
Overvejer du at tage din praktik i udlandet? 
Gør det! Det har givet mig meget erfaring, og jeg er 
vokset meget som person. Det vil også hjælpe dig i 
fremtiden, at du har erfaring fra udlandet. 

Måske tænker du: Jeg er ikke særlig god til sprog, eller 
jeg har aldrig været hjemmefra så længe, og jeg er 
genert. 

Inden jeg tog til Island, var jeg meget genert, og det at 
skulle være hjemmefra så længe var svært for mig! Men 
tro mig, tiden flyver af sted, og hvad sproget angår, 
kommer det, før du ved af det.

I forbindelse med min uddannelse som dyrepasser på 
HANSENBERG i Kolding valgte jeg at tage til Island 
i januar 2013 og 6 måneder frem, hvor jeg arbejdede 
på Eldhestar. Eldhestar ligger tæt på en lille by kaldet 
Hveragerdi – et sted med turistridning og hotel, som er 
åbent hele året. Jeg fandt frem til lige netop dette sted, 
fordi jeg selv havde været der som turist et par gange. 
På den måde havde jeg fået kontakt, og stedet blev 
godkendt som praktiksted. 

Da jeg ankom til Eldhestar, blev jeg modtaget af rare 
mennesker. Jeg fik også en mentor, som havde ansvaret 
for, at jeg kom godt ind i tingene. 

Stedet er meget stort med ca. 150 heste om vinteren og 
over 300 om sommeren, der var rigeligt at se til.
Jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig vidste, hvad mine 
arbejdsopgaver ville være, inden jeg tog hjemmefra. Det 
skulle hurtigt vise sig, at jeg blev kastet ud i alt. Det 
primære var dog at være guide og sørge for hestene. 
Derudover havde jeg minimum 1 aftenvagt om ugen, 
hvor jeg serverede i hotellets restaurant. Det var hårdt 
arbejde, især i starten, men jeg har fået super gode 
venner, og vi holder stadig kontakten. Det har betydet 
meget at have gode kolleger. 

En almindelig dag på jobbet
Kl. 7.30 møder jeg op i stalden, hvor vi lukker heste ud 
og muger ud i boksene. 2 personer sadler hver en hest 
og rider ned på marken for at hente den flok heste, der 
skal bruges til turisterne lige netop den dag. Alle heste, 
der skal bruges på ture, sadles op, så de er klar, når 
turisterne kommer. Mellem 30 og 90 heste sadles hver 
morgen! 

Kl. 9.00 kommer turisterne til deres rideture. De kan 
få 1 time, 1,5 time, en halvdagstur på 2-3 timer eller en 
dagstur kl. 9-16. Er man ikke blevet sat på nogle ture, 
hjælper man, hvor der er brug for det. Mangler de hjælp 
i køkkenet på hotellet, bliver man sendt derover eller 
til andet forefaldende arbejde, som pudsning af sadler, 
hovedtøj osv. 

Ca. kl. 12.00 begynder turisterne at komme tilbage fra 
turene, hestene lukkes ind og får noget at spise, hvo-
refter guiderne har tid til frokost, hvilket altid er varm 
mad fra hotellet. Hvis man er på dagstur, medbringer 
man sandwich og en flaske vand pr. person.

Kl. 14.00 kommer der igen turister, som kan vælge imel-
lem 1 eller 1,5 times ture.

Kl. 16.00 kommer alle turisterne tilbage fra tur. Hestene 
lukkes ind på forskellige marker, og nogle kommer ind 
for natten. 

Ca. kl. 17.30 er vi færdige og har fri. 

Når der er aftenvagt
Hvis man er så “heldig” at have aftenvagt, har man fri 
fra stalden kl. 16.00, og man skal møde i restaurant-
en kl. 17.00. Her skal bordene dækkes, og kokken skal 
hjælpes, hvis han har brug for det.

Kl. 19.00 kommer gæsterne for at spise, og så skal der 
serveres.
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Kl. 22.00 har man fri og kan gå. 

Har man haft aftenvagt, møder man først kl. 9.00 dagen 
efter, hvilket er super rart.

Som du kan se, er det rigtