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REJSETEMA - EN REJSE FOR LIVET

At rejse er at ride. Sådan kan man vel godt omskrive  
H.C. Andersens berømte ord ”At rejse er at leve”. Heste  

og ridning byder i hvert tilfælde på uforglemmelige oplevelser  
– også når de indgår i en rejse, eller er selve målet for rejsen.

EN REJSE

 Tekst: Thomas Bisgaard

FOR L IVET

M
ulighederne for en ferie- eller rej-
seoplevelse med heste er nærmest 
uendelige. Der er fjerne eksotiske 
destinationer. Luksus og primitive 

ture. Flere ugers ophold som frivillig eller lønnet 
medhjælper på en farm, og så er der selvfølge-
lig den lokale rideoplevelse med lejet eller egen 
hest i det danske ferieland.

PÅ ’ARBEJDSFERIE’
Der er faktisk gode muligheder for at komme 
ud i verden og arbejde med heste i kortere el-
ler længere tid. Afhængig af destinationen og 
den rejsende, kan det gøres lønnet eller uløn-
net.

Hos Travel Alott i Sønderborg har Joan L. 
Carlsen og hendes medarbejdere sendt unge 
på lønnet eller ulønnet landbrugsarbejde og 
praktikophold ude i verden siden 2001.

Ranches, farme og konkurrencestalde er 
blandt de oplevelser, som de hesteinteresse-
rede kan komme på.

”Der er rigtig mange muligheder, men det 
afhænger i høj grad af, hvor erfaren og dyg-
tig, man er med heste, og så selvfølgelig hvil-
ket land, man gerne vil opholde sig i. Vi har 
sendt rejsende afsted, som har fået fantastiske 
oplevelser i professionelle konkurrencestalde 
indenfor stort set alle discipliner…. Dres-
sur, spring, polo, western…,” fortæller Joan L. 
Carlsen, indehaveren af Travel Alott. De fle-

ste vil bare gerne ud og arbejde med heste, og 
gerne langt fra alfarvej, hvor man bliver en del 
af ’familien’ i den tid,, man er der.

Det er typisk unge mennesker som tager af-
sted på ’working holiday’, og nogle lande har 
en aldersgrænse for denne type rejse – for ek-
sempel New Zealand, hvor man skal være un-
der 30 år for at kunne få det nødvendige visum.

TRADITIONEL FERIE
Det er egentlig lidt svært at tale om noget 
traditionelt, når det gælder rideferie, for ud-
buddet spænder vidt, men ifølge June Riisom 
fra Hippotours i København, er den typiske 
rideferie på 3-8 dage. For omtrent 85% ved-
kommende er det kvinder, der tager afsted, 
og gerne i venindegrupper eller som en mor-
datter-i-konfirmationsalderen oplevelse.

”Vi sender alle slags gæster afsted. Fra den 
hardcore ride-rejsende, som vi sender afsted 
igen og igen, og til familierejsen, hvor her-
rerne enten rider med eller laver andre akti-
viteter. Der er rigtig mange destinationer, som 
byder på en kombination, så der er noget for 
hele familien – også dem, der ikke rider,” for-
tæller June Riisom, som også arrangerer rejsen 
til dem, der ikke har redet før og vil lære det.

”Det handler om at gøre sig klart, hvad man 
vil, hvilket rideniveau man befinder sig på, og 
så selvfølgelig budgettet – der er muligheder 
til alle,” slutter June Riisom.
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Hun rev en måned ud af kalenderen 
og tog på ranch-ophold i den cana-
diske vildmark. En drømmetur og 
en nærmest ubeskrivelig oplevelse, 
der bød på storslået natur, skønne 
heste, møde med bjørne og ulve  
på hesteryg.

BJØRNE, BJERGE & 

M
in mangeårige drøm om at rejse og opleve 
verden i forbindelse med heste og livet på en 
ranch er endelig opfyldt. Efter mange og lange 
overvejelser om, hvor drømmerejsen skulle gå 

til, faldt valget på Canada. Et oplagt sted for en naturelsker, 
der er vild med vilde dyr og smukke landskaber.  

Rejsebureauet Travel Alott fandt en ranch jeg kunne 
være på i fire uger. Travel Alott er specialister i at sende 
unge mennesker ud i verden på ranchophold. Så den 16. 
juni 2014 tog jeg ud på en oplevelse, der ville gøre mere 
indtryk på mig, end jeg havde turdet drømme om. 

ANKOMST TIL BRITISH COLUMBIA
Et par dage efter blev jeg hentet i den lille by Burns Lake i 
British Columbia, efter en lang rejse med fly, taxa, bus og 
en overnatning på hotel. På vej mod ranchen føler jeg mig 
med det samme velkommen. Nathan Foote er en mand, 
jeg vil komme til at holde af. Han er 74, og jeg fornemmer 
hans enorme livserfaring og oprigtige interesse med det 
samme. Vi kører 30-40 minutter for at komme til ranchen 
og skal undervejs sejle ca. 10 minutter over François Lake. 
Ranchen ligger rigtig langt fra nærmeste by!

Da vi ankommer til ranchen, er det første jeg ser, et 
kæmpe bål, en stor hesteflok og en låge til en hyggelig 
have med et hus for enden. Jeg kigger mig over skulderen 
og mister vejret ved synet af den fantastiske udsigt, der er 
fra ranchen. Man ser ud over skove, søer og hele vejen til 
snedækkede bjergtoppe. Der er heste overalt på skrånin-
gen og alting er bare stille og fredfyldt. Det er præcis, som 
jeg havde drømt om, og jeg glæder mig til at kunne nyde 
udsigten hver dag.

Hesteflokken ved bålet om morgenen. De er alle meget trætte

og slapper af det meste af dagen, inden de skal ud og gå 

rundt, når det bliver koldere og mørkere igen.

Calypso og Armando er to friske drenge, der viser kæmpe potentiale, 
og som går en lys tid i møde som rideheste. De er begge 
avlet af Nathan og Elly med deres egne hingste.

Jeg nåede at blive meget glad for føllene på ranchen. Her står jeg med 
hoppen Taegen, hendes føl Corralero og det røde hoppeføl Carina.

30 HESTEMAGASINET  2015 31HESTEMAGASINET  2015

 Tekst & foto: Tine Feldtsing Nielsen
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REJSETEMA - EN REJSE FOR LIVET

”Børnehaven”. De 3 føl og deres mødre er lukket inde 
i deres egen indhegning, for at føllene ikke skal 
være en del af den store flok den første tid.

 REJSE 1
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REJSETEMA - EN REJSE FOR LIVET

Jeg arbejdede også med de unge heste, som skal lære mange nye ting. 
F.eks. have sadel og hovedtøj på for første gang, lære at følge med 
over brædder eller plastik, flytte sig for tryk eller bare følge med i snor.

Vi bliver budt velkommen ved lågen af Nathans kone, Elly og 
deres Jack Russell terrier, Rocky. De er begge klar til at vise mig 
rundt og lade mig møde alle hestene.

DE FØRSTE DAGE
Dagen efter går jeg allerede fra morgenstunden i gang med ar-
bejdet med hestene. Den første hest, jeg lægger mærke til, er en 
smuk brun vallak, der tydeligt bærer præg af at være halv anda-
lusier, hans navn er Cinco, og han er avlet af Nathan og Elly, med 
den ene af deres to andalusier avlshingste. Det virker som om, 
Cinco gengælder interessen. I hvert fald er han med det samme 
henne og hilse på med mulen helt oppe i hovedet på mig – han 
skulle vise sig at være mit ”perfect match”, som Elly senere be-
skrev det. Det er sjovt, som man nogen gange kan fornemme 
den slags med det samme. 

Mange af hestene i flokken er i familie og er avlet på ranchen - 
de er af mere eller mindre spansk afstamning og har næsten alle 
det spanske udtryk.

