DM Vejle 2004
Vores første ”alene” DM, blev en solid succes!
God stemning, gode faciliteter, og masser af fokus på vores race, var blot nogle af de mange
positive meldinger der blev givet fra forskellige sider, omkring vores Danmarksmesterskaber i
Vejle i år.
Men der var såmænd endnu flere positive meldinger, både fra deltagere og publikum. Faktisk var
der vist ingen, der gav udtryk for andet end tilfredshed med arrangementet.
Vores værter fra Vejle Rideklub gav også udtryk for hvor dejligt det var, at se ”en helt ny verden af
hestesporten” blive vist frem i deres klubs faciliteter.
Vi kan altså konkludere, at vores første ”alene” DM blev rigtig vellykket. Og vi slap altså for at
skulle showe vores paints torsdag eller fredag i stedet for weekenden, ligesom det efterhånden
havde udviklet sig til, ved de sidste års større fælles shows, i Ikast og på Vilhelmsborg.
Vores medlemmer kunne i år udnytte weekenden til at hygge sig ved dette års DM. Og ”hygge sig”
blev også kendetegnende for deltagerfesten lørdag aften, hvor Vejle Rideklub havde arrangeret en
herlig rytterfest, hvor ”Bones” fra Vejle diskede op med lækkert mad til omkring 130 personer.
Dette arrangement sluttede vist først på de sene nattetimer for de tobenedes vedkommende.
Men hvad gjorde også det? Får i år var vi nemlig færdige med ridningen i fornuftig tid, så hestene
kunne få deres velfortjente nattesøvn.
Dette var også en befriende nyhed, i forhold til de større fællesshows som har haft tendens til at
køre showklasserne til langt ud på natten.
Men det allerbedste var vel nok at vi i år kunne fokusere 100% på Paint Horses!
Vi havde ganske vist inviteret til både All-Breeds klasser, såvel som DRHA Reining klasser. Men
dette blev udnyttet af vores medlemmer som opvarmning til DM Paint klasserne. Og samtidig gav
det en frisk mulighed for at byde ”ikke-paints” med indenfor, og have lidt samvær, uden at miste
fokus på vores dejlige brogede heste.
Apropos brogede heste!
Vi havde i år også lavet et andet ”kup”, idet Breeding Stock klasserne kunne benyttes til halv pris.
Så denne gang så vi et flot udbud af vores ensfarvede paints.
Hele 30 starter blev det til for BS hestene - det største nogensinde! Så nu fik vi da vist endelig hul
på denne

del af vores race, Lad os bede dem om at holde denne tendens vedlige, ved de kommende års paint
shows.
Hvis vi skal se lidt på statistikken i showet, så kan jeg da fortælle at showet rent faktisk vil blive
klassificeret som et ”B-Show”, idet der var hele 132 starter. Altså kun sølle 18 starter fra at det
havde været et ”A-Show”, hvilket er den fineste klassifikation et APHA godkendt show kan opnå.
Flot ikke?
Der blev udpeget hele 20 Danmarksmestre, hvoraf de 3 var Breeding Stock, og sågar en enkelt
Youth. Så flere af klasserne havde skam et ganske pænt deltager antal.
F.eks. var der 13 stk. i Amateur Halter Mares, 12 stk. i Amateur Showmanship at Halter, og pæne
antal i mange af de andre discipliner, hvilket tyder på en lys fremtid for racen.
Der var dermed en hel del APHA point at hente, hvilket er meget vigtigt for vores medlemmer.
Jeg var flere gange vidne til at deltagerne ”lovede” hinanden endnu hårdere konkurrence til næste
år. Og et par af de medlemmer som kun havde taget en enkelt hest med, lovede at komme med
endnu mere ildhu og flere heste til næste års show.
”I år er det som om det hele går op i en højere enhed for Paint hestene”, lød det fra flere deltagere,
”så nu skal den have hele armen til næste år”.
Dette vidner for mig på, at dette års DM arrangement, som vores stakkels 3 ”piger” i bestyrelsen,
Heidi Nørbæk , Tina Andersen og Tove Kjærgård, flot havde fået kæmpet sig frem til, var det hele
værd.
Dette seje stykke arbejde har bestemt været en kæmpe fordel for vores lille klub.
Jeg er sikker på at vi i fremtiden vil se, at ideen med at PHCDK nu har valgt at fokusere, - i stedet
for at blive væk i mylderet ved alt for store fælles arrangementer, har været det helt rigtige.
Vores medlemmer brænder naturligvis for Paint hestene. Dette betyder selvfølgelig at de gerne vil
have så mange tilbud som muligt. Og selvfølgelig til en overkommelig pris, og arrangeret på en
måde så de kan deltage i løbet af en weekend, uden at skulle ride til langt ud på natten.
Dette lykkedes fuldt ud i år i Vejle.
Jeg synes vi skylder vores 3 herlige piger i bestyrelsen, samt Vejle Rideklub og alle de andre
hjælpere der har bidraget rundt i kulisserne, en rigtig stor tak for et vellykket arrangement.
Herlig hilsen,
Viggo Mortensen

