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Lørdag tog årets ringriderfest hul på rytterkonkurrencen. Der
var også rigeligt at lave for dem, der ikke er til hestesport.

Se billederne: Ringriderfesten
har alt hvad hjertet begærer

12-årige Anna Rosa Maria Bladt var lidt træt af sin hest, fordi den hele tiden ville over til sine
venner. Foto: Claus Thorsted
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Aabenraa: Årets ringriderfest
viste sig fra sin bedste side
lørdag eftermiddag, og der var i
sandhed noget for enhver smag.

Solen stod højt på himlen,
festteltet var fyldt, den farverige
tivolipark var åben, og til DM i
Grill kunne man smage på
kreative grillretter til tonerne af
Johnny Cash.

Ved galge 18 havde Sønderskov Rideklub taget hul på
rytterkonkurrencen. De var 16 ryttere fra klubben, 14 piger og to
drenge.
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- Det seneste år er det blevet mere og mere attraktivt at være med, og
der kommer flere og flere til, så i år har vi fået vores helt egen galge,
fortalte Lis Hinrichsen, som er med i bestyrelsen i rideklubben.

For dem handler ringriderfesten om hygge og sammenhold.

- Vi har også mange med, der ikke skal ride, men som bare er med for
at heppe. Vi har vores eget telt, hvor vi hygger med hinanden og
børnene, der har en fest, sagde Lis Hinrichsen.

Derfor var de resultatmæssige ambitioner heller ikke så høje.

- Vi kommer nok ikke til at levere en konge eller en kronprins, for vi
deltager kun ved Aabenraa Ringridning og så måske en enkelt mere.
Det er også derfor, vi ikke er så fantastisk gode, grinte Lis Hinrichsen.

Håber på ringe
12-årige Mille Lassen havde i hvert fald svært ved at komme i gang.
Hun havde været igennem tre gange og indtil videre taget nul ringe.

- Men det er stadig sjovt, og jeg regner da med at tage et par stykker,
sagde Mille Lassen.

Anna Rosa Maria Bladt, også 12 år, havde ikke meget mere held på sin
hest.

- Den er lidt træls, fordi den gerne vil over til en af sine venner. Men jeg
har da taget en ring ud af fem, sagde hun.

Glemte en ret
Til DM i Grill havde en lang række deltagere netop afleveret deres
kyllingeretter til dommerpanelet. I løbet af weekenden skal de blandt
andet aflevere spareribs, pulled pork og brisket. Holdet The Meat Boys
med medlemmer fra Genner, Stubbæk og Tinglev var meget tilfreds
med den kylling, der var blevet afleveret til dommerne.

- Men den fiskeret, vi afleverede tidligere, gik ikke så godt. Selve fisken
var egentlig god, men vi havde glemt den side-ret, der også skulle
laves. Fisk er vores helt store udfordring, sagde Torben Groos fra
Tinglev, som sammen med resten af holdet var med til DM i Grill for
anden gang.

Rasmus Tobias Callesen skulle stå for holdets servering af brisket, også
kaldt spidsbryst. Han var fortrøstningsfuld og havde prøvet retten flere
gange derhjemme.

- Det er egentlig ret simpelt. Lige dele salt og peber, og så skal man
sørge for at putte det i folie halvvejs, så det ikke bliver for tørt. Det skal
nok gå godt, sagde han.

Søndagens ringriderfestligheder byder på optog gennem byen klokken
11.30, traktorringridning klokken 13, gallakoncert i Arena-teltet
klokken 14 og kongeomridning klokken 16. Vinderen af DM i Grill kåres
klokken 17.
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