HESTENE OG LIVET PÅ RANCHEN
Jeg kom til at arbejde intensivt med tre val-
lakker, som ikke havde været redet i 9-10 
måneder. De var utrolig forskellige og 

havde hver deres udfordringer, men fælles for alle hestene på 
ranchen var, at de elskede at arbejde med mennesker og nær-
mest stod i kø for at blive valgt til dagens arbejde.

Mange af hestene på ranchen er tilredet af en cowboy i we-
sternstil, og det giver lidt udfordringer, når de unge skal trænes 
til at gå ’almindelig’ dressur bagefter. Det var meget det, mit ar-
bejde gik ud på, og det var en anderledes og spændende opgave 
for mig, som ikke kendte meget til westernridning. 

Hestene på ranchen er ikke lukket inde på nogen måde, og de 
kan bevæge sig så frit og langt væk, de ønsker det. Hver aften for-
lader flokken ranchen og går rundt i området, men de kommer 
altid tilbage om morgenen næste dag. Det er tydeligt, at det er 
fordi, de nyder at være der, og jeg lagde mærke til at hvis nogen 
af dem fejler noget, kommer de hen til hegnet og ’viser’ det. 

En anden grund til, at hestene vender tilbage om morgenen, 
er det store bål, der er lige ved porten til ranchen. Hestene bru-
ger bålet som ly for insekter, og det er godt nok utrolig effektivt. 
Der var rigtig mange irriterende og store insekter i området, 

men i en stor radius omkring bålet var der ingen in-
sekter at få øje på. 

Jeg fandt hurtigt ud af, at min primære 
opgave på ranchen var at ride. Jeg skulle 

helst nå 3-5 heste om dagen for at få 
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Nathan og Elly bruger deres store, dejlige og lyse ridehus, når det 
er koldt udenfor, eller når insekterne er for irriterende på de varme 
dage. Her bliver hingstene luftet og Campito er i gang med høet.

trænet så mange som muligt i den tid, jeg var der. Der 
var selvfølgelig også andre opgaver som fodring af 
hingstene og avlshopperne, sørge for alle havde vand, 
harve og vande banerne, vaske ridehuset, sørge for at 
holde bålet i gang og indimellem underholde børne-
børnene, som var på besøg. 

Jeg arbejdede også nogle gange med de helt unge 
heste, som skulle lære at gå med sadel, longere eller 
bare følge med, når man havde tov i dem.

STILHEDEN, NATUREN & DET AFSLAPPEDE LIV
Det tog lidt tilvænningstid, før jeg kunne nyde stilhe-
den og det afslappede liv. Det stressede mig de første 
dage, at alt var så roligt, og der ikke var andet at give 

TINE & TUREN
 ✸  Tine Feldtsing Nielsen er 25 år. Har redet 

hele sit liv, meget af tiden på andres heste.

 ✸  Rejsen til Canada var arrangeret af  
Travel Alott, www.alott.dk.

 ✸  Ranchen blev udvalgt af rejsebureauet  
på baggrund af spørgeskemaer og en an-
søgning, som Tine udfyldte og skrev.

CINCO
Cinco er en 5-årig hjemmeavlet vallak med halvt spansk blod. Han er næsten kommet 
direkte fra tilridning hos en cowboy og har ikke været redet så meget. Han har haft en 
uheldig oplevelse med en, der prøvede ham med henblik på at købe ham og har generelt 
været en hest, der gerne vil overtage styringen og prøve af, hvis man ikke udfordrer og 
forstår ham. Ham og jeg fungerede virkelig godt sammen. Nathan og Elly havde aldrig set 
ham arbejde så villigt med en rytter, og som Elly sagde, var han mit ”perfect match”. 

