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Jeg er bare søster, lyder det fra Henriette Jørgensen, der her holder lillesøster Simones dansk
sportspony Patrik af Hvarre. Lillesøster klare sig ﬂot - og det samme gjorde Patrik, der var lidt af
en grinebider. Foto: Hans Chr. Gabelgaard
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Kløften ﬁk en
boblende
lørdagsstart

1 kommentarer

I weekenden afholdes det store ridestævne Rømø Beach Jump
på Lakolk Strand. Rekordmange ekvipager er tilmeldt i år, og
arrangørene forventer over 1000 starter. Vejr, heste og strand
klædte hinanden på en perfekt lørdag.
RØMØ: Lørdag startede det store
ridestævne Rømø Beach Jump,
der afvikles på Lakolk Strand af
Tinglev Rideklub.
Allerede fra morgenstunden
lørdag var både heste og deres
ejere i fuld sving, der blev
sprunget på tre baner og afviklet
dressur på en enkelt bane. Vejret
viste sig fra den allerﬂotteste
side - heldigvis var det hverken
for varmt, for vådt eller for blæsende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

TØNDER

Ejerskifte: Vi måtte bare
have den campingplads

- Man får ikke bedre forhold end det her, lød det fra Lise Hedegaard,
der havde taget datteren Ditte med til Rømø fra Aabenraa. De to havde
placeret sig i et par campingstole med udsigt til en springbane sammen
med en del af Sønderskov Rideklubs øvrige medlemmer.

Det er ren råhygge. Vi har taget
madpakker med, og så sidder vi
ellers bare og kigger. Det er totalt
hyggeligt.
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Direktør rydder op
på VUC Syd: Jeg har
ikke brug for at pege
ﬁngre
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Bjerregaard rasler ned efter
frygtelig runde i Paris
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Sampaoli: For tidligt at forholde sig
til fremtiden
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Mascherano stopper hos Argentina
efter VM-exit

19:00

Morten er den første student i
sin familie

- Det er ren råhygge. Vi har taget madpakker med, og så sidder vi ellers
bare og kigger. Det er totalt hyggeligt, lød det fra Ditte og Lise
Hedegaard. Ditte Hedegaard stillede i øvrigt op i LC og LB - men en
enkelt stjerne.
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Teenagestjerne følger i Pelés
fodspor med to mål

18:51

Spansk skib med 60 migranter
afvises i Italien

Rundt om på banerne var der masser af aktivitet. Men pludselig var der
en hest løs fra en af trailerne. Det lykkedes simpelthen for en vrissen
hest at vride sit hovedtøj af og spurte hen til sin gode ven.

18:50

Amalie Dideriksen vinder DM for
tredje gang

18:39

Modric: Forsvaret er vigtigere for
Danmark end Eriksen

Ditte og Lise Hedegaard, Sønderskov Rideklub, om Rømø
Beach Jump
Løs hest, løs hest
Og der var blandt hestefolket hurtigt enighed om, at arrangementet på
Rømø bare er perfekt.

- Løs hest, løs hest, lød det advarende.

18:37

Heldigvis skete der ikke noget, og de to heste ﬁk hilst på hinanden, før
de blev trukket hvert til sit igen.
Perfekte forhold
De to søstre fra Tinglev Rideklub, Henriette og Simone Jørgensen,
hyggede sig også sammen. Lillesøster Simone var ridende på Patrik af
Hvarre i to dressurklasser: PRI og PRT. I første klasse var hun endt som
nummer to.
- Patrik blev lidt forvirret af højttalerne, lød det undskyldende fra
Simone Jørgensen, der i PRT op ad formiddagen lå placeret på en
førsteplads. Om den også holdt hele vejen, melder historien ikke noget
om.
Til gengæld hyggede de to søstre sig, og de var såmænd også ganske
tilfredse med forholdene på Lakolk.
- Vejret er ideelt. Det er faktisk perfekt lige nu, og sandet er lige så godt
som en ﬁberbund, lød det anerkendende fra søstrene fra Tinglev.
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