Instruktørforeningen

Ridning og omgang med heste
er et ældgammelt håndværk.
Det er svært at lære, det kræver utrolig erfaring, rutine og
indsigt i mange beslægtede
faggrupper som f.eks. beslaglære, fodringslære, hestens
anatomi og adfærd, sygdomslære og meget andet

Legendariske Gunnar Andersen var i en periode formand for foreningen. Han var et fantastisk forbillede. (Foto: Wiegaarden/Jørgen Bak Rasmussen).

Af Elisabeth Wille
Tilbage i midten af 50’erne rekrutterede
ridesporten stadig sine hjælpere fra mili
tært uddannede beridere, der drev ride
skolerne som bibeskæftigelse. Men med
de beredne afdelingers afskaffelse inden
for militæret blev manglen på beridere
mere og mere udpræget, ikke mindst set i
lyset af den kolossale tilgang sporten nød
i 60’erne.
I 1968 kom der en ny fritidslov, som gav
rideklubberne mulighed for at bygge ride
centre, hvilket betød, at berideren foruden
undervisning i ridning og omgang med
heste også blev pålagt krævende ledelses
opgaver. Samme år etableredes den første
civile uddannelse – i nogen grad baseret
på en fælles nordisk indsats for at redde
den svenske militære rideskole ”Strøms
holm”, som på det tidspunkt blev overdra
get til den svenske rideorganisation.

Hvem er DRIF?

I 1965 så Dansk Ride-Instruktør Forening
(DRIF) dagens lys på initiativ af bl.a.
Børge Rasmussen. (Foto: Wiegaarden/
Gitte Andersen).


3 år inden uddannelsen blev en realitet,
altså i 1965 så Dansk Ride-Instruktør For
ening (DRIF) – sammenslutningen af
danske beridere – dagens lys på initiativ af
Knud Dam, Hans Keller, Gustav Martens,
Børge Rasmussen og Robert Johansen,
der var foreningens første formand. I dag
tæller DRIF 200 beridere og instruktører;

et tal der er stadigt stigende.
Foreningens formål er at samle erhvervs
ryttere i Danmark, der har undervisning i
ridning som hovederhverv, og som deri
gennem er med til at højne ridesporten
og udbrede interessen for og kendskabet
til hesten og dennes pasning på en faglig
korrekt og seriøs måde.
Foreningens medlemmer beskæftiger
sig i det daglige med undervisning på
alle niveauer, ponyer, heste. De konkur
rerer på alle niveauer og uddanner heste
på alle niveauer. På de fleste rideskoler
med kommunal støtte er det næsten altid
DRIF medlemmer, der står for undervis
ningen, hvad enten de har en kort eller
lang uddannelse - beriderne med den 6årige uddannelse har desuden mulighed
for at uddanne elever. Samtidig er med
lemmerne også uddannet til rådgive, vej
lede med opstaldning og køb af heste og
meget mere.

Uddannelsen af beridere
Berideruddannelsen ligger naturligt nok
også indenfor foreningens virke, idet
DRIF varetager elevernes uddannelse i
samarbejde med og med støtte fra Dansk
Rideforbund (DRF). Uddannelsen er gen
nem årene blevet og bliver stadig styrket
og forbedret med bl.a. fag som ”Horse
manship” og lederkurser i takt med tiden.
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træner for junior/youngrider dressur i
Norge, Hasse Hoffman, landstræner for
senior dressurrytterne i Grækenland for
uden nogle af de ryttere, der tager til bl.a.
USA for undervise så som Thomas Larsen,
Leif Sørensen og Jørgen Olsen.
Beriderne Jon D. Petersen, Hans Jørgen
Nørgaard og senest Michael Søgaard er
med i den voksende skare af foreningens
medlemmer, der klarer sig utroligt flot ved
såvel nationale som internationale stævner.

Legendariske medlemmer

Nyligt afdøde Herman Duceck, var medlem af DRIF, han var med til at påvirke og udvikle
sporten. (Foto: Wiegaarden/Anne Mette Kristoffersen)

Den største gennemgående forandring
skete tilbage i 1975, da man gik over til
den længerevarende uddannelse, som i
grove træk svarer til den nuværende 6 års
uddannelse, der tages som mesterlære.
Selvfølgelig er der sket løbende justering
er – det seneste tiltag er de nye introduk
tionskurser, der varer i 14 dage og holdes
en gang om året på Vilhelmsborg.
Kurserne har vist sig meget værdifulde,
idet de giver mulighed for virkelig at få
kigget folk efter i sømmene, hvilket igen
har vist at eleverne, der søger ind på
uddannelsen, ikke kun er interesserede i
at komme ud og starte stævner. De tænk
er over tingene, har god baggrundsviden,
nogle har sågar taget andre uddannelser
inden. Samtidig er elevtallet også ste
get fra 10-12 om året, til det nuværende
niveau på 19-20.
Introduktionskurset er et krav for at
kunne påbegynde uddannelsen, men alle
kan deltage, hvis man opfylder adgangs

kravene, som kan ses på DRIF’s hjemme
side www.drif.dk, hvor man også kan finde
generel information om uddannelsen og
foreningen.

Eftertragtede undervisere
Danmark, Tyskland og Holland er i øvrigt
de eneste lande i verden, der gør brug af
mesterlære i forbindelse med beridernes
uddannelse, og interessant nok er det
samtidigt de lande, der har vist sig at have
de bedst uddannede beridere. Herhjem
me har DRIF’s medlemmer vist, at de
udover selv at kunne gøre sig gældende
på højt internationalt konkurrenceniveau
også er eftertragtede undervisere i både
ind- og udland, hvor de står bag mange
toprytteres gode resultater.
Til foreningens medlemmer hører bl.a.
Bo Kristoffersen, landstræner for senior
springrytterne, Andreas Helgstrand, lands

DRIF's medlemmer har i det hele taget
altid været med til at udvikle ridesporten.
Legendariske Gunnar Andersen, der i
en periode var formand for foreningen,
var et fantastisk forbillede. En mand der
virkelig forstod at uddanne heste og ryt
tere. Gunnar Andersen levede og åndede
for sporten, og mange er gennem tidens
løb blevet beriget af hans hjælp.
Nyligt afdøde Herman Duceck var
også et af foreningens medlemmer, som i
tidens løb var med til at påvirke og udvik
le sporten. Duceck skabte blandt andet
Holteugerne, hvor det for alvor gik op
for topryttere, at Danmark kunne tilbyde
stævner af høj kvalitet.
Herman Duceck, der oprindeligt var
uddannet i Tyskland, det land den danske
uddannelse nok har lænet sig mest op af,
slog sig senere på konstruktion af baner
til spring- og dressurstævner. Et virke som
han høstede stor international anerkend
else for ikke – mindst i forbindelse med
opbygningen af baner til bl.a. OL og VM.

Ikke en fagforening
DRIF er ikke beridernes fagforening, men
kort og godt en sammenslutning af pro
fessionelle folk med fælles interesse. De
seneste par år er der blevet arbejdet på at
skabe en tættere kontakt medlemmerne
imellem og foreningen og medlemmerne
imellem.
Foreningen har bl.a. stablet en kollektiv
ulykkesforsikring på benene med stor suc
ces. 75-80 medlemmer har tegnet forsik
ringen – typisk folk, som ikke havde tænkt
over, hvilke problemer de kunne løbe ind
i, hvis de ikke havde en sådan forsikring.

Udsnit af lærere i forbindelse med elevernes skoleophold

Bjarne Nielsen er den nuværende formand
for DRIF. (Foto: Wiegaarden/Britt Carlsen)
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Undervisningslære Lasse V. Kristensen (cand.scient. i idræt og klinisk biomeka
nik)
Førstehjælp Falck
Hestens adfærd Eva Søndergaard (cand.agro fra Landbohøjskolen og ansat på
Jordbrugscentret Foulum) og Martha Voss (cand.agro fra Landbohøjskolen, speciale
i heste, 9 år som landbrugslærer underviser p.t. på Grindsted Landbrugsskole)
Banebygning Bo Bak Andersen (uddannet lærer og international banebygger)
Fodringslære I Lisbeth G. Sørensen (cand. agro fra Landbohøjskolen, under
viser på Dansk Center for Jordbrugsuddannelse).
Beslaglære Lars Bruun-Larsen (uddannet beslagsmed)
Grooming Anne Mette Højgaard (har groomet heste i USA og Sverige, er p.t.
ansat hos Tattersall)
Sadelmageri Michael Brodie (uddannet sadelmager)
Trænings & konkurrencepsykologi DIF weekendkursus (lærer uddannet af DIF)
Træningsbetingede skader Hans Schougaard (lærer i sundheds- og sygdomslæ
re), hans klinik er nordens største, meget brugt som foredragsholder.


for såvel enkeltpersoner som pressen at
komme i kontakt med og få information
fra DRIF, dels for at gøre DRIF mere syn
lig og aktiv i den almene debat omkring
heste, ryttere og hestevelfærd.

Fremtidens samarbejdspartnere

Et af de yngre medlemmer af DRIF, berider
Andreas Helgstrand er landstræner for de
norske junior/ungryttere i dressur. (Foto:
Wiegaarden/Stina H. Mathiassen).
Derudover fik foreningen pr. 1. juli
2001 sin egen hjemmeside www.drif.dk,
der holder medlemmerne ajour med
resultater, informationer og relevante
oplysninger. Hjemmesiden kan også
benyttes af andre, som ønsker oplysning
er om DRIF og dens medlemmer.
Senest har foreningen tilknyttet journa
list Elisabeth Wille som pressekoordinator.
Dette er sket dels for at gøre det nemmere

DRIF har i længere tid arbejdet energisk
på at skabe et samarbejde med Dansk
Varmblod, og det er lykkedes rigtig godt.
DV bruger beridere bl.a. til hingste
materialprøver, hoppekåringer og egnet
hedstest. Avlsledelsen har desuden valgt
at gøre brug af beridere, fordi avlerne
ønsker ridekyndige folk, som har for
stand på, hvordan en unghest skal se
ud og opføre sig, for at den kan udvikle
sig til en god ridehest. En ridehest som
bl.a. medlemmer af Dansk Ride Forbund
(DRF) kan have glæde og gavn af. Og
netop forholdet til og samarbejdet med
DRF er noget af det, formanden for
DRIF, berider Bjarne Nielsen, lægger stor
vægt på:
”Vi synes, vi nyder god respekt i For
bundet. Vi bliver tit spurgt til råds, og vi
vil egentlig gerne selv have en tættere
tilknytning til DRF. Vi har en god uddan
nelse i samarbejde med DRF; den er sat
rigtig sammen, og vi bestræber os på hele
tiden at få skabt den rette holdning til det
at bruge heste i sporten.
Vores ønske er derfor at skabe et tætte
re samarbejdet med Dansk Rideforbund
(DRF) og dermed rideklubberne om det
at løfte den større og større opgave, det
er at guide kommende ryttere ind i heste

Berider Hasse Hoffmann er aktiv i DRF’s
dressurudvalg og landstræner for de græ
ske dressurryttere. (Foto: Wiegaarden/
Gitte Andersen)
sporten i en tid, hvor flere og flere bliver
interesseret i at ride”.
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