
Det mest udfordrende halve år i mit liv
Mit navn er Stefanie. Jeg er 19 år og ved at uddanne mig 
til dyrepasser med speciale i heste på HANSENBERG. 
Jeg har været i et halvt års praktik ved springstalden 
Stall Wiechmann i Haselau, Tyskland. 
Aldrig i mit liv har jeg prøvet noget så hårdt som det 
halve år i Tyskland. Lange arbejdstider, uendelig hårdt 
fysisk arbejde, stædige heste og følelsen af at være 
fuldstændig alene. 
Det har været hårdt at pakke sine ting og forlade 
venner, familie og alt, hvad man kender hjemme i gode, 
gamle Danmark. Men lige meget hvor hårdt det har 
været, og hvor mange negative ting der har været, så 
forsvinder de som dug for solen, ved siden af alle de 
fantastiske oplevelser jeg har kunnet tage med hjem.  

Har det været det hele værd?
Om det har! Jeg har boet hos mine chefer Anna og  
Stefan Wiechmann og deres 2-årige søn Piet. Så under 
mit ophold har jeg jo haft ”a second family”. De har 
gjort alt for, at jeg skulle føle mig hjemme. Jeg har del-
taget i fødselsdage og bryllup, været med i deres traditi-
oner osv. Og de har sørget for, at vi har haft en masse 
sjov med ture til zoologisk have, klubber, forlystelses-
parker, shopping, stranden, Kieler Woche, jamen jeg kan 
blive ved. Men selv familier har deres uenigheder, og vi 
har helt sikkert også haft vores. Men det hører med, når 
man bliver en del af en ny familie.  

Hvad har arbejdet bestået af?
Lige fra første dag jeg startede i Stall Weichmann, har 
arbejdet bestået af udmugning, oprydning, ind- og ud-
lukning af heste, at få hestene i skridtmaskinen, strigle 
og sadle op, løsspringning, rengøring af seletøj, fodring, 
longering, stævner/kåringer i weekenderne og dressur-
ridning eller spring på hest. 

Jeg har udviklet min ridning meget ved at få lov til at 
ride på alle mulige heste – både ungheste, hingste og 
nogle af de lidt mere komplicerede heste.  
Jeg har endda fået lov til at ride mange af hestene, når 
der har været vigtige kunder for at se på dem, og stå 
for træningen af nogle af de unge hingste op til deres 
kåringer. 

Jeg har lært nogle utrolig vigtige ting
Først og fremmest har jeg lært utrolig meget inden for 
mit fag, da jeg virkelig har fået lov til alt. Jeg har fået lov 
til at få meget ansvar og virkelig vise, hvad jeg kan, og 
at jeg ikke er bange for at tage en udfordring op. Ikke 
nok med det – jeg har også fået en masse personlige 
erfaringer, blandt andet at se alt fra den positive side, 
holde hovedet koldt i pressede situationer og tage 
tingene med et smil på læben. Jeg er stolt over at have 
gennemført mit halve år i Tyskland. Jeg har mødt nogle 
fantastiske mennesker, mens jeg har været dernede. 
Jeg har fået en masse erfaringer, som jeg har taget med 
hjem. Oplevelsen har helt sikkert givet mig mere blod på 
tanden efter at komme ud og få endnu flere utrolige op-
levelser og arbejde med min passion, heste. Jeg kan kun 
anbefale alle at blive PIU-elev – kom ud at se verden!
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