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Selve arrangementet som kun finder sted hvert andet år, var denne gang flyttet til betydeligt
bedre faciliteter end det tidligere har været tilfældet, de mange gange vi har deltaget.
Det sidste EM i 2001 i Bonn blev en tragedie i mudder og regn, og med en katastrofal planlægning. Så den
tyske ledelse havde denne gang sat alle kræfter ind på at gøre alting så perfekt som muligt. Og dette var
bestemt lykkedes.
Der var i år flere nye danske ansigter til denne begivenhed, og vi må sige at det blev en kæmpe succes for
hele det danske hold.
Helle Bager fra Bornholm havde foruden sin mand Henrik, taget hesten J J Dansing Lady med. Endvidere
havde Helle og Henrik også taget Heidi Magnusson med i bagagen, og dette skulle senere vise sig at være
vores landsholdsredning. Gitte Olsen havde taget sin træner Ditte Poulsen, samt hesten Sallys Black Design
med.
Annette og jeg havde på grund af vores aktuelle ridehandicaps medbragt vores vores tyske træner Britta
Voges, samt vores unghingst Gamblers Tosmarttocut.
Vi må sige at dette EM blev en succes, endda på flere måder.
Selvom det hele startede i småregn, så kom solen frem efter de første par dages gråvejr, og det hele endte
med en rigtig god oplevelse, som vi alle vist sent vil glemme.
Hele 4 medaljer blev det til for de 3 danske heste.
I amatør klasserne tog Helle Bager Guld i Junior Hunter under saddle, og Gitte Olsen snuppede
Sølvmedaljen i Halter Geldings.

I Open division hentede Annette en Bronze medalje i Halter Stallions, og Ditte Poulsen snuppede Bronze i
Junior Trail på Gittes hest.
Så stemningen var i top, og der blev fejret hver gang en af os kom tilbage med medaljer, pokaler og sløjfer.
Det samlede resultat for de danske deltagende heste, kan i se i vedhæftede oversigt.
APHA Nations Cup.
Ud over de mange placeringer i EM delen af showet, fik vi os en helt ny opgave, som faktisk blev lidt af en
historisk begivenhed. Jeg blev konstant presset af de tyske arrangører til at samle et dansk 4 mands hold,
som kunne deltage i det show som skulle foregå lørdag aften.
Det var flere måneder i forvejen annonceret, at der skulle laves et ”APHA Nations Cup”, i forbindelse med
dette EM. Og det er så planen at dette bliver en årlig tilbagevende begivenhed, som skal udvikle sig til at
blive noget af et tilløbsstykke.
Da der ikke rigtigt var sket noget fra dansk side, blev jeg et par uger i forvejen, af den Europæiske APHA
Director Markus Rensing, opfordret til at finde et sådant hold. Så jeg havde selvfølgelig hjemmefra prøvet at
samle et dansk landshold, men dette kunne ikke lade sig gøre, da der kun var tilmeldt 3 heste i alt.
Oprindeligt skulle vi have haft 4 deltagere, plus et par reserver.
Jeg lavede derfor under selve showet den aftale med arrangørerne, at hvis vi måtte bruge en tysk hest i den
ene disciplin, så kunne vi stille med 4 danske ryttere til et dansk Nations Cup. Det blev en aftale, og vi lånte
så en lille reining hest af en af vores tyske venner, og Heidi Magnusson indvilgede i at ride den, endda både
i en Open klasse, som ejeren gerne ville slippe for, samt i aftenens Cup klasse.
Ud over Reining skulle der rides i Western Pleasure som Annette startede, en Horsemanship som Helle
startede, og en Trail som blev redet af Ditte.
På trods af den noget spontane start vi altså endte med at få, så klarede vi skærene helt fint. Ved
midtvejsresultatet, lå vi lige med Sverige, Holland og Østrig. Men i den endelige stilling blev det kun til en 6
plads ud af i alt 7 teams.
Nå pyt, vi havde jo heller ikke de bedste odds, så vi var enige om at det hele trods alt var ganske flot klaret.
Vi var såmænd lidt stolte af at have været med som det første danske hold, der havde deltaget i dette
historiske slag på europæisk niveau.
De andre hold havde brugt hele sommeren på udtagelser, sponsorering, og øvrige nødvendige tiltag, for at
stille et hold. F.eks havde Tyskland hele 4 reserve ekvipager med, og alligevel blev vi ikke nummer sjok!
Men måske var det en rigtig god ide, hvis der til den næste APHA Nations Cup, bliver ofret lidt mere
opmærksomhed på forberedelsen, så Danmark kan kravle lidt længere op ad resultatstigen.
Alt i alt er Danmark nemlig rigtigt godt kørende, hvad angår kvaliteten i Amerikanske Paint Horses på
internationalt niveau. Både i halter og performance. Dette fremgår vist også ganske tydeligt af vedhæftede
resultatliste.
Annette og jeg siger hermed tak til de andre danske deltagere, for en rigtig dejlig fællesoplevelse ved årets
største Paint Show.
Og her er så en hilsen jeg efterfølgende modtog fra den tyske Vice- Precident:

Dear team leader,
dear participants,

The Paint Horse Club Germany would like to thank you for the > participation of your riders in
the European Championship in Aachen.
It was a pleasure for us to have you at this show.
We hope that we will see you again at the next Paint Round Up and wish you all the best for
the future.

Best regards,
G. Bayer
Vice President

Resultater på de 3 deltagende danske EM heste:
Amateur Classes:
ABH2 A Jr. Hunter under Saddle (6 entries)
19

Sallys Black Design

Gitte Olsen

238

JJ Dansing Lady Helle Bager

De 5 dommeres placeringer

EM titler
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3

3
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1

Gold

5

4

4

2

2

Silver

Annette Mortensen

7

5

6

3

2

5

-

4

4

4

AMH4 A Halter Geldings All Ages (11 entries)
19

Sallys Black Design

Gitte Olsen

ASH1 A Showmanship All Ages (14 entries)
19

Sallys Black Design

239

Gamblers Tosmartocut

Gitte Olsen
-

-

AWP2 A Jr. Western Pleasure (15 entries)
19

Sallys Black Design

Gitte Olsen

238

JJ Dansing Lady Helle Bager

-

AH1 A Horsemanship All Ages (19 entries)
238

JJ Dansing Lady Helle Bager

7

-

Open Classes:
BPH2 Jr.Hunter Under Saddle (15 entries)
19

Sallys Black Design

Ditte Poulsen

-

-

5

4

7

238

JJ Dansing Lady Helle Bager

-

-

-

3

3

HS5 Aged Stallions 4&Older (6 entries) (25 Open Stallions in all)
239

Gamblers Tosmartocut

Annette Mortensen

1 (RC)

1 (RC)

1

2

HG9 3Yr & Aged Geldings (10 entries) (11 Open Geldings in all)
19

Sallys Black Design

Ditte Poulsen

5

3

2

2

2

Ditte Poulsen

6

4

5

5

2

TRL2 Jr.Trail (16 entries)
19

Sallys Black Design

239

Gamblers Tosmartocut

Britta Voges

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WP2 Jr. Western Pleasure (27 entries)
19

Sallys Black Design

Gitte Olsen

238

JJ Dansing Lady Helle Bager

239

Gamblers Tosmartocut

Britta Voges

Resultater, APHA Nation Cup 2003
1. Swiss
Philipp Roos, Gabi Feldmann, Bettina van Oordt, Christine Hölschi, Christoph Seiler, Alexandra Fasel

2. Sweden
Annika Müller Hansen, Mia Brave, Annika Friberg, Jonna Gullberg, Tommy Bäcklund

3. Germany
Ralf Hoffeld, Katja Zinke, Gisela Marx, Birgit Bayer

4. Austria
Josef Muhr, Klara Gortan, Heike Frieß, Sarah Vorraber, Franz Vorraber

5. Netherland
Brigitte Pot Drost, Syva van der Wal, Martina Weichelt, Wietske Welten, Ellen Welten

6 Denmark
Anette Mortensen, Helle Bager, Heidi Magnusson, Ditte Poulsen

7. France
Celine Piala, Messieur Peron, Oceane Versaud, Pascal Dunod

Bronze

1

Bronze