Min klokke skulle jeg sørge for at have med mig hele 

tiden, hvis jeg forlod ranchen. Bjørnene skal kunne høre,

når man kommer, ellers risikerer man at overraske dem,

og det kan være farligt. Jeg kan desværre ikke fløjte, 

det er ellers et godt alternativ til klokken.
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REJSETEMA - EN REJSE FOR LIVET

sig til end arbejdet med hestene og opga-
verne på ranchen. 

Men lige så snart jeg vænnede mig til 
det, begyndte at slappe af og lærte hestene 
ordentlig at kende, faldt jeg ned i et andet 
gear. Pludselig nød jeg virkelig at kunne 
lægge telefonen langt væk og glemme alt 
om livet derhjemme.

Mit højeste ønske på denne rejse var at 
opleve en masse vilde dyr, og det ønske, 
må man sige, at jeg fik opfyldt. Jeg tror, 
at jeg har set 10 bjørne eller mere, og også 
en elg, en ulv, rådyr, vaskebjørne, stinkdyr, 
egern, og jeg har hørt coyotes hyle om af-
tenen.

Den største oplevelse fik jeg en dag, Elly 
tog mig med på en ridetur op til en nærlig-
gende bjergtop, Spankys Hill. Her stødte vi 
på en ret gnaven og kæmpe stor sortbjørn, 
som meget gerne ville have os til at vende 
om igen – den rejste sig på bagbenene, gik 
imod os og brølede, da vi ikke vendte om 
med det samme. Vi blev enige om, at det 
må have været en mor med unger, for el-
lers opfører de sig sjældent sådan.

Jeg red nogle ture med min nye trofa-

ste makker Valentino, som er en stor val-
lak der er halv Tennesse Walker. En masse 
vandre- og løbeture indgik i mine planer 
for rejsen, men jeg fandt ud af, at det var 
for risikabelt med bjørne, ulve og andet 
vildt i området. 

Jeg skulle sørge for altid at have min 
’bjørneklokke’ på mig, hvis jeg gik uden 
for ranchen – på den måde blev bjørnene 
advaret om, at jeg kom, og jeg risikerede 
ikke at vække dem eller forskrække dem, 
da det kan være farligt.

Når jeg havde lidt ekstra tid, sadlede jeg 
Valentino i westernudstyr og red en tur i 
den del af området, som jeg vidste, at jeg 
kunne finde rundt i. Dette er uden tvivl 
nogle af min bedste minder. Valentino var 
en dejlig og sikker hest, som man kunne 
regne med. Selv i det øjeblik vi stødte på 
en ulv, reagerede han på mine signaler og 
holdt hovedet koldt. 

MIN VÆRTSFAMILIE & NYE VENNER
Nathan og Elly vil jeg aldrig glemme. De 
ved rigtig meget om heste, og hvordan 
man omgås og behandler dem. Jeg vil 

altid huske, hvad de har lært mig – ikke 
kun om heste og ridning, men også om 
livet generelt. 

For mange år siden rejste de sammen 
igennem Amerika på hesteryg. De var i 14 
lande på 5 år, og dehar nogle helt utro-
lige historier, som jeg aldrig blev træt af 
at høre på. 

I min sidste uge på ranchen fik vi besøg 
af deres datter Naomi, hendes to sønner, 
og et andet ungt par, Christy og Leon. De 
er alle tre ryttere, og vi hyggede os med 
hestene og livet på ranchen, imens Na-
than og Elly tog ind til byen til et ærinde 
i 5-6 dage.  Jeg lærte Naomi, Christy og 
Leon godt at kende, og vi sad til langt ud 
på aftenen hver aften og snakkede om løst 
og fast. 

VENDER TILBAGE TIL CANADA
På en rejse som denne sætter man virkelig 
sit liv på pause og lever i en helt anden 
og afsides verden. Selvom jeg er hjemme 
igen og har været det nogle måneder, sav-
ner jeg stadig Canada, ranchen og hver-
dagen mere og mere, for hver dag der går. 

Jeg savner indimellem at falde i søvn 
til hestevrinsk og følhvin uden for mit 
vindue, og jeg savner at stå op til en he-
steflok, der står og venter på selskab ved 
hegnet.

