
[vallensbæk 
ridecenter]
Vallensbæk Ridecenter
er ejet af Vallensbæk
Kommune og blev ind-
viet i 1988. Ridecen-
tret er en del af et
parkanlæg på 60 tøn-
der land og har seks
stalde med 104 heste.
30 hører til centrets ri-
deskole. Resten er i
pension og passes for
private hesteejere.
Centret har to ridehal-
ler og en af Europas
største udendørs
springbaner, en dres-
surbane, fire opvarm-
ningsbaner, samt 20
folde. 
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Med 104 heste er Vallensbæk Ridecenter
et af landets største. Teknisk serviceleder
Sissel Jensen er daglig ansvarlig for drift
og tilsyn og udlever gennem jobbet sin
store passion for heste i sine funktioner
som både fodermester, ridelærer og 
hestesygeplejerske. 

Af Martin Hammer  H foto: Jørgen True
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På plads. Shetlands -
ponyerne Loke og 
Tarzan skal hjem til 
boksen igen efter en
strejftur i stalden.
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Hjem igen. Hestene er i
fold, mens teknisk ser-
viceleder Sissel Jensen
er i gang med mugnin-
gen i stalden. Om lidt
skal hestene hentes ind.

Staldarbejde. “Nogle
heste er renlige og be-
sørger kun et sted,
mens andre er nogle ro-
dehoveder,” fortæller
Sissel Jensen, mens hun
muger cirka et halv ton
skidt ud fra boksene
alene i denne stald. He-
stene skal have en ren,
plan og blød bund, og
der bruges træpiller.
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Fodbad. Der er meget
mudder i foldene netop
nu, og får det lov til at
sidde på hestenes ben,
risikerer de at få muk.
Det er en samlet beteg-
nelse for infektion ne-
derst på benene
forårsaget af bakterier,
svampe eller mider. 

Hestemad. Til venstre
er hjemmelavet valset
havre blandet med fly-
dende melasse og til
højre müsli – tilskudsfo-
der bestående af blandt
andet æbler, roer, hve-
deklid og ølgær. 

Fodermester. Sissel
Jensen blander selv
havren med melasse.
Der må ikke komme
klumper i. Havren tilfø-
res direkte fra en silo og
melassen kommer fra
200 liters tank, som
står på loftet. 
Som foderansvarlig kon-
trollerer hun kvaliteten,
og hvis strøfoderet for
eksempel har mug, sen-
der hun det tilbage til
leverandøren.

Ridetime. Sissel Jensen
fungerer også som ride-
lærer. Cecilie Kirke-
bække fører hesten
Helcata i en perfekt
venstre volte. En volte 
i dressurridning betyder,
at ride hesten rundt i en
cirkel.
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  104heste

[bag om ordet]
Muk er væskende sår
fremkaldt af bakterie -
infektioner i kodebøjnin-
gen hos heste. Hvis det
ikke behandles, kan det
gøre hesten halt.


