Topdressur på hjemmebane i Rom
International konkurrencerytter og berider Michael Søgaard giver indblik i sit arbejde
Det er ligesom dans; det ser legende let og fejende flot ud, men der ligger årevis af stædigt slid og
spandevis af sved bag. Når en dressurekvipage rider på banen for at folde sig ud i det højere
skoleridt, med høj hat og højglanspolerede hove, ser tilskuerne toppen af kransekagen, men forud
ligger snildt 8-10 års samarbejde mellem hest og rytter, 1-1½ time, seks dage om ugen.
Det arbejde kan man få indblik i søndag formiddag på Lemvig Marked og Dyrskue.
Da vil berider og international konkurrencerytter Michael Søgaard give smagsprøver på sin daglige
træning, så publikum får indblik i dressurridtets finesser - og i nogle af de vanskeligheder, der ikke
gerne skulle ses ved stævner og almindelige opvisninger.
”Dels vil jeg ride en af mine egne heste og undervejs beskrive, hvad det er vi træner og hvorfor, og
dels vil jeg undervise en elev ’live’”, fortæller Michael Søgaard.
Til daglig er han ansat som berider på Hulbækgaard syd for København, hvor han udover at træne
sine egne ti heste underviser nogle få, udvalgte elever, blandt andre den tidligere danske
juniormester, nu youngrider Sofie Jeppesen. Michael Søgaards faste elever er imidlertid travle
konkurrenceryttere, én skal ride stævne i Bonn i dyrskueweekenden og en anden træner intensivt op
til det danske mesterskab, så det bliver muligvis en lokal rytter, der får en sjælden chance for at
blive undervist på hjemmebane af Michael Søgaard.
Lokal rytter
Rom er på sin vis også Michael Søgaards hjemmebane. Det var her, i Lemvig Rideklub, han som
10-årig svang sig i sadlen på en pony for at få sin første ridetime. Sendt af sted af sin mor, som var
blevet træt af hele tiden at høre om heste og stå og se på, mens Michael skulle ride på alle
tilgængelige betalings-ponyer, når familien var på udflugt.
”Jeg har altid haft mange dyr og været god til at skaffe dem til huse, men ønsket om at få min egen
hest var så intenst, at jeg gik ind på mine forældres betingelser om selv at tjene pengene til den og
afhænde alle mine andre dyr”, fortæller Michael Søgaard.
Så han skaffede sig en avisrute, og da han nåede konfirmationsalderen, købte han sin første hest.
Inspirationen til at ride dressur kom fra Anne Grete Jensen (senere Törnblad), verdensmester, OLrytter med meget mere.
”Det var bare et ganske kort klip fra EM i Sporten en aften, men jeg blev øjeblikkeligt grebet.
Tænkte: Gud, hvor er det flot, det vil jeg lære”, fortæller Michael Søgaard.
Langt hen ad vejen har han nået sit mål. Da der ikke var mere at lære i Rom, rykkede han videre,
først til Holstebro, siden tog han sin berideruddannelse og har formået at kombinere jobbet som
berider med et liv som aktivt konkurrencerytter.
OL-kandidat
I 2003 red han EM i England for det danske landshold og havde bragt sig i stilling som kandidat til
OL i Athen. Hesten tog ikke det sidste ventede skridt på formkurven, så drømmen måtte udskydes.
Men ikke nødvendigvis opgives.
Sidste år vandt Michael Søgaard Danmarksmesterskabet for 6 års på den unge Horsebos Smarties,
og han har også et par andre heste på vej mod mulig international topform. En dressurhest modnes
sjældent tidligt. Ofte er hestene en 10-11 år, før de triner ind på den internationale scene.
Det er absolut første gang, Michael Søgaard har en hest med på Lemvig Marked og Dyrskue. Han
har ellers været her tit som barn. Men den gang var det mest kaniner og kæledyr i krammestørrelse,
der trak.

Hestene beundrede han fra respektfuld og sikker afstand. Men rigtig meget har ændret sig, siden
Michael Søgaard plagede sin mor om 10 kroner til ’bare én tur til’ på tilfældige trækponyer.
I dag lever han af og med heste af en ganske anden kaliber.
Billedtekst:
Dressurheste er temperamentsfulde dyr, så hvilken af sine ti heste Michael Søgaard tager med til
Lemvig vil afhænge af dagsformen. Den hvide vallak, 13-årige Feisal, som Michael Søgaard har
redet ved flere Grand Prix-stævner i ind- og udland, er en af de mulige kandidater.