Jeg levede min drøm dette sted – og en 
lille del af mig vil altid længes efter Ca-
nada og det frie liv i ét med naturen og 
hestene. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg skal 
besøge Canada igen, og heldigvis var Na-
than og Ellys sidste ord til mig, at jeg altid 
var velkommen til at komme igen. 
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Drømmer du om at ride langs stranden i fuld galop med 
dine venner eller din familie, så se her?

BARNDOMMENS MINDER

M
indes barndommens tid på 
hesteryg. Under udvekslin-
gen af minder dukker nav-
net Krogbækgaard på Læsø 

op flere gange, og vi finder ud af, at vi 
begge har været på ridelejr hos Poul Erik 
Jensen i starten af 1980´erne.

Galop på stranden, frokost i det fri, før-
ste møde med den islandske hest – kørsel 
i hestevogn – is – leg – bondegårdsdyr – 
nyttig lærdom om hesten – familieferie, 
frihed og passion. 

De gode minder fra Krogbækgaard skal 
vores børn også have muligheden for at op-
leve. Læsø er selvfølgelig ikke Island, som 
mange drømmer op at opleve, men det er 
også mere overkommeligt. Krogbækgaard 
eller Rønnegården på Læsø er det perfekte 
valg til en familie-ferie, tøsetur eller mor/

far & barn tur, og vi bestiller en tur. 
Et par måneder senere sidder vi så på 

færgen på vej mod Læsø. Det er en af de 
første efterårsdage, og solen skinner fra en 
skyfri himmel. Man kan mærke glæden og 
spændingen hos børnene – hvornår er vi 
der? - bliver de ved at spørge.

180 HESTE
Vi ankommer til Vesterø Havn på Læsø og 
kører direkte til Krogbækgaad, som ligger 
10 min. i bil fra færgen. Her mødes vi med 
Lasse G. Jensen, som har overtaget Krog-
bækgaard efter sin far Poul Erik i 2012.  

Det var naturen, der gjorde, at Poul 
Eriks valg i sin tid faldt på Læsø.  I 1980 
købte han Krogbækgaard og startede sit 
kursus – og feriested. Stedet tilbød den-
gang rideferie, weekendophold, turrid-

ning og hestevognkørsel. 
Efter vores gensyn med Læsø forstår vi 

også fuldt ud hans valg. De smukke Røn-
ner, de lange brede stande, skoven med 
de lave træer, den sandede jord og lyngbe-
klædte bund. Islandske heste og den lidt rå 
natur på Læsø er det perfekte valg. 

Poul Erik har arbejdet med heste hele sit 
liv. Han har en enorm viden og rigtig man-
ge spændende historier om den islandske 
hest - helt tilbage fra den gang, man starte-
de med at importere de islandske heste til 
Danmark. Det er Poul Erik, som bl.a. står 
bag vores træner -og instruktør uddannel-
se i Danmark, ligesom han også har været 
træner for vores landshold i en årrække. 

I en alder af 79 år rider Poul Erik stadig 
dagligt ud på Rønnerne og holder opsyn 
med flere af dyrene – ungheste, hopper 

Hestene på ranchen er meget kælne og vil meget gerne 
have kontakt hele tiden. Her står jeg med Carlito efter 
en ridetur, og Mika vil meget gerne være med.

HILITE
Den 12-årige holstenervallak ,Hilite. Han har både 
gået dressur og springning i sine yngre dage. Hilight 
var en af mine yndlingsheste, og jeg nød virkelig 
de ture, jeg tog på ham. Han elsker at arbejde og er 
meget lækker at være på. Desværre havde han nog-
le dage, hvor han var lidt urengående, så jeg kunne 
ikke ride ham hver dag, som det var meningen.

Mit højeste ønske på denne rejse var at opleve en  
masse vilde dyr, og det må man sige at jeg fik opfyldt.  

