Sejr til Natalie og ’Kaj’ og Dansk NM for
hold!

Natalie Herning og trakehner vallakken Litvinenko Sjæltofte er nye Nordiske Mestre for juniorer for
hold, og sejrede individuelt med højeste samlede karakter i den sidste og afgørende MB2, ved de netop
afholdte Nordiske Mesterskaber i dressur 2017 i Hammerö i Sverige

Trakehner med i kampen om Nordisk guld
Unge sympatiske Natalie Hering, på Anne Troensegaards trakehner vallak Litvinenko Sjæltofte (e. Imperio
/ Pidroneur), bedre kendt som ’Lille Kaj’ havde afgørende indflydelse på at de danske juniorer netop har
vundet guld ved de Nordiske Mesterskaber i dressur i det svenske Hammerö, fredag den 30 juni 2017. Her
blev det tilmed til en individuel sejr i fredagens CDIOJ klasse og stævnets højeste junior karakter, da
Natalie og ’Kaj’ levede op til deres ypperligste og scorede hele 71,474 i den sidste og afgørende MB2
klasse.
Til de Nordiske Mesterskaber for hold havde Danmark stillet med et stærkt hold af unge talentfulde
ekvipager, der skulle forsvare de danske farver i det svenske Hammerö og kæmpe om medaljerne.
Heriblandt også en fra trakehner entusiaster velkendt ung og særdeles talentfuld trakehner ekvipage.

Dygtige danske juniorer udgør Dansk Nordisk Mesterskabs hold
Juniorerne blev nemlig repræsenteret af ikke mindre end Natalie Hering på Anne Troensegaads Litvinenko
Sjæltofte (e. Imperio / Pidroneur) i trakehner kredse bedre kendt som ’Lille Kaj’, Anne Maarbjerg Piechnik
på Kirks Dibsi (e. Come Back II / Laurentz), Ann Sofie Nilausen på Elverhoejs Sakharov (e. Blue Hors
Romanov / Amiral) samt Kristian Würtz Green på Schuberts Don Diablo (e. Blue Hors Don Schufro / Racot)
(opdr. Stutteri Schuberts). Alle de danske ryttere og heste var oplagte på at yde deres absolut ypperste for
at få Dannebrog til at nå til tops og de skuffede absolut ikke!

Dansk føring for hold og 8-plads til Natalie og Kaj
Torsdagens indledende CDIOJ dressurrunde blev til ikke mindre end en dansk sejr til Kristian Würtz Green
på Schuberts Don Diablo med 70,216 %, med endnu en dansk ekvipage Anne Sofie Nilausen på Elverhoejs
Sakharov på andenpladsen med 69,784 %.
For Natalie Hering og ’Lille Kaj’ blev torsdagens klasse til en delt 8-plads på 67,757 %, med Anna
Maarbjerg Piechnik på Kirks Dibsi på 10. pladsen. En klar føring til det Danske hold efter første ridt, og
med mulighed for Natalie og ’Kaj’, at gøre det endnu bedre i fredagens andet og afgørende ridt. Og man
må sige, at den unge trakehner ekvipage i den grad imponerede og tog revanche i fredagens CDIOJ
konkurrence!

Trofast træner med på sidelinjen
Forud for fredagens ridt var unge Natalie stålsat på at forbedre sin 8-plads fra første dagen. Som vanligt
har Natalie sin faste træner Anne Troensegaard med på sidelinjen. Anne er som bekendt også ejer af Kaj,
og har selv redet bl.a. UVM på, og hun kender derfor hesten særdeles godt under konkurrencer. Natalie
har derfor de bedste forudsætninger for at få fintunet formen forud for afgørende konkurrencer, og det
har givet resultater.
Ekvipagen har i løbet af de 14 måneder de har samarbejdet gjort stormskridt fremad, fra distriktsplan til
landsplan og videre til internationale starter.
Ingen tvivl om at de to også fik pudset de sidste ting af inden det afgørende slag skulle stå fredag, for
Natalie formåede i den grad at forbedre sin 8-plads fra torsdagens ridt inden det afgørende ridt, Selvom
det ikke har været uden udfordringer på vejen, har der kontinuerligt været opbakning omkring Natalie
både træner og hesteejer Anne Troensegaard, og Natalies familie:
”Jeg er stolt af den udvikling Kaj og jeg har gennemgået. Det har ikke altid været nemt, men det har været
det hele værd! Heldigvis, har jeg haft min dygtige træner og en mor, der altid har ydet sit ypperste for
mig. Uden dem, var jeg ikke kommet så langt i min ridekarriere! ” fortæller en taknemmelig Natalie om
den fantastiske rejse

Individuel sejr til Natalie og Kaj
Fakta er, at det blev til ikke mindre end en individuel sejr for unge Natalie Hering og Anne Troensegaards
’Lille Kaj’ i fredagens afgørende CDIOJ MB2 klasse for juniorerne ved de Nordiske mesterskaber. Dette var
udslagsgivende for at de danske juniorer vandt den samlede sejr og hermed nu kan kalde sig Nordiske
Mestre 2017. Sammen sikrede de 4 dygtige junior ryttere Danmark et resultat på 419,073 point, og
dermed var guldet hjemme.
Med et fejende flot ridt, uden nævneværdige skønhedsfejl sikrere Natalie og Kaj sig sejren i klassen med
flotte 71,474 % og hermed den højeste karakter for nogen junior rytter ved de første to klasser for
juniorerne under de Nordiske Mesterskaber.
Om ridtet udtalte Natalie efterfølgende: ”Jeg havde en god følelse i kroppen efter mit ridt fredag, i mb2.
Det var et af de bedste programmer jeg har redet. Kaj og jeg var i harmoni og programmet flød godt. Mine
øvelser lykkedes, og det blev også belønnet af dommerne. Jeg red til 71,4% med et godt stykke ned til
nummer 2. (70,5%). Med det, og mine holdkammeraters resultater, sikrede vi Danmark guldet til de
nordiske mesterskaber 2017. Hvilken ære!”
En stolt træner og hesteejer Anne Troensegaard kunne forståeligt nok ikke holde begejstringen tilbage
efter at hendes elev og egen trakehner hest satte alle til vægs og måtte nødvendigvis lægge et
anerkendende opslag ud på ”GULD til det danske seje hold 🇩🇰 🇩🇰 🇩🇰Anna, Ann Sofie, Kristian &
Natalie gjorde alle en super indsats!!! Natalie red i dag røven ud af buksen, Kaj måtte rette ind 😆
Individuel vinder i dag med 71,5%. Stolt træner ”
Kür med særdeles højt niveau
Lørdag stod den så på den individuelle Kür og her klarede danskerne sig også flot. Natalie og Kaj var
imidlertid ikke helt i stand til at leve op til deres flotte præstation fra fredagens ridt, men i küren var
niveauet generelt skruet en par ekstra takker op fra dagen i forvejen, og der var kamp til stregen om
placeringerne. Så meget, at samtlige placerede junior ryttere alle red til et godt stykke over de 70%!
Det blev til en dansk sejr til Ann Sofie Nilausen på Elverhoejs Sakharov med flotte 73%, der tilmed fyldte
18 år på dagen, og hermed kan kalde sig Nordisk Mester. Anne Marbjerg Piechnik på Kirks Dibsi tog
andenpladsen med 72,750 %, mens de efterfølgende placeringer gik til Sverige.
Natalie Hering på Litvinenko Sjæltofte blev tredje bedste danske og første uplacerede ekvipage i klassen,
med flotte 71 %, som understreger dagens høje niveau ved de Nordiske Mesterskaber.
Spændende fremtid
Med de Nordiske Mesterskaber er et væsentligt mål nået for den unge trakehner ekvipage og om sine
umiddelbare næste mål siger Natalie selv: ”Det næste Kaj og jeg skal er den afsluttende samling for EM
truppen i juli, hvor vi igen glæder os til, at yde vores bedste!”
Det bliver spændende at følge den unge sympatiske trakehner ekvipage og deres trofaste og kompetente
træner Anne Troensegaard, på deres videre færd med at repræsentere trakehner avlen og Danmark på
fornemste vis.
Stort tillykke med resultatet!
Af Tine Lessel

