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Nerverne sidder ofte uden på ridetøjet, når medlemmerne af Sønderskov Rideklub bevæger sig ad
Sønderskovvej med kurs mod skoven. Bilisterne kører ofte alt for hurtigt og viser ikke hensyn,
mener klubben. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
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Alt for mange bilister kører for hurtigt og tager ikke hensyn,
når de kører ad Sønderskovvej. Det er et problem for
Sønderskov Rideklub, når medlemmerne skal i skoven.
Artiklen fortsætter efter annoncen
Aabenraa: Medlemmerne af
Sønderskov Rideklub bruger
skoven, når deres ﬁrbenede
venner skal strække ben, men
det er efterhånden blevet en
farefuld færd. Den smalle
Sønderskovvej bruges af mange
som en stikvej til og fra byen, og
det kan være en skidt
kombination med ryttere til hest
eller små børn, der bliver trukket
på deres pony, når de skal de
500 meter hen ad vejen for at komme i skoven.

- Når folk har fri, kører de gerne igennem her for at undgå lyskrydsene.
Der er små børn, som bliver trukket rundt, og de er bestemt ikke

TØNDER

Ejerskifte: Vi måtte bare
have den campingplads

rutinerede. Folk suser bare forbi dem uden at tage farten af, siger Lise
Hedegaard, der er kasserer i Sønderskov Rideklub, og fortsætter:
- Det gør os utrygge. Jeg kan sagtens komme ridende på min 19 år
gamle hest, men vi har urutinerede ryttere, som ikke er sikre. Det første,
jeg siger til forældrene, når de kommer med deres børn, er, at sporten
handler om, at vi sætter børn op på 400 kilo dyr med egen hjerne. Hvad
det bliver bange for, ved vi ikke.

Hvad er det, I frygter kan ske?
- At hesten hopper ud i bilen. Der er set ﬂere steder, og det er ﬂere
hundrede kilo, der kommer ind gennem forruden, siger Lise Hedegaard.

SØNDERSKOV RIDEKLUB
Klubben - der har 130 medlemmer, hvoraf den ene halvdel er børn og den anden
voksne - lejer haller og elevheste af Sønderskov Rideskole.
Søstrene Jytte og Ulla Langschwager driver rideskolen, som har knap 50 heste
opstaldet.

Traktorførere viser hensyn
Ifølge Lise Hedegaard er problemet med den gruppe bilister, som ikke
udviser hensyn, blevet større.
- Det er generelt, at folk ikke tager hensyn længere, når de møder en
hest. Uanset, om det er en bil, en motorcykel eller en cykel. Vi har
mange, der kører traktor i området, og de standser simpelthen og
slukker for motoren, så vi kan komme forbi, forklarer Lise Hedegaard.
For at komme problemet til livs har rideklubben kontaktet Aabenraa
Kommune, som vil lave en traﬁktælling, og så politiet, men Lise
Hedegaard erkender også, at det er begrænset, hvad kommune og politi
kan gøre.
- Vi vil bare gerne gøre opmærksom på, at sommeren er her, og at vi er
derude, fastslår hun.
Rideskolelærer Ulla Langschwager oplever problemet på nærmeste
hold, og hun anslår, at enkelte bilister kører op mod 80 kilometer i
timen og samtidig slet ikke udviser hensyn.
- Det er altid lige på det tidspunkt om eftermiddagen, når vi skal i
skoven. Cyklister kan også være et problem, fordi man ikke kan høre
dem. De skal bare ringe med ringklokken eller råbe "her kommer vi", for
de kommer ikke så hurtigt, siger Ulla Langschwager.
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Rie Hermansen
Sørgeligt at man ikke tager hensyn til børnene og hestene
Synes godt om · Svar · 8 u

Erik Petersen
Alle skal tage hensyn til hinanden- ingen tvivl. Der er tale om en vej hvor man må
færdes frit og køre 80 km i timen. Når en trafikant i bil færdes på offentlig vej skal
Han følge færdselsloven og er ansvarlig for sit køretøj. Når en rytter færdes på
offentlig vej er det rytteren der er ansvarlig for at følge færdselsloven og føre
hesten forsvarlig. Hvis rytteren ikke er i stand til at styre hesten i trafikken, når en
bil passerer, så er det rytteren der er ansvarlig og ikke bilisten. Spørgsmåler er
hvorvidt det overhovedet er ansvarlig at lade unge piger ride på offentlig vej, når
hesten vi... Se mere
Synes godt om · Svar ·

2·8u

Margit Kjær
Ruterne bliver ofte brugt som de hurtige smut ruter og også som det vi andre
kalder spritruter.
Ofte tar de disse ruter gennem skoven da de jo godt ved at chancen for at blive
stoppet er lille.
Ligeledes er det et stort problem på ruten gl. Tøndervej og søstvej.
Detter er også hurtig ruten hvor mange synes det er lidt sejt at køre ræs på de
snoede veje.
Beboer i selve Skovridder kvarteret er også kendt for at skulle køre ad den hurtige
rute for at indhente åndsvage 5 min.
Der skal snart gøres et eller andet.
Evt skiltning for GENNEMKØRSEL FORBUDT.
AABENRAA RIDEKKLUB
STØTTER OP OM PROBLEMET... Se mere
Synes godt om · Svar · 8 u

Erik Petersen
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