnZPUEXKjXIJyPr2QB_ZyB55bzk7ZOi8lxZCVkCUE9JLnclKZmHoZsf_r2eOKVecPV5fALo17nO87JWDuXvWnE65ej7YfmmmOmC-pNogYRRecUrVsFjJG7l2hqiB3Cq9U6_Ac32HYoYhfZ1mrA6IyIZr8RKa1eB0Gx8ZVxzEl4z6ICh62mZ04shJVllC6gYYRYf0_N0BZj&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/30629069622/user/100008523632421/?__cft__%5b0%5d=AZWxBsgysm_yMadnZPUEXKjXIJyPr2QB_ZyB55bzk7ZOi8lxZCVkCUE9JLnclKZmHoZsf_r2eOKVecPV5fALo17nO87JWDuXvWnE65ej7YfmmmOmC-pNogYRRecUrVsFjJG7l2hqiB3Cq9U6_Ac32HYoYhfZ1mrA6IyIZr8RKa1eB0Gx8ZVxzEl4z6ICh62mZ04shJVllC6gYYRYf0_N0BZj&__tn__=-%5dK-R


JENS DALL 
55 år med frederiksborge-

ren og kørsel i fokus
 

å Sydfyn, i et dejligt naturskønt 

område omgivet af skov og mar-

ker, ligger Stald Falen. Her bor 

Jens Dall sammen med hans kone 

Grete, deres 2 hunde og deres smukke fre-

deriksborgheste. Gården er præget af 

mange års kørsel med hest og vogn og 

indrettet til samme formål. Fra køkkenet 

kan der ses ud på den velplejede have, 

hvor fuglene fluks kommer og spiser hver 

dag. Det sorte egern, har rede i et af de 

gamle træer på plænen, der slår rod i 

midten af en cirkel bestående af store 

kampesten. Lidt længere væk, i vandkan-

ten på den store sø, står fiskehejren og lu-

rer efter små karper den kan spise til fro-

kost. Den lille isfugl kommer somme tider 

blæsende hen over vandet alt imens fi-

skene springer op og fanger insekter, og 

hestene græsser fredeligt på de omlig-

gende marker. Sådan har de boet siden 

1996, men hvor startede det hele? 

Starten på et liv med heste 

I den lille by Stenstrup på Sydfyn blev Jens 

født i 1951. Han er søn af en landmand 

og den yngste i søskendeflokken. Kærlig-

heden til dyrene kom helt naturligt, da 

han hver eneste dag gik med sin far i stal-

den og hjalp med den daglige pasning 

af dyrene. Da Jens var 10 år, fik han sin 

første hest. Et kønt lille hingsteføl som han 

døbte ”Smokey”. Smokey var en blan-

ding af oldenborger og shetlænder og 

de to nåede at danne makkerpar i 5 år, 

inden Jens som 15-årige besluttede at 

sælge ham. Det var ikke med hans gode 

vilje, men efter en uheldig ulykke med en 

knallert og en skruetrækker, der kostede 

ham synet på venstre øje, mente han, at 

det var det bedste. Dette var dog langt 

P 

2Jens og Mathæus til Det Fynske Dyrskue i 2018 



fra slutningen på livet med hest, for se-

nere samme år købte han nemlig sin aller 

første frederiksborger. Jens husker hver-

ken navn eller stamtavle, men det var en 

stor, rød vallak. Dette blev startskuddet 

på 55 år med den prægtige og enestå-

ende race.  

Sidenhen har Jens haft rigtig mange fre-

deriksborgheste gennem hænderne. 

Nogle har skilt sig mere ud end andre og 

her skal nævnes hoppen, Freja Birkedal ef-

ter Alladin Lyngholt (FRH 723). Hun kom ind 

i Jens’ liv, da han tilbage i 2001 købte 

hende som føl af avler Niels Erik Nielsen og 

sådan startede deres 14-årige lange rejse, 

der bød på unikke oplevelser. Freja blev til-

kørt og viste sig at være en fantastisk køre-

hest. Hun var en livlig og energisk hoppe, 

der til tider brugte mere tid på to ben end  

 

