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Ridning i
klitterne

VI SADLER OM
Ude af våddragten og tanket op på lune ﬁskefrikadeller fra Røgeriet på Klitmøller
Havn sadler vi om. Vi har en aftale med to
islændere lidt længere oppe ad kysten ved
Hanstholm Camping i udkanten af Danmarks første nationalpark – et 24.370 ha
stort stykke natur, der strækker sig i et op
til 12 km bredt bælte langs vestkysten fra
Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.
Stjarni og Hafeti hedder de – to godmodige røde islændere med blonde lokker og
lange øjenvipper. Dorthe Dencker,
campingejer og hestekyndig, har hentet
dem hjem fra Island for fem år siden. Nu
lever de livet i de nordjyske klitter ved
Vigsø Bugt og lægger sammen med resten
af hesteteamet på Hanstholm Camping ryg
til op mod 10.000 ryttere hvert år.
Vi henter dem i deres udendørs fold og
trækker dem gennem klitterne til en lille
åben stald. Her strigler vi, renser hove og
bond’er med vores udvalgte – det er en del
af konceptet – en helhedorienteret og anbefalelsesværdig løsning med højt til him-
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len og god tid til det hele. Stjarni lægger,
næsten kælent, hovedet mod min skulder.
Jeg gnubber den over mulen og hvisker søde ord i dens ører. Indgår en pagt om gensidig respekt og god opførsel.

God og doven
Line skuler misundeligt over mod os.
»Min hest kan ikke li’ mig,« siger hun.
»Jeg vil hellere ha’ din.« Men det får hun
nu ikke. Dorthe insisterer på, at Hafeti er
den helt rigtige hest til hende.
»God og doven, som dagen er lang«.
Hesten vrinsker, Line plirrer med øjnene, men Dorthe holder fast, og da vi fem
minutter senere skridter rundt i folden, så
instruktøren kan spotte vores værste begynderkiks, inden vi for alvor bliver sluppet løs, er humøret tilbage. Dorthe er professionel – afslappet og rolig, men med en
kyndig og sikker udstråling, Og så kender
hun vigtigheden af positiv feedback – med
opmuntrende kommentarer tryller hun
selvtillid og smil frem hos selv den mest

Ca. to timer.
Hvor: Hanstholm
Camping, Thy Feriepark, Hamborgvej 95,
Hanstholm.
Info: www.
hanstholmcamping.dk.
Pris: 330,- kr. pr. person. Prisen inkluderer
lån af sikkerhedsudstyr.
Forudsætninger: Ingen, alle fra ni år kan
være med uden rutine.
Sæson: Hele året.
11
2
21
21
21
21
2
Fantastisk helhedsoplevelse med højt til
himlen og god tid til
nærvær. Smuk, smuk
natur.

skeptiske elev. Vi skridter og tølter* ad
smalle naturstier, og da vi kommer til den
første stejle klit, synes Dorthe, at det går så
godt, at hun foreslår en rask galop. Det lyder vildt, men giver god mening – det er
trods alt lettere at bremse en galopperende
hest, når den er på vej opad. Så op at stå i
stigbøjlerne med stramme tøjler og et godt
greb i manken – og så lader man bare hesten bevæge sig under sig. Nemt, elegant
og lidt af et sus.
Det slår næsten den blændende idyl og
skønhed, der åbner sig, da vi senere skridter gennem krattet ud på den brede strand,
hvor havet pisker skum mod de gamle bunkere. Jeg slipper tøjlerne og presser et par
knips ind på et ellers overfyldt kamerakort.
Tilbage i stalden er klokken pludselig
halv syv, og vi sender hestene tilbage i folden med fyldte maver og et klap i enden.
Selv skal vi ende i Øster Hurup, to timers
kørsel sydover, til varm buffet og bløde
senge.

LØRDAG DEN 3. APRIL 2010

Fortsættes >