Jeg tror at jeg har set 10 bjørne eller mere, og har også 
bl.a. set en elg, en ulv, rådyr, vaskebjørne, stinkdyr,  

egern og har hørt coyotes hyle om aftenen

 Tekst: Karina Sloth & Julie Jatrup. Foto: Klaus Munk

NUTIDENS GLÆDER
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med føl, får og køer. Han er stadig en vig-
tig del af livet på Krogbækgaard og indgår 
i den daglige drift. Men det er Lasse - den 
yngste af 4 sønner - der står ved roret i dag. 
Nye tider – nye spændende tiltag. 

Vi kan begge genkende Krogbækgaard, 
da vi kommer frem, selvom der er sket me-
get, siden vores sidste besøg. Blandt andet 
er der bygget en stor stald med løsdrift og 
et 20x60 m. ridehus. En hel længe på går-
den er indrettet med stort landkøkken og 
en hyggelig gårdcafé, hvor gårdens gæster 
og øens andre turister kan få stillet den 
store og den lille sult.

Stedet er fantastisk – der er ikke min-
dre end 180 heste, og børnene er ellevilde. 
Men ikke nok med det. Der er også alver-
dens andre dyr på gården – katte, hunde, 
kaniner, geder, får, vildsvin, jordegern, 
høns og mange flere – og desuden en 
kæmpe hoppepude til børnene. Det er ren 
bondegårdsferie og familiehygge. 

Vi bliver indkvarteret på førstesalen i 
fine værelser. Der er fælles bad og toilet 
samt sauna og udendørs spa til de friske. 
Værelserne er af forskellige størrelser, fra 2 
– 6 personer. Der er endvidere et stort op-
holdsrum med spil, sofagrupper og fjern-
syn, hvor vi tilbringer et par hyggelige ti-
mer. Rigtig gode og hyggelige forhold, som 
gør opholdet i de fire dage endnu bedre. 

NUTIDENS GLÆDER
Den første morgen har Poul Erik drevet 
flokken ind fra Rønnerne, så de er klar 
til dagens tur. Lasse kender alle sine he-
ste rigtig godt og ved præcis, hvilke heste 
som passer til den enkelte rytters evner og 

kunnen. Hestene er valgt ud fra et godt og 
venligt sind og med let til tølt. Der er heste 
til alle niveauer. 

Lasse henter hestene til os - børnene 
Carla og Cecilie får hver en meget rolig og 
børnevenlig hest – Vatter og Gardur. Der 
strigles og sadles op, og vi er klar til turen. 
Poul Erik har fået designet en speciel bøjle 
foran på sadlen, som man kan holde fast 
i. Trods super søde heste giver det tryghed 
for den mindre erfarne rytter. 

Den først tur går ud til Rønnerne. Det 
er en utrolig smuk natur – med Rønner 
i dens rødlige efterårsfarve, så langt øjet 
rækker. Vi rider over tuer, gennem små 
”floder” og møder både kvæg og ungheste, 
som fredeligt står og græsser. 

Vi tølter ud over Rønnerne – Carla og 
Cecilie griner og pjatter med Lasse. Vi 
nyder synet af pigerne, der rider frit og 
ubekymret af sted – selv da de skal ride 
gennem de små ”floder”. Lasse rækker 
hånden op, hver gang vi skal stoppe og 
giver besked, når der sættes frem i tempo. 
Undervejs fortæller Lasse om naturen, det 
græssende kvæg, beplantningen og ikke 
mindst Læsø. Det er fantastisk at ride med 
sin datter i naturen på den måde. Det er 
balsam for sjælen. 