på alle fire, men med Jens på kuskesædet 

opnåede de to alligevel flotte resultater til 

diverse stævner. De vandt blandt andet 

DM i brugskørsel ad flere omgange og de 

har deltaget til NM i brugskørsel i både 

Norge, Sverige og Gotland. I Sverige kom 

de på en flot 3. plads. Udover at være en 

fantastisk kørehest, viste Freja Birkedal 

også sit værd i avlen. I 2013 fik hun et 

smukt hingsteføl, Pedro af Falen efter Hyl-

dekærs Calvano. Pedro blev kastreret 

som 2 års, da det ikke lå i kortene at han 

skulle være avlshingst – han blev til gen-

gæld en kanon kørehest, der som blot 4 

års deltog til det store Koldblodsstævne Ti-

tanen der Rennbahn syd for Berlin, hvor 

der var ikke mindre end 10.000 tilskuere.  

I 2015 folede Freja endnu et hingsteføl, Ri-

chard af Falen efter Morfeus Mignon. Ri-

chard fik chancen som avlshingst og op-

nåede 8 point i helhed til kåringen i både 

2017 og 2018. I 2019 løb han med titlen 

”årets hingst” og i november samme år 

bestod han materialeprøven og blev 

færdigkåret.   

 

Hesten over dem alle  

Som tidligere nævnt har Jens haft mange 

frederiksborgere igennem årerne, men 

den absolut mest betydningsfulde er den 

nu 15-årige vallak, Mathæus Birkedal ef-

ter Engkildegårds Nugent. Jens købte 

3Jens som 10-årig med føllet Smokey. 



Mathæus som komplet rå 2-års tilbage i 

2008 og på det tidspunkt havde han be-

stemt ikke regnet med, at han ville blive 

den fantastiske hest han er i dag. Jens og 

gamle Mathæus har nu dannet makker-

par i 13 år og de har nogle minder med i 

bagagen, som andre kun kan drømme 

om. Mathæus har, med Jens i kuskesæ-

det selvfølgelig, kørt ufattelig mange kilo-

meter for vogn. Han er Jens’ trofaste 

makker, når der skal tilkøres træningshe-

ste og dem har der været mange af - 

fjordheste, oldenborger, barokpintoer, 

you name it – Mathæus har kunne styre 

dem alle og selv med en højde på kun 

163 cm, har han slæbt en shire på 190 

cm igennem vandet, selvom den store 

koldblod strittede imod med alle 4 ben 

og gjorde hvad den kunne for at slippe.  

 

Udover at have hjulpet med de mange 

træningsheste, har Mathæus også været 

en uundværlig hest til forskellige arrange-

menter og begivenheder.  

”Alle heste er til salg hvis der 

bliver budt den rigtige pris” 

”Også Mathæus?” 

”Nej, Mathæus skal aldrig 

væk herfra” 

Her kan nævnes konfirmationer, bryllup-

per, kørsel for det lokale plejecenter, be-

gravelse, pløjestævner, topkørsel, traditio-

nel kørsel, brugskørsel, kaperkørsel samt 

opvisninger på diverse skuer. På Det Fyn-

ske Dyrskue tilbage i 2014 var han del af 

en meget mindeværdig opvisning – Her 

havde Jens parkeret sin store lastbil i mid-

ten af ringen og i fuld galop guidede han 

Mathæus og hoppen Estrada op i bilen, 

for derefter at bakke dem ud igen som 

var det ingenting. Mathæus var også 

med i Tyskland, da Jens i både 2015 og 

2016 deltog i det store koldblodsstævne 

Titanen der Rennbahn. Han var ligeledes 

den ene stanghest, da Jens i 2015 kørte 4-

spand til Den Kongelige Stald-Etats 325-

års jubilæum.  

4Pedro af Falen (tv) og Mathæus Birkedal (th) til Tita-

nen der Rennbahn. 



Der hersker efterhånden ingen tvivl om, 

at Jens og Mathæus igennem de sidste 

13 år har skabt et unikt og fantastisk ven-

skab. Mathæus er godheden selv og kan 

håndteres af alle, men han er bestemt 

heller ikke i tvivl om, hvem hans ”far” er. 

