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Ecco Cup-finalerne
I weekenden den 9. – 11. december lagde Middelfart Ridecenter
faciliteter til dette års finaler i Ecco Cup-turneringen.
Ved stævnet deltog 11-årige Katrine Groot på sin
kat. II pony, Højgaards Boli, for første gang
n Af Katrine Groot
Foto: Ridehesten.com/Stine Gertsen

D

en 2. oktober 2011 prøvede jeg for første
gang at ride kür. Det var til den sidste
Ecco Cup-kvalifikation, som blev afholdt
i Sundeved. Ecco Cup er en turnering på landsplan for ponydressurryttere og unge hesteryttere. Jeg deltog med min kat. II pony Højgårds
Boli og i Sundeved blev vi samlet nr. 5. Min
kür-musik havde Rikke Lindberg hjulpet med, og
jeg synes selv musikken og programmet gik op i
en højere enhed den dag. Det var en stor oplevelse at prøve at ride kür – jeg har set så mange
af de ryttere, som jeg ser op til ride kür, og jeg
havde glædet mig til selv at prøve det.

Fik ”wild card”

Sille Engermann og Lasco vandt
ECCO Cup-finalen for kat. II
ponyer.
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Finalen i Ecco Cup blev afholdt på Middelfart
Ridecenter den 9. – 11. december 2011. Jeg
var ikke kvalificeret, fordi jeg kun havde redet
én kvalifikation. Men vi søgte om et wild card
hos Dansk Ride Forbund. Den 9. november da
jeg kom hjem fra skole sagde min mor: – Der
er kommet en mail til dig, og jeg nåede ikke
at læse hele mailen fra Susanne Baarup, for
jeg blev simpelthen så glad. Jeg havde fået et
wild card og skulle med til Ecco Cup-finalerne
sammen med de allerbedste i Danmark. Det var
så fantastisk en nyhed. Nu skulle der trænes,
og heldigvis har jeg en pony, som elsker at ar-

bejde, og jeg følte, at vi var i topform, da
vi pakkede alle vores ting og tog af sted til
Middelfart.

Ankomst til Middelfart

Torsdag den 8. december kørte vi af sted
til Fyn. Der var et slemt blæsevejr, og det
var ikke sjovt at køre over broen med hestetraileren med min guldklump Boli i. Men det
gik godt og snart var vi på Fyn. Jeg har før
været på Middelfart Ridecenter og staldene
derovre er rigtigt lækre. Så Boli blev godt installeret i sin store, fine boks, som blev pyntet med stævnegardin og Boli’s fine dækner
og underlag. Om aftenen trænede jeg lidt
med ham, så han havde set banen, som var
flot pyntet med blandt andet juletræer. Der
var mange som jeg kendte derovre. Jeg var
vist den yngste som deltog (jeg er 11 år),
men alligevel har jeg allerede fået mange
gode venner blandt de andre ponyryttere,
så det er altid hyggeligt at komme af sted
og se dem igen til landsstævnerne. Det var
også sjovt at ride og varme op sammen
med nogle af de bedste unge hesteryttere.

Opvarmningsklasser
om fredagen

Om fredagen var der opvarmningsklasser,
som også var åbne for andre ryttere end
de der skulle ride Ecco Cup-finale. Boli og
jeg skulle ride PRT. Opvarmningsklassen for
kat. II ponyer blev vundet af Camilla Holm
og Freja. Storfavoritten Sille Engermann og
Lasco var ikke med i opvarmningsklassen.
Boli og jeg endte som nr. 3. Det var jeg
rigtig godt tilfreds med. For kat. 1 ponyerne
blev det danmarksmesteren Victoria E. Vallentin og Natalina som vandt opvarmningsklassen. Hos hestene vandt Cathrine Dufour
på Atterupgaards Cassidy klassen for U21ryttere. Hos U18-rytterne blev det Simone
Barnekow på Selimon Attrup, der vandt.
Opvarmningsklassen for U25 blev domi-

neret af Blue Hors-rytteren Maria
Anita Andersen på hendes fantastiske heste, men Maria skulle ikke
deltage i Ecco Cup-finalen.

