
Uanset om ridning er på hobby- eller professionelt plan, er vejret en væsentlig 
faktor, når det kommer til en tur på hesten udendørs. Især i de nordiske lande, 
hvor regn og slud, sne og frost fylder mange dage af årsregnskabet, bliver utallige 
ridetimer brugt indendørs i ridehallerne – banen udenfor er én stor vandpyt eller 
stenhård efter flere dage med minusgrader. 

FROSTFRIT UNDERLAG 
SIKRER UDENDØRS
RIDNING HELE ÅRET

Det er også en udfordring, Anne-Mette Lyager, 
professionel rytter og ejer af Lyager Dressage 
ved Fredericia, i den grad kender til. Derfor blev 
hun positivt overrasket, da hun hørte om nogle af 
de mange fordele, der er ved at bruge gummi-
granulat som toplag på sin ridebane; en vand- og 
frostfri bane året rundt. 

”Jeg kan virkelig godt li’ at ride ude. Og jeg synes 
også, at hestene virker meget gladere udenfor, 
end de er indenfor. Men hvis man har en bane 
med fiberbund eller sold (ridebaneflis), der nemt 
bliver frossen eller glat, kan det være svært at 
finde mange gode ridedage i vinterhalvåret. 

Derfor sætter jeg rigtig stor pris på vores bane 
med gummigranulat, for nu er det ikke et 
problem længere, og jeg har langt flere dage på 
vores udendørs bane end tidligere – også midt i 
januar.” fortæller Anne-Mette Lyager begejstret,
og fortsætter: ”Den tidligere bane stod tit under 
vand, selv efter mindre regnbyger, hvor den 
nuværende meget sjældent har større vandpytter 
– og de, der ikke kan undgås, forsvinder hurtigt. 
Vandet løber let igennem toplaget og forsvinder 
ned i jorden, og det overskydende fordamper 
hurtigere grundet granulatets mørke farve, som 
tiltrækker solens varme. Det er med til at sikre, at 
banen ikke bliver glat at ride på, hvilket er rigtig 
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vigtigt for både hest og rytter. Det er en stor hjælp 
i en travl hverdag, hvor timerne til hest er i fokus, 
at banen altid er rideklar og ikke kræver meget 
vedligehold. Den er altid bouncy at ride på, og det 
gør virkelig en forskel for vores heste.”

Anne-Mette Lyager startede op som selvstændig 
med egen gård og salgsstald allerede som 17-
årig, og der var mange projekter at tage fat i, 
før renoveringen af ridebanen blev sat i gang i 
samarbejde med ByStriboldt og Genan i 2020.
I dag bruges banen af mange ryttere hver eneste 
dag, og der er da også et par nye planer i støbe-
skeen hos Lyager Dressage på den front. 

”Et af de næste projekter bliver en helt ny 
udendørsbane, mens den nuværende om-
bygges til en ridehal. Den nye udendørsbane skal
anlægges med gummigranulat som toplag 
ligesom den eksisterende. På den måde får vi to 
baner med alle fordelene fra gummigranulat,
og det glæder vi os rigtig meget til. Jeg kunne 
ikke forestille mig at ride på andet.” afslutter 
Anne-Mette Lyager. 

Forud for sin ansættelse hos Genan drev Jannie 
Striboldt sit eget firma, ByStriboldt, med 
eksklusivaftale på salg af Genans gummigranulat 
til ridebaner i Danmark. I Jannies nye rolle som 
salgschef for de nordiske lande og Baltikum 
hos Genan kan engagementet for ridesporten 
videreføres i samspil med udviklingen af brugen 

af gummigranulat som det foretrukne toplag på 
ridebaner.

”Med en baggrund i ridesportens verden er 
det ret fedt at få lov til at lave baner til ryttere 
på topniveau som Anne-Mette Lyager. Men 
uanset niveau er opbygningen af banens bund 
meget vigtig. Forholdet mellem stenmel og 
granulat er altafgørende for at få den perfekte
 stødabsorbering, og det er en vigtig del af den 
vejledning, jeg giver vores ridebanekunder.” 
udtaler Jannie Striboldt og tilføjer: ”Det er 
stadig forholdsvist nyt i Danmark at bruge 
gummigranulat som toplag på ridebanerne, 
men det er bestemt en tendens, der er på vej 
frem. Som Lyager Dressage også opdagede, så 
er der simpelthen for mange fordele til ikke at 
overveje det, hvis man står over for etablering 
eller renovering af sin ridebane.”

”At bruge Genans gummigranulat som toplag på 
ridebanerne er et fantastisk eksempel på, hvordan 
en recirkuleret ressource kan bidrage til nye
formål. Som toplag på en ridebane gavner vores 
granulat både sener og led for hesten, giver 
flere ridedage udendørs for rytteren, og kræver 
et minimum af vedligehold for baneejeren. 
Bæredygtighed handler ikke altid om 
kompromisser – men om at finde de helt rigtige 
løsninger.” afslutter Jannie Striboldt. 
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