Sasha og Olsen tur til Holland.
Onsdag den 19 april drog Olsen og jeg af sted til TREC stævne. Olsen og jeg var for første gang
blevet sendt af sted hjemmefra til det store udland, men vi var ikke alene. Jeg fuldtes med Lisa
Kjer Andersen i bilen, mens Olsen stod omme i traileren og dellede wrap med Macimo. Onsdag
Aften kørte vi 4 timer til vi landede i Tyskland, hvor Olsen og Macimo fik en fin udeboks, mens
Lisa og jeg sov i bilen. Torsdag morgen ca. halv 9 drog vi videre. Midt på dagen blev det så tid til
at strække ben, både for heste, men også for Lisa og jeg. Hesten blev taget ud af traileren på en
tysk radstedplads, hvor de fik vand og græs. Herefter fortsatte turen mod stævnepladsen i
Holland. Torsdag aften ankom vi så på stævnepladsen, hvor den først stod på gåtur i terrænet
med hestene og de fik da også lov til at græsse. Bagefter blev hestene sat i boks og vi gik til
køjs. Fredag formiddag stod den så, på en skridt tur rundt omkring i Eersel. Efter en dejlig
ridetur i solskin, stod den på opsætning af paddoks og telt. Fredag aften skulle vi så til dyrlæge
kontrol og udstyrskontrol. Olsen gik igennem dyrlæge uden nogen anmærkninger. I
udstyrskontrollen fik Olsen og jeg -2 point, vi manglede nemlig en boots, det var åbenbart ikke
nok med en boots, man skulle have 2 med. Fredag aftens stod derefter på hygge, med de to
andre danske ryttere, hvor den stod på pandekager med diverse fyld inde midt i Eersel.
Lørdag skulle Olsen og jeg starte kl. 7.15, 7.15 stod den af forsejling af mobil, kl. 7.20 skulle jeg
så i maproom, for at tegne den 33,4km lange rute, kl. 7.40 red vi af sted på POR. På ruten stod
den på mange udfordringer. Første etape gik rigtigt fint, man da vi så nåede til anden etape, så
blev det svært, ved anden etape blev mit kort forsejlet og jeg fik udleveret et papir med kun
ruten på, man havde derfor ingen stier eller noget at forholde sig til. Men på trods af det, så
fandt Olsen og jeg slutningen på anden etape. Herfra fortsatte ture. Da vi så nåede ind til en by
og skulle dreje til venstre i et kryds, kom der mange biler, Olsen og jeg trak os ud i rabaten for
at vente, men så drejede Olsen numsen ud på cykelstien, hvor Olsen så fik taget sidespejlet på
en bil, heldigvis skete der intet med Olsen, men manden i bilen blev selvfølgelig sur. Der var så
en anden bilist der holdte ind til siden, som havde set det hele, han mente jo at det var
mandens egen skyld at hans sidespejl var gået i stykker, da han ikke tog hensyn til Olsen og jeg.
Så efter de to bilister havde snakket, fik Olsen og jeg lov til at ride videre. Det gik så fint videre
rundt på ruten intil det var nogle motorcrosser, som mente de skulle køre mega hurtigt forbi
Olsen og jeg, så Olsen måtte hurtigt hoppe til siden, så de ikke kørte ham ned, men heldigvis
skete der heller ikke noget her og jeg havde fint styr på Olsen. Midt på ruten var der så frokost
pause, hvor Olsen blev vand, græs og gullerøder, mens jeg fik en sandwich og saftevand. Efter
en halv time frokost pause fortsatte vi så ruten. Vi kom ned af en lang sti lige ud og på den ene
side var der marker og på den anden side over 200 køer, Olsen havder virkelig kører, men det
lykkedes mig at overtale ham til at gå forbi, vi var næsten nået forbi køerne, da en ko vælger at
gå hen imod Olsen, Olsen dør selvfølgelig af skræk og løber rigtigt hurtigt væk, jeg havde
overhovedet ingen kontrol på ham, men heldigvis stoppede han efter et stykke tid. Resten af
ruten rundt var der ingen problemer. Efter vi var kommet i mål, havde vi 30 min til vi skulle i
vet, Olsen gik igennem vet, og igen uden nogen anmærkninger. Olsen fik derefter et bad,
magnetdækken på og en stor potion mash. Jeg gik derefter ud og ventede på de andre danske
ryttere og fik selv lidt snaks. Senere på dagen stod den på en lille gå tur/græssetur med Olsen
og maks afslapning for mig nede i teltet.
Lørdag ca. kl 8.30 stod den igen på vet, igen gik Olsen igennem uden nogen bemærkninger.
Herefter stod den på oprydning i og af telt og så skulle tingene også lige pakkes pænt sammen i
bilen. Kl. 12 gik jeg i gang med at ordne Olsen, da vi skulle ride MA kl. 13.30 og PTV kl. 14.00.

De var en halv time forsinket ved MA, så Olsen og jeg stod ude i skoven og kiggede på det skønne
område. Da det så blev vores tur til MA satte jeg Olsen i galop og red så kort og samlet som
muligt, men pludseligt hoppede Olsen til siden og blev bange for for den grønne paraply der stod
ved sidedommeren, noget som jeg ikke troede han ville blive bange for. Da han havde forladt
banen med bagparten, kunne jeg regne ud at vi havde fået 0 point i galoppen, så nu galt det om
at få en god og hurtig skridt. Skridten klarede han så også fantastisk uden nogen hop for
paraplyen. Efter MA stod den på PTV, den 1,6km lang bane skulle rides på under 12,5 min. Vi
startede ud tilbagetrædning, her smuttede hans højre bagben over bommen, en ærgerlig fejl,
som kostede mange point, videre hen til lågen, som han bare klarede til UG. Videre hen til smal
passage, hvor Olsen fik ramt med en hov på bommen, fordi han kiggede på træstammen længere
fremme. Forhindring nr. 4 var så at ride igennem vand, Olsen tøvede lidt, men jeg sagde han
godt kunne gå igennem, det var nemlig ikke værre end en stor vandpyt. Videre til nr. 5, som var
opsidning fra højre side, normalt ingen problem i det, men i det samme jeg svinger mig op,
mister jeg grebet med den ene hånd og vælger så at tage foden ned på jorden igen og derefter
svinge mig op, det talte jo også som en fejl, men Olsen stod flot og tålmodigt og ventede på
mig. Øvelse nr. 6 var ride igennem labyrint, ingen problemer her, nr. 7 lavt hængene grene og nr.
8 ride over bro var der heller ingen problemer med. Nr. 9 var at føre op af trappe, Olsen har
aldrig prøvet at gå på trapper før, så han kiggede på mig, om jeg nu virkelig mente han skulle gå
op af trappen, men han gjorde det. Nr. 10 var at føre ned af bakke, det første styk gik fint, men
den var lidt stejlere i bunden og Olsen valgte derfor så at trave forbi mig. Nr. 11 var at føre
hesten over træstamme, der var ingen problemer i det, både Olsen og jeg kom over. Nr. 12 var
slalom og normalt ligger Olsen til 10 i den, men lige her, skulle han altså ikke lave den, der stod
nemlig 2 køer ved siden af banen og kiggede på ham, med det resultat at Olsen stoppede to
gange undervejs i slalom, fordi han er mega bange for køer. Nr. 13 var så ottetal med en hånd,
som bare gik helt perfekt. Nr. 14 var stå stille, så jeg stillede Olsen i cirklen og gik selv ud fra
cirklen, Olsen skulle så stå stille i ti sekunder inde i cirklen og selvfølgelig gjorde han det.
Herefter videre til nr. 15, som var stilstand også her stod han stille i ti sekunder. Sidste
forhindring var så at springe over hæk og wow hvor han sprang fantastisk over den, herefter
igennem mål, hvor jeg så kiggede på mit ur og så jeg havde redet banen på 9,40 min. Så det var
en god tur på PTV banen.
Efter PTV fik Olsen et bad, ulddækken på og så gik vi ud ved PTV banen og så de andre ride,
Olsen fik lov til at spise mash og græs imens jeg kiggede. Da alle rytterne havde været igennem
PTV, fik Olsen lov til at komme i boks, imens jeg fik pakket bilen. Herefter gik vi bare og
ventede på resultater. Kl. 17.30 kom resultaterne så og Olsen og jeg lå faktisk rigtigt godt.
POR fik vi 161 point og lå nr. 6 i klassen. MA havde vi fået 10 point og lå som nr. 4 og PTV havde
vi fået 109 point og lå nr. 3. Samlet havde Olsen og jeg fået 280 point og lå på en femte plads.
Der var så primære overrækkelse, hvor Olsen og jeg fik en medalje. Herefter stod den så på 4
timers kørsel, hvor vi så overnattede i tyskland, igen fik hestene en fin boks, mens Lisa og jeg
sov i bilen.
Mandag kl. 9 kørte vi så videre og ca. kl. 13 holdte vi pause på en tysk radstedplads, hvor
hestene kom ud af traileren og fik vand og græs. Herefter kørte vi resten af vejen hjem. Olsen
og jeg landede hjemme omkring 17 tiden. Resten af mandag aften stod på fortælling af vores tur
til alle dem der havde lyst til at lytte og på rengøring af bilen.
POR =Orienteringsridt
PTV = Forhindringsbane

MA =Gangartstest
Vet = dyrlægekontrol