Når vi har kørt vogn og hestene står ved 

staldporten, mens tøjlerne rilles op, står 

han bomstille. Jaja, det skulle han da 

også meget gerne, hvorfor er det speci-

elt, tænker I måske? Jo, det sjove og fan-

tastiske er, at selvom Jens trækker ind 

med den ene hest, bliver Mathæus tro-

fast stående i porten, indtil han får be-

sked på andet. Man kan stå lige ved si-

den af ham og sige; ”Ej, kom så Thæuse” 

og klikke på livet løs med tungen, men 

gode gamle Mathæus rykker sig IKKE. Så 

kan Jens råbe; ”kommer du, gamle?” 

inde fra sadelrummet og så går Mathæus 

lige så roligt hen og stiller sig på sin plads. 

Og det sker hver gang – og hver gang er 

det lige så fantastisk at opleve den form 

for kærlighed og gensidig respekt mellem 

en mand og hans hest. 

Et hjem der skaber venskaber og sam-

menhold  

Alle der kender Jens og Grete kan nikke 

genkendende til, at deres gæstfrihed 

rækker udover det sædvanlige og at de 

er to ekstrem imødekommende menne-

sker, der aldrig siger nej til et besøg. Flere 

venskaber er blevet skabt på hos dem og 

det er ikke unormalt, at gårdspladsen er 

fyldt med biler, fordi folk lige skal ind og 

sige hej. 3 timer senere sidder man stadig 

om køkkenbordet med en dejlig, varm 

kop kaffe, mens Jens og Grete lystigt for-

tæller en masse historier om deres liv med 

hestene. Og gæstfriheden gælder ikke 

kun for dem i nærområdet – gården har 

nemlig lagt hus til utallige stævner og 

5 Fra vesntre mod højre: Titanen der Rennbahn 2015. Den Kongelige Stald-Etats 325-års jubilæum 2015. Fælle-

stur  



arrangementer, bl.a. pløjestævner og 

brugskørsel af flere omgange. Ydermere 

har gården været centrum for den kendte 

frederiksborgdag, som Jens og Grete har 

været værter for de sidste 16 år. Her mø-

des man på nær og fjern og alle er vel-

komne, med eller uden hest – og så bru-

ges hele lørdagen, og også gerne sønda-

gen, i fantastisk selskab, hvor stemningen 

altid er helt i top. Der bliver delt historier på 

kryds og tværs, der bliver grint og nye ven-

skaber bliver skabt. Til sådan nogle arran-

gementer er Jens heller ikke bleg for at 

låne både heste og vogne ud, så der kan 

blive plads til flest mulige deltager. Der er 

ingen tvivl om, at udtrykket ”døren er altid 

åben” i den grad passer til Jens og Grete. 

Deres åbne arme og kærlighed har sat sit 

præg på mange mennesker, og der er 

flere tætte venskaber der aldrig var blevet 

til, hvis det ikke var for dem. 

 

 

Billeder: Fællesskabet hos Jens Dall er 

kendt for at være utrolig gæstfrit og rum-

meligt. De lægger ofte rammerne for fæl-

lesture med frederiksborghesten, stiller op 

til shows og er fast tilholdssted for flere 

unge hestemennesker. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

tafetten for de unge FHF`er 

der beretter om deres op-

levelser og tilknytning til 

frederiksborghesten. I denne 

udgave møder vi Emma Peter-

sen som nyder både dressuren 

og kører livet med hoppen Hyl-

dekærs Estrada. 

“Mit navn er Emma Petersen. Jeg er 19 

år og er placeret på Nordfyn med min 

kæreste. Jeg er den heldige ejer af Hyl-

dekær`s Estrada (M: June, F: Juvel Tå-

gerup, FF: Sebastian Skovangerhøj) og 

Vilma Af Falen (M: Hyldekær`s Estrada, 

F: Richard Af Falen FF: Morfeus Mignon) 

Mit første møde med frederiksborghe-

sten var sommeren 2017. Fik en hård 

start, og ikke det bedste indtryk. På da-

værende tidspunkt red jeg på min mors 

venindes hest, hun var en hoppe med 

stort H og havde sine egne meninger. 

(Irish cup blanding) Det endte 

desværre med at jeg fik flere dårlige 

ture end de gode.  

Hesten stod på det tidspunkt ude ved 

Jens Dall. Han sagde en dag lige efter 

jeg var faldet af “At nu skulle jeg op på 

en rigtig hest, en frederiksborg.” Som re-

sulteret i jeg kom på Holmegårds Se-

lina, (F: Zarif Mollerup, MF:Savoy) hvilket 

ikke gik godt og faldt af igen. Selina var 

rå på tidspunktet.  