Finaler over to dage

Selve Ecco Cup-finalerne for pony
går i PRM lørdag og kür søndag.
Resultaterne fra de to dage lægges sammen. Ponylandstræneren
i dressur, Vibeke Degn Andersen
(Vibsen), så os alle sammen ride
og kom med kommentarer, når vi
var færdige. Både på banerne
og i staldene var der en god og
spændt stemning.

Kat I ponyerne startede

Kat. I ponyerne var de første, som skulle
ride PRM lørdag. Klassen blev vundet af
Maya Jørgensen og Modderbeek’s Flo med
71,31%. Nr. 2 blev Caroline B. Smidt på
PSW Desperado og på 3. pladsen kom
Celine Boddum Clausen på Hynder-Hoeves
Ramses med 67,54%. På fjerdepladsen
kom feltets yngste pony, Vegelin’s Goya og
Maria Christensen.
Kat. II klassen blev ikke så overraskende
vundet af Sille og Lasco, som fik 69,91%.
Nummer to blev Camilla Holm og Freja med
67,98%. Boli havde været lidt frisk i programmet fredag, men lørdag i PRM syntes
jeg det gik lidt bedre. Jeg endte som nr. 3
med 65,26%, hvilket jeg var ovenud tilfreds
med.

Hesteklasserne

I hesteklasserne syntes jeg det var spændende at se mange af de unge ryttere, og
hvor dygtige de nu er blevet på
hest. I hesteklasserne skal der
blandt andet vises changementer og galoppiruetter,
så det er lidt anderledes

Maya Jørgensen og
Modderbeek´s Flo vandt
ECCO Cup-finalen for
kat. I ponyer.

”

Det gjorde in
dtryk på mig a
t se
alle de følelse
r...

Katrine Groot og
Højgaards Boli til
præmieoverrækkelsen, hvor de fik en
samlet 3. plads for
kat. II ponyerne.
februar 2012
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end hos ponyerne. Lørdagens afdeling af
U25 blev en sikker sejr til Anna Kasprzak
på sin nye, fantastiske hest Donnperignon
med 72,54%. Nummer to blev Sofie Jeppesen og Hedebo’s First As med 67,69%.
U18-klassen blev vundet af Emma Holm
Westergaard på Pantani med 67,45%, tæt
forfulgt af Simone Barnekow på Selimon
Attrup, som fik 67,19% og 3. pladsen i
lørdagens afdeling blev delt af Sabrina Barnekow på Eridanus T og Anna Zibrandtsen
på Gørklintgaards Domello begge med
67,1%. For U21-rytterne sørgede Cathrine
Dufour og Atterupgaards Cassidy med et
meget flot ridt, for en sikker sejr med 71,4%
og nummer to blev Carina Nevermann
Torup på den unge Lykke’s De Niros med
68,42%. Jeg syntes det var rigtig sjovt at
se U18 og U21-rytterne, fordi jeg selv kan
huske flere af dem som ponyryttere, hvor jeg
har stået og heppet på dem til DM.

Cathrine Dufour og
Atterupgaards Cassidy vandt ECCO
Cup-finalen for U21ryttere.

Kür-klassen søndag

Søndagens kür-klasser var
rigtig spændende at se. Alle
rytterne har selv sammensat
deres program og musik, så
hvert ridt er forskelligt. Det
var os kat. II ryttere, som
skulle åbne ballet fra
Jeg er glad for,
morgenstunden.
Jeg
havde selvfølgelig
at jeg har mange
glædet mig og var
år tilbage på pony.
meget spændt. Jeg
var godt klar over,
at det ville være svært
for mig at hamle op med
de andre kat. 2 ponyer, som
har meget mere rutine end jeg
har. Jeg var oppe imod nogle
rigtig dygtige ekvipager, blandt
andet Iben Olkjær Olsen og Magic
Manipu, som er nordiske mestre og Sille og
Lasco, som har fantastiske resultater både
nationalt og internationalt. Så mit mål var at
prøve at holde min tredjeplads, selvom jeg
vidste det ikke ville blive nemt.
Jeg ville rigtig gerne opnå en 3. plads, for
i Ecco Cup-finalen er det sådan, at alle deltagere får en roset og rider en æresrunde,
mens de tre bedste ekvipager kommer ind
sammen til præmieoverrækkelsen, og det
syntes jeg bare ville være sådan en stor
oplevelse.

”

Samlet resultat for
kat. II ponyer

Jeg syntes selv min kür gik fint, selvom jeg et
par gange kom foran i forhold til musikken
og Boli var lidt frisk. Men jeg var godt tilfreds
og fik 67,16% i min kür, hvilket rakte til en
5. plads i selve kür-klassen, men samlet blev
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Maria Christensen og
Vegelin´s Goya blev samlet nr. 3 i finalen for kat.
I ponyer.

jeg nummer 3. Det blev Sille og Lasco, der
blev suveræne vindere for kat. II ponyer med
en flot kür der blev belønnet med 74,58%
og samlet vandt de Ecco Cup-finalen. Det
var flot og velfortjent. I kür-klassen blev
Nicole Johnsen og Fairytale nummer 2 og
Camilla Holm og Freja nummer tre. Samlet
blev Camilla Holm og Freja nummer 2 i Ecco
Cup-finalen og jeg endte som nummer 3. Det
var en rigtig stor oplevelse og jeg vil aldrig
glemme det. En ekstra bonus var, at da jeg
kom over i stalden med Boli, så lå der et flot
hvidt fleecedækken på mit stævneskab og et
sødt lille brev fra Cathrine Dufour. Hun skrev,
at hun forærede mig dæknet fra EM 2007,
da hendes heste ikke kunne passe det og da
hun synes jeg havde klaret det flot til Ecco
Cup-finalerne. Det blev jeg utrolig glad for.

Resultatet for
kat. I ponyer

For kat. 1 ponyerne var küren forbundet med
mange følelser, fordi mange af vores bedste ryttere havde deres sidste ridt på pony
denne dag, da de falder for aldersgrænsen. Küren blev vundet af Maya og Flo med
71,08%, og Maya sikrede sig dermed også
den samlede sejr i Ecco Cup-finalen. Nummer to i küren blev Caroline og Desperado

med 71%, og tredjepladsen gik til Maria og
Goya med 70,16%. Caroline Aarosin som
vandt venskabsprisen i 2010 kom ind på 4.
pladsen med sin pony SL Lucci. Det samlede
resultat for kat. 1 ponyerne blev derfor, at
Maya og Flo vandt finalen, Caroline og
Desperado blev nummer 2, Maria og Goya
nummer tre.

og Cassidy, der vandt en flot og sikker sejr
efterfulgt af Camilla Orloff på hesten Utah
og Carina Nevermann Torup på Lykke’s De
Niros. For U18 blev samlet vinder af Ecco
Cup-finalen Anna Zibrandtsen og Domello
efterfulgt af Sabrina Barnekow og Eridanus
T, og på 3. pladsen Cecilie Lyndrup og Lambada.

Følelsesladet afslutning

Ecco Cup er et godt
initiativ

Som den yngste deltager gjorde det stort
indtryk på mig, at mange af pigerne var så
påvirkede og græd både inden og efter de
skulle ride deres sidste tur på deres pony.
Jeg kan godt forstå, at det må være svært,
for man har så mange gode timer med sine
kammerater og sin pony – ens bedste ven –
og pludselig er det slut. Det gjorde indtryk på
mig at se alle de følelser, og jeg kom til at
tænke på, hvor meget vi skal nyde vores ponyår og vores tid med vennerne, ponyerne
og vores forældre. Jeg er glad for, at jeg har
mange år tilbage på pony.

Ecco Cup støtter med denne turnering helt
fantastisk op om dressursporten, og det var
et meget flot og spændende arrangement at
deltage i. Det var rigtig sjovt at have mulighed for også at se hesterytterne ved samme
stævne. Det synes jeg var meget lærerigt og
jeg håber at deltage i Ecco Cup-turneringen
mange år endnu.

Finaleresultatet for
hesterytterne

For hestene blev det samlede resultat for
U25, at Anne Kasprzak og Donnperignon
vandt en flot sejr. For U21 blev det Cathrine

GRAFIKER: LBJ

Anna Kasprzak startede sin nye
hest Donnperignon for første
gang, hvor det blev til en samlet
sejr i Ecco Cup for U25-ryttere.
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