
PRESSEMEDDELELSE 
 
Dygtige ryttere i Syd- og Sønderjylland skal plejes, hjælpes og fremmes. Det er tanken 
bag et nyt talent-arbejde, der i første omgang er rettet mod unge og målrettede 
springryttere i landsdelen. 
Det fortæller distriktformanden i Dansk Rideforbund Sönke Iwersen. 
 
- Der er et stort potentiale blandt syd- og sønderjyske springryttere - og et stort behov, 
mener han. 
Formålet er at holde på de nuværende ryttere, så de bliver længere i sporten, og at 
motivere nye til at yde en ekstra indsats, forklarer formanden om det initiativ, der om kort 
tid går i luften under betegnelsen Talent Syd. 
 
- Indsatsen over for de unge talenter – de dygtige og flittige ryttere, især dem under 25 år, 
er en del af en plan, der skal udvikle sporten i landsdelen, tilføjer Sönke Iwersen. 
For det er nemlig ikke kun de gode springryttere, der skal tages fat om. 
Også avlerne kommer til at spille en væsentlig rolle i denne plan, det samme gør det 
dansk-tyske samarbejde på tværs af grænsen og – måske lige så vigtig – 
breddeaktiviteterne. 
 
Talent Syd er et tilbud, der i første omgang skal gælde de 25 dygtigste springryttere i 
landsdelen. 
 
- Hér taler vi både om unge ryttere i alderen 12-25 år med hest eller med højeste pony-
klasse. De skal alle være i stand til at klare en middelsvær bane, det vil sige forhindringer, 
der er 130 centimeter høje. Rytterne bliver hen over året inviteret til foreløbig fire 
træningssamlinger under ledelse af eliterytter og berider Lars Bak Andersen. Det foregår 
på ridecentre rundt omkring i Sønderjylland – den første formentlig i begyndelsen af januar 
næste år, lyder det fra Sönke Iwersen. 
 
Talent Syd er dog allerede så langt fremme, at der i weekenden 14.-15. december holdes 
et ridestævne i Tinglev Rideklub, hvor ryttere kan melde sig til en såkaldt ”besigtigelses-
klasse”, hvis de har ambitioner om at blive en del af Talent Syd. 
 
- Hér handler det ikke så meget om at vinde. Derimod skal man vise, at man er en dygtig 
rytter – at man rider rigtig, at man kan disponere sit ridt ud fra hestens og egne evner, 
fortæller Sönke Iwersen, der sammen med bl. a. Lars Bak Andersen vil tage kandidaterne i 
øjesyn. 
 


