
Til spørgsmålet om fremtidens drømmejob svarer Daniel ”det er allerede aftalt, at jeg efter endt 
læretid til september fortsætter hos Rudolf Zeilinger, således at jeg efter yderligere 3 år kan gå op 
til Meisterprüfung. Og med de udfordringer og gode heste som hverdagen bringer her, ser jeg også 
meget frem til de kommende 3 år”.

Rytterprofil: Daniel Bachmann-Andersen

April måneds nyhedsbrev handler denne gang om en ung mand, der er gået sine egne veje og i
en alder af 18 år har debuteret i international Grand Prix.

Søndag den 8. marts 2009 var afslutningen på de første 2 ugers konkurrence til dette års Sunshine 
Tour i Montenmedio, Spanien ud af i alt 3 uger. Hver uge med alt fra 5-års klasser til Grand Prix.

Havde hjemmefra fulgt med på resultatlisterne og havde da også noteret mig et navn som jeg godt 
kunne tænke mig se ride – Daniel Bachmann Andersen – som havde gjort sig positivt bemærket på 
resultatlisterne på flere danske heste.



Uden at vide hvad jeg skulle stille skrapt efter, fangede mit øje en ung rytter med en forbilledlig flot
opstilling, rolig hånd og en velgående hest som var i gang med at opvarme. 

Lidt senere giver horse2rider sig tilkende, da vi begge står ved pointtavlen og Daniel også lige skal 
tjekke pointene. Daniel bliver naturligvis positivt overrasket over det danske sprog og en for ham 
ukendt person. Det første indtryk er jo ofte det mest sigende – her er tale om en ung mand som ved 
hvem han selv er og hvor han vil hen.

Horse2rider har fået en snak med den 18-årige Daniel Bachmann-Andersen om fortiden, nutiden og 
fremtiden.

Hvis man googler Daniel Bachmann-Andersen er det første som kommer frem, en lang række 
resultater med Polsbury Popov – en New Forrest ponyhingst, som Daniel i sine ponyår, opnåede en 
lang række flotte resultater på og ligeledes fik sin internationale debut på.

Interessen for ridning starter i hjembyen Hammel som ligger imellem Århus og Silkeborg, hvor han 
er opvokset med mor, far, storesøster og lillebror. Som 7-årig ville han gå til ridning for det gjorde 
mor også, men som så mange andre i den alder, synes han det var lidt farligt. Da Daniel er 10 år 
flytter familien på landet og faderen bygger svinestalden om til 3 hestebokse, og her får Daniel så 
sin første pony. De 3 bokse bliver snart til 11 bokse og en ridehal og så grundstenen lagt til den 
fremtidige ridning. I samme periode starter Daniel med at komme dagligt hos berider Morten 
Thomsen for at hjælpe til i stalden og kigge en masse ridning.

Det blev til 6 meget lærerige år hos Morten Thomsen, hvor Daniel i den periode også fik lov at 
starte Mortens heste i konkurrencer. Grunden til at Daniel Bachmann-Andersen i dag har titlen 
lærling hos den danske landstræner Rudolf Zeilinger, er at Morten Thomsen altid har anbefalet 
Daniel at kigge sydpå efter den mest korrekte grunduddannelse af såvel rytter som hest. Daniel er i 
dag yderst taknemmelig overfor Morten Thomsen som lærte ham at være ydmyg og udholdende og 
banende ham vejen til uddannelsen hos Rudolf Zeilinger.



Så i vinterferien 2006 – 15 år gammel, tager Daniel til prøveridning hos Rudolf Zeilinger i 
Tyskland og bliver umiddelbart herefter tilbud lærepladsen! 9. klasse skulle dog lige overståes, så 
turen går tilbage til Danmark, hvor det også lige når at bliver til en uges erhvervspraktik ophold på 
Blue Hors, hvor direktør Esben Møller tilbyder ham job. Daniel takker dog pænt nej, da han er 
interesseret i en læreplads, hvor han kan få et uddannelsesbevis efter endt læretid. Daniel tager fra 
Blue Hors med ordene fra Esben Møller ”du er meget velkomme igen, når du har været 3 måneder 
i Tyskland” – det var brændstof nok til den motor som hedder Daniel Bachmann-Andersen!

Eventyrlysten til at prøve Tyskland og samtidig flytte hjemmefra de trygge rammer, var så stor at 
selv en begrænset kunnen ud i det tyske sprog, ikke kunne holde ham tilbage, og med ydmygheden 
og udholdenheden printet ind fra Morten Thomsen, var der kun en vej og det var forwärts.

Den tyske berider uddannelse er delt op på 2 niveauer. Første niveau er 3 år som lærling, hvor man 
alt efter hvor man er bosiddende i Tyskland kan vælge om man vil på skolebænken en gang om 
ugen eller deltage i ”blokundervisning”. Efter 3 år er man berider. Efter yderligere 3 år i faget, som 
ikke behøver være umiddelbart efter endt læretid, kan man gå op til en ”Meisterprüfung” og har 
dermed bevis på den lange berideruddannelse.



Det var starten på 6 måneder på den virkelige pinebænk – sproget var den største forhindring og det 
blev til rigtig mange fjernrefuseringer under vejs, dog blev banen gennemført og efter det første år 
havde sproget sat sig så godt at Daniel kunne forstå alt – og det var jo en af de store fordele når man
har en tysk arbejdsgiver! Samtidig blev det også klart for Daniel, at livet uden mor og far, hvis der 
var problemer, faktisk godt kunne leves videre.

Hverdagen som lærling i Tyskland starter kl. 6.30 med staldarbejde. Herefter står dagen på ridning 
af ca. 8 heste. Dagens første hest sadler Daniel selv op, de næste bliver gjort klar til ham. Zeilinger 
står oftest på sidelinien og hjælper Daniel, da det jo oftest er heste som de har i ridning for kunder 
og dermed skal være salgs- og/eller stævneklare. Middagspausen holdes fra kl. 13-15. Om 
eftermiddagen bliver alle hestene igen taget ud af deres boks for at blive soigneret og striglet. 
Boksene bliver ordnet inden aftenfodringen og så står Daniel for ordning af ridehus, skovling af 
hovslag mm. Aftenen er til ridning af Daniels egen hest, som er en 6-års Michellino. Og med 35 
heste på stald, 20x60 ridehal, longehal og udendørsbane og luftefolde er der nok at se til for stedets 
5 ansatte.

Med en tysk hverdag, er det naturligt ikke den danske kontakt som er den største længere. For at 
holde sig opdateret bruger Daniel internettet en del. Her er de foretrukne nyhedssites 
eurodressage.com, ridehesten.com og senest nu også horse2rider.eu. Fritiden tilbringer Daniel 
sammen med sin tyske kæreste Jacquline som også er rytter og som han har mødt hos Zeilinger, da 
ejerne af stedet hvor Jacquline har sin hest stående, gennem tiden har haft flere heste i arbejde hos 
Zeilinger.



Til året Sunshine Tour havde Daniel og en hestepasser læsset 6 heste på lastbilen, og vendte 3 uger 
senere hjem med en masse erfaring og ikke mindre end 18 placeringer, her i blandt en international 
Grand Prix debut og placeret som nr. 6 med 68,6% på den 11-årige danske Vestergaardens Cheval 
e. Solos Carex, som sammen med 12-årige Cape Town S e. Caletto I og 9-årige Carneval S e. 
Candillo var 3 danske heste, hvoraf sidstnævnte tog sig af de fleste placeringer.

Vi har sluttelig spurgt Daniel hvilken ny international ekvipage han rigtig godt kunne tænke sig at 
se i fremtiden. ”Det må helt klart være Carina Nevermann Torup og Come Back After 8, en super 
ihærdig og talentfuld ekvipage”.

Horse2rider takker Daniel Bachmann-Andersen for interviewet og glæder os til gensyn på 
konkurrencebanerne.


