Fantastiske dage til Landsskuet 2011 i Herning
Alle udstillere og showdeltagere mødte op
onsdag eftermiddag/aften, hvor både heste
og mennesker blev installeret i deres bokse
og campingvogne. Desværre kunne vi ikke få
bokse i samme stald alle sammen, så
udstillere kom i den ”pæne” stald og
showhestene kom i stævne stalden. Tror
nok dem der var i stævne stalden var pænt
tilfredse, da der var en dejlig ro derover.
Da vi desværre ikke havde haft mulighed for
at træne sammen inden vi ankom til
Herning, valgte de fleste at sadle deres hest
op og gå i gang med at træne. Alle heste tog
det super flot og man skulle tro de havde
redet sammen flere gange.
Torsdag var der skue, hvor vi i år kunne stille
med fem hingste, én 3 års hoppe og én 2 års
hoppe, hvoraf fire fik 23 point og tre fik 22
point. Ecuador Skrødstrup og Nørgårds
Cariyon fik tildelt ærespræmie, Isaiiah
Korsholm var med i opløbet om skuets
bedste hingst og 2 årige Tenella som skuets
bedste 2 års hoppe.

Ud over at deltage i det store show havde vi
også booket 10 minutter på grusbanen
fredag og lørdag, så vi skulle lave show 4
gange i løbet af skuet og alle klarede det
super godt. Vi havde besluttet os for, at
vise, at der er en knabstrupper til alle og
demonstrere deres gode temperament. Det
gik som smurt! Polly viste øvelser til LD og
LC, Mira, som først for nylig er påbegyndt
sin dressur træning og ikke er nået til
galoppen, viste sig fint i trav. Ecuador viste
LA og LB øvelser, Isaiiah og Cariyon blev vist
ved hånd.

Bentley, Xaxo og Performance viste først
dressur, men sluttede af med at imponere
de fleste, da de under kyndig vejledning af
deres ryttere lagde sig ned ved siden af
hinanden. Selvom man har trænet meget
hjemmefra, skal der nogle gange lidt hjælp
til, så mens Xaxo lå der mellem de to andre
hingste drenge smuttede Pernille lige over
for at hjælpe Sarah med Performance. Sidst
men bestemt ikke mindst deltog Casper og
Robert også med at vise, hvordan distanceridning foregår. Undervejs fik han vand til
at køle hesten med og til sidst stod Helle
klar til at forestille en dyrlæge der skulle
tage puls inden Casper igen måtte ride
videre.

Den sidste dag var vejret ikke alt for godt og
Christine havde været så letsindig at speake
til Pinto foreningens show på grusbanen lige
før vi skulle på. Der var ikke mange
tilskuere, men ingen grund til bekymring,
for lige så snart musikken spillede og
Pernille på Xaxo kom galoperende ind med
det store KNN-logo flag, ja så var alle ledige
pladser besat hele vejen rundt om banen.

Vi havde kun ét lille uheld. Cecilie på Polly
havde et styrt lige før vi skulle ind til det
store dyrskue show fredag. Det forhindrede
hende dog ikke i at hoppe på Polly igenride
ind i fuld fart. Sådan Cecilie!

Deltagere i showet:
-

Cecilie Thrysøe på Polly Stelmarch

-

Charlotte Friis på Mira

-

Sarah English på Nørgaards
Performance

-

Katrine Fynbo på Ecuador Skrødstrup

-

Laura Nørgård på Norrings Bentley

-

Robert Ørsted på Casper

-

Lone Kristensen med Isaiiah Korsholm

-

Camille Andersen med Nørgårds
Cariyon

-

Pernille Nørgaard på Nørregaard´sXaxo

-

Pernille Thrysøe med Tyson (måtte
desværre udgå)

Det store Dyrskueshow afholdes fredag og
lørdag eftermiddag. Begge dage var vi sat på
som det første indslag, hvilket var skønt for
så kunne Casper nå at få Helle i sadlen til når
der skulle rides Herning Kvadrille sammen
med Sarah og Performance. Helle var et
stort smil hele vejen igennem, så ingen var i
tvivl om at hun nød det.Herning kvadrillen
er det sidste indslag i det store dyrskue
show og der plejer at være 2 heste med fra
hver race. Desværre mødte der kun 6 racer
op i fredagens show, hvilket betød at den
blev aflyst om lørdagen.

Udover showene var der også dressur og
springklasser at deltage i, hvor Helle på
Casper, Sarah på Performance, Laura på

Bentley og Katrine på Ecuador deltog i en
dressur klasse.

Katrine fik en flot 1. plads og Helle en
4. plads. Norrings Bentley og Nørgårds
Performance deltog også i en spring
klasse, hvor Bentley gik en 0 runde og
fik en fin roset med hjem.

Til sidst skal der lyde en stor tak til alle
showheste og ryttere og en bøn om at I vil
være med en anden gang.
Godt gået alle sammen!
Tekst Anita Iversen og Christine Bezemer.
Til skuets besindighedsprøve var knabstrupperne også godt repræ-senteret.Hele 3 tog udfordringen op
og alle klarede det selvfølgeligt fint.
Alt i alt var det et fantastisk skue, hvor man uden tvivl kunne mærke knabstrupperfolkenes ukuelige arrange-ment, i at vise at racen er perfekt på
alle måder. Alle gik op i det med liv og sjæl og gav hvad de havde at give.
Der var en super stemning deltagerne imellem.

