
Kære SLRK & medlemmer :0) 
 
Lidt info fra en SLRK rytter:  
 
Efter mit handikap ( EDS= Ehlers Danols Syndrom) er blevet en del forværret og ridning er 
blevet sværere og sværere ren motorisk/kraftmæssigt og balancemæssigt. Besluttede jeg 
mig for at sende en ansøgning til kvalifikation som Para rytter. Ansøgning blev godkendt at 
Handikap Udvalget og jeg kom afsted til kvalifikation i november 2013.  
 
KVALIFIKATION : Til kvalifikationen gennemgik jeg en 2 timer lang test ud i et, i ren 
Motorik/balance/koordination/kræfter (smerter er HELT underordnet). Jeg gav mig 
110%  trods meget tandhjuls effekt i musklerne(som ikke kan styres) samt lærte faktisk 
meget mere om min fysik og funktioner. Og blev kvalificeret som Para rytter i grad 4 (lå 
meget tæt på en grad 3 ). Jeg fik et test kort hvorpå jeg må ride med vægt hæle, 2 piske, 
handikap tøjler, post elastikker på fødderne, mine håndleds skinner samt letridning ved 
behov. Disse må bruges til både "rask" stævner og Para stævner. For mig har det betydet 
Al verden og jeg er utrolig taknemmelig for at have fået de hjælpemidler, som gøre at jeg 
kan mere end hvad min fysik normalt tillader. Jeg har fået en større og meget bedre 
livskvalitet ...og er begyndt at drømme lidt om fremtiden på min gladere hest. 
 
TALENTSAMLING ANSØGNING FOR PARA RYTTER: 
I februar fik jeg en mail fra Para forbundet om at Landstræneren David Amager holdt talent 
samling for nye Para rytter på Baunehøj rideklub d. 26/4-2014. Efter meget lang 
overvejelse, sendte jeg en ansøgning og blev senere udtaget til at ride for Landstræneren. 
TALENT SAMLING FOR NYE PARA RYTTER d. 26/4-2014 : 
Så var Freya og jeg til talent samling for nye Para rytter hos Landstræneren David 
Amager. Vil sku komme opvarmet ind til David Kl 16:00 som den sidste equipage på 
dagen. Han startede med at spørge mig om alt fra mit handikap, udfordringer, vores daglig 
ridning, underviser og om Freya og vores mål sammen. Han var dybt engageret da vi red 
og vi fik en masse kompetent hjælp og gode råd. Da vi var færdige fortalte han mig at han 
gerne vil se mig igen og jeg takkede med glæde ja. 
 
SVAR FRA TALENTSAMLING FOR NYE PARA RYTTER : 
D. 4/5-2014 kom der en mail fra handikap udvalget Jens Kryger at Landstræneren David 
Amager har til talent samlingen udtaget Freya og mig til B Landsholdet i Para dressur ! Det 
første trænings møde med B landsholdet vil blive til efteråret. Nærmere dato vil komme 
hen over sommeren. Hold da op en følelses register jeg blev slynget igennem, så 
fantastisk og jeg er meget taknemmelig for at få sådan en chance. Specielt sammen med 
min bedste ven, som jeg selv har lavet og redet. SLRK har støttet os med at melde os ind 
og betale for medlemskab i Dansk Handikap Idræts Forbund , så vil kan starte 
mesterskaber & internationalt i Para dressur for SLRK  
Tusinde tak skal i have fra både Freya og mig !!! 
 
STÆVNE : 
D.26/7-2014 Freya og jeg har endelig været afsted til vores FØRSTE Para klasse , 
program 42( La 6 niveua) i Ledeøje Smørum Rideklub . Vil blev placeret som nr 1 med 
67,7 % ;0) 
 
Venlige hilsner FRA  
"Maria Markussen & Kirkelygaards Freya" ;0) 