Jeg var tæt på at droppe min ridekarri-

ere og havde mest lyst til bare ikke at 

ride mere. Og nu er det her Estrada 

kommer ind i billedet. For efter faldet på 

Selina ville Jens ikke give op, så jeg 

skulle prøve hans “avlshoppe” Estrada. 

Jeg blev hurtigt tryg sammen med 

hende, og derefter har jeg været så 

heldig at måtte låne hende.  

Hun havde selvfølgelig føl. Men der var 

begyndt fravænning, derfor havde jeg 

ikke de store udfordringer med det. 

 

S 



 

 

 

Jeg har altid bare redet på hyggeplan, 

og nydt tiden med de heste jeg har væ-

ret omkring. Estrada var kørehest på 

hendes 8 år. Efter føllet i 2017, fik hun en 

pause uden føl det næste år.  

Vi begyndte at få lidt undervisning, hvil-

ket var blod sved og tåre. Da det ikke 

er let at forvandle en kørehest til en ri-

dehest. Efter en hel masse gode timer 

med ridning. Prøvede jeg at køre for før-

ste gang med Estrada. Lige fra første 

gang blev jeg bidt af det.  

Vi udviklede os rigtig meget i det år. 

Startede vores første championat, som 

vi ikke helt var klar til. Plus vores første 

langdistancestævne, som gik over alle 

forventninger. Vi var på Det Fynske Dyr-

skue, hvor jeg både red og kørte.  

Jens Dall har hjulpet men også lært mig 

meget, blandt andet hvordan man kø-

rer hest og vogn. Han var med til, at jeg 

fandt glæde ved hestene igen.   

Racen er så fantastisk og dejlig at ar-

bejde med. Mine er lærenemme og 

meget cool omkring det meste. Elsker at 

de gerne vil arbejde og hjælper en når 

det bliver lidt svært.  

 

 

 

Estrada var sat i fol, og i 2020 kom en 

smuk hoppe til verden. Hun lignede en 

lille Vilma. Det sænkede os en del, fordi 

det hurtigt gik op i føl. Det var kærlighed 

ved første blik.  

Jeg købte Vilma ret hurtigt efter hun 

blev født. Der gik en måneds tid, hvor-

efter jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til 

at købt Estrada. Hun var sat i fol igen, in-

den jeg købte hende. Er glad for den er-

faring, jeg fik med Vilma indtil hun blev 

1 år. For Erfaringen har hjulpet mig hing-

steføllet Waldemar Af Falen. (M: Hylde-

kær`s Estrada F: Samondo Vejlby FF: Je-

opardy Fjord) 

Lige nu holder jeg sabbatår, som ikke 

var planlagt, men ting sker og tiderne 

ændre sig. Har heldigvis fundet en ud-

dannelse jeg gerne vil søge ind på.  

Lige nu nyder jeg at have hestene 

hjemme, at kunne se dem hverdag er 

fantastisk. Der er meget arbejde ved 

det, men jeg synes det er det hele 

værd!  

2 føl har gjort os lidt ud af træning, men 

håber den kommer tilbage i løbet af 

2021.” 

6 Hyldekærs Estrada for vogn 
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Iris Winkler 
Frederiksborghesten  

i klassisk dressur 
 

 

 

 

 

 

 

esøger man Ærø i det syd-

fynske øhav oplever man 

en ø med fantastisk natur, 

historie og liv. Iris Winkler, 50, har 

boet på Ærø siden hun flyttede til 

Danmark fra Bayern i Tyskland 

med sin familie for 11 år siden og 

udlever i dag drømmen om at ar-

bejde med heste og klassisk 

dressur. 

”Jeg har altid været vild med heste helt si-

den jeg kunne kravle, selv om min familie 

har ingen tilknytning til hestefolk. Derfor fik 

jeg ikke min første hest før jeg var voksen, 

men alligevel har mit liv altid drejet sig om 

at være sammen med heste. Oprindelig 

kommer jeg fra Tyskland, hvor min mand, 

vores søn og jeg boede i Bayern. Jeg er 

uddannet sygeplejerske og socialpæda-

gog. Ved siden af mit arbejde som social-

pædagog trænede jeg heste og lærte en 

masse om rytterens balance og 

indvirkning. Da vi købte vores gård Kær-

gård på Ærø, blev jeg fuldtids ridelærer og 

hestetræner.  