Efter en lang ridetur melder sulten sig 
– og heldigvis står maden klar. Maden på 
Krogbækgård fortjener et helt kapitel for 
sig selv. De har egen kok over sommeren 
og er selvforsynende med mange ting 
bl.a. vildsvin og lam. Læsø er derudover 
kendt for jomfruhummer og kantareller, 
som også er en vigtig del af menuen på 
Krogbækgaard. I løbet af vores fire dages 

ophold får vi smagt mange forskellige spe-
cialiteter. Der bliver grillet vildsvin og lam 
på den store grill ude i det hyggelige gård-
miljø, som omkranses af gårdens 4 længer. 
Om sommeren er det herude, man mødes 
til måltiderne. Et stort buffet-bord er sat 
op, og det er her, man selv tager for sig af 
retterne. 

MUMS
Gæsterne på Krogbækgaard er et bredt ud-
snit af folk med hang til natur-oplevelser, 
bondegårds-idyl og familie-hygge. Det 
er bestemt ikke et krav, at man kan ride 
for at besøge Krogbækgaard eller for den 
sags skyld kan lide omgangen med heste. 
Under vores ophold ankommer bl.a. 10 
svenske mænd fra et VVS firma. De skal på 
teambuilding over weekenden - det kan 
Krogbækgaard nemlig også tilbyde.

Lasse fortæller, at som noget forholdsvis 
nyt tilbyder Krogbækgaard lederkurser og 
teambuildings ophold for virksomheder 
og deres ansatte. Her tilbydes bl.a. kurser 
inden for kommunikation, hvor den is-
landske hest bruges som en del af under-
visningen til at demonstrere, hvor vigtigt 
kropssproget er i forhold til vores kommu-
nikation med andre. Her får mange ledere 
fra bl.a. Århus Kommune m.fl. trænet og 
udfordret deres lederevner. På Krogbæk-
gaard kan man få specielt designet sit kur-
sus/teambuilding ophold efter behov. 

De næste 2 dage rider vi sammen med 
en af guiderne, Katrine, som er fast på 
Krogbækgaard. Om vinteren hjælper Ka-
trine med træning og tilridning af unghe-
stene, og om sommeren arbejder hun som 

REJSETEMA - EN REJSE FOR LIVET

guide og rider ud på ture med gæsterne. Carla og Cecilie bliver 
i løbet af dagene utrolig glade for Katrine og vil helst sidde på 
skødet af hende.

Vi rider på tur i skoven, hvor børnene prøver at ride nogle gode 
lange galopture. Hestene er søde og stopper alle, når Katrine 
stopper sin hest. Det er Carla og Cecilies første rigtige galop i det 
fri – der bliver vundet små og store sejre.

BALSAM FOR SJÆLEN
Sidste dag rider vi igen ud på Rønnerne – Der skal galoperes på 
de brede strande, som Læsø er så kendt for. Men vindretningen 
har desværre fået vandet til at stige, så i stedet galoperer vi hen 
over Rønnerne med havet lige ved vores side.

Efter et par timer i sadlen og med ømme baller ankommer vi til 
Rønnegården, som ejes af Lasses mor Inger-Lise. På Rønnegår-
den står Inger-Lise klar med en lækker frokost. Hestene bliver sat 
på fold og får en god pause, mens vi nyder maden. Rønnegården 
tilbyder ligesom Krogbækgaard tur-ridning på islandske heste. 
Der er også check på tingene på Rønnegården - her er super hyg-
geligt og pænt på Inger-Lises gård. Den er lidt mindre end Krog-
bækgaard og med andre muligheder.

Efter frokosten på Rønnegården rider vi hjemad, og da hestene 
er fodret af, bliver der tid til en tur i saltbadene, som Læsø også 
er kendt for.   

Læsø Salt – som de fleste måske kender fra køkkenet – har 
stor betydning for rigtig mange mennesker fra hele landet. Læsø 
Kurbad holder til i Vesterø Havnekirke, som er ombygget til mo-
derne luksus-kurbad. Det er et vidunderligt sted at slutte dagens 
ridt og i det hele taget fire dages luksus-ophold.  

RIDEFERIE PÅ LÆSØ
 ✸  Krobækgaard Kursus- og Feriecenter 

www.rideferie.dk

 ✸  Rønnergården Rideferie, www.naturridning.dk
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