I min ungdom prøvede jeg alt indenfor he-

stesporten, og blev til sidst hængende ved 

dressuren. Jeg havde dog svært ved at 

acceptere, at der var så lidt plads til 

glæde og hestens personlighed. Allerede 

på de mindste konkurrencer og det lette 

niveau var folk meget seriøse og hårde 

ved deres heste og det oprindelige for-

mål, at dressuren bruges til at hesten er 

gymnasticeret og reagerer fint på rytte-

rens hjælpere, kunne ikke genkendes. 

Mine ridelærere forventede, at alle heste 

skulle fungere på den samme måde og 

konsekvensen var for de fleste rundt om-

kring, at de købte “rigtige” dressurheste i 

stedet for de ponyer og allround-heste, de 

havde før. Da jeg var voksen, havde jeg 

ikke længere lyst til at være en del af dres-

sursporten og vendte ryggen til konkurren-

ceverden. I stedet for begyndte jeg at 

træne heste fra jorden og prøve alt muligt, 

B 



så længe jeg følte, det gjorde hesten lige 

så glad som mig.  

Først, da jeg i 2006 mødte Philippe Karl, en 

fransk ridemester, som har grundlagt École 

de Légèreté (lethedens skole), gik det op 

for mig, hvor meget den klassiske dressur 

kan gøre for heste. At kunne forklare he-

sten, hvordan den kan komme i balance 

med sin krop, gav rigtig meget mening og 

så kom jeg i gang med uddannelsen i “let-

hedens skole”. Samtidigt fandt jeg en me-

get dygtig horsemanship træner, som 

havde arbejdet sammen med Ray Hunt 

og GaWaNi Ponyboy i USA i flere år. Af 

ham lærte jeg også utrolig meget om he-

stens væsen og kommunikation. 

Hvorfor Frederiksborger? 

Mit hjerte brænder for de gamle racer, 

hvor der er forskel og personlighed og he-

stene kan bruges til lidt af alt i stedet for at 

de bliver avlet til at være særligt egnet til 

et formål.  I min verden skal der forblive ra-

cer, som ikke er specialister og dermed er 

alsidige.  Jeg synes, at det er vigtigt, at de 

gamle racer ikke bliver krydset med “mo-

derne” racer. Ellers vil det i sidste ende 

med at alle racer ligner hinanden. Forskel-

lighed er i mine øjne en skat, som skal be-

vares, om det drejer sig om sproget, musik, 

litteratur, arkitektur, design og helt sikkert 

også hesteracer. 

”I min verden skal der forblive ra-

cer, som ikke er specialister og 

dermed er alsidige” 

I 2012 købte jeg mine første Frederiksbor-

gere Elstedgaards Donna (Jeopardy 

Fjord/Luna Næsdal) og Elstedgaards Fre-

ija(Tasano Toftedal/Ditte). Efter jeg var 

kommet til DK med min Rottaler varmblods 

hoppe (en af de ældste tyske racer) og 

min Noriker koldblods hoppe, ville jeg 

finde en ny hest, som skulle være reserve 

hest til min uddannelse. Det eneste jeg vid-

ste om Frederiksborger var, at de havde 

personlighed og vil knytte sig tæt på deres 

ejer. Jeg fik at vide, at Frederiksborger he-

sten havde svært ved at konkurrere med 

den danske varmblod, fordi de var 
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stædige og lidt varme i hovedet. Jeg syn-

tes dog, at det var værd at finde ud af 

selv. 

Min hoppe Elstedgaards Freija bruges til 

kurser og fremvisninger i Tyskland, hvor der 

altid findes mange, som er vildt begejstret 

for hende. Hun er også bare køn! Donna 

er med til at give mine praktikanter en god 

oplevelse om, hvor let heste kan styres, når 

man er i balance og kan bevæge sig i har-

moni med hestens bevægelser. Hun elsker 

lange ture i terrænet og har været en 

dygtig mor. 

Efter jeg har trænet alle mulige hestera-

cer, kan jeg konstatere, at min beslutning 

for Frederiksborgeren var den helt rigtige. 

Jeg elsker mine to damer og har ikke for-

trudt en eneste dag med dem. De var 

begge rå, da jeg fik dem, selvom de alle-

rede var 6 og 10 år gamle. Jeg brugte en 

del tid på at forberede dem til ridningen, 

men så var de også klar til det og opførte 

sig helt eksemplarisk. Jeg har altid følt, at 

Frederiksborgeren elsker mennesker og 

opmærksomhed. De elsker at være sam-

men med deres rytter og giver altid sit 

bedste, når de har forstået, hvad de skal. 

Frederiksborgere af den gammel type har 

en naturlig gave for at blive samlet, og er 

derfor meget egnet til ridning inden for 

den klassiske og akademiske dressur. De 

sidste mange år er interessen for barokhe-

ste blevet større og større. Frederiksborge-

ren er blevet populær for dem, som vil hel-

ler købe en nordeuropæisk barokhest end 

en Iberer eller Lippizaner.  

Jeg elsker Frederiksborgere fordi de er 

stærke og sunde. Deres fundament er eg-

net til at bære voksne ryttere og er beha-

geligt at sidde på. Jeg elsker deres kønne 

ansigter og synes, at størrelsen mellem 

160-168cm er egnet for rigtig mange. Mine 

Freder er meget omsorgsfulde omkring 

børn og giver altid deres bedste. De er 

sjove og stolte og vil gerne vise, hvad de 

kan. De elsker at arbejde og er glade hvis 

de må være med.  

”Jeg har altid følt, at Frederiks-

borgeren elsker mennesker og 

opmærksomhed. De elsker at 

være sammen med deres rytter 

og giver altid sit bedste, når de 

har forstået, hvad de skal.” 

Hvis jeg skulle sige noget dårligt om Frede-

riksborgeren, så vil det i mine øjne alligevel 

være en fordel, som dog ikke alle kan 

klare: Frederiksborgeren har en stærk per-

sonlighed, som ikke vil underkastes, men 
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vindes. Fordi Freder knytter sig meget til 

deres ryttere, synes jeg heller ikke, de har 

godt af at være rideskoleheste, men det 

er mest for deres egen skyld. 

Jeg har også haft en Frederiksborger 

hingst, Nytoftgaards Shogun (Hector 

Krovænget x Phie Kattegat), som jeg tilred 

og brugte til avl (han var betinget avls-

godkendt). Efter avlsgodkendelse var ud-

løbet, ville jeg gerne til kåring med 

Shogun, som jeg dog tog afstand af.  Min 

ridning er kendetegnet af meget fine sig-

naler, som betyder, at hesten reagerer på 

næsten ingenting. Jeg havde håbet, at 

det ville være muligt, at man selv måtte 

fremstille hesten gennem hele brugsaf-

prøvning. Jeg kunne ikke forestille mig, at 

få min hest redet af en berider, som bruger 

så meget spor og tøjler, som jeg ser hvert 

år under brugsafprøvning (også 1-dags-

prøve). Shogun, som reagerer på ånde-

drag og små signaler fra mit bækken skulle 

ikke udsættes for den slags ridning. 

Rytterens hjælpere er som et sprog og vo-

res vej, at kommunikere med hesten. In-

gen kunne forestille sig, at vores børn skulle 

til en afslutningsprøve, hvor de bliver testet 

på et fremmedsprog, som de aldrig talte 

før. Derfor kunne jeg heller ikke blive enig 

med dem, som mente, det skulle hesten 

nok kunne klare. 

Sidste år efter en alvorlig rideulykke gav 

jeg håbet om en ny form af brugsafprøv-

ning op og solgte Shogun til en tysk ven, 

hvor han blev kastreret og nyder nu livet 

sammen med en flok hestevenner. 

Jeg vil fortsætte med at være ambassa-

dør for Frederiksborgeren og tilbyder folk 

hjælp, når de er på udkig efter deres kom-

mende hest. Jeg håber inderligt, at det vil 

lykkes at samle alle Frederiksborgere un-

der det danske forbund. Det indebærer 

dog, at det bliver muligt, at få hestene kå-

ret i udlandet, især Tyskland, Holland og 

Norden, som det var planen før Corona.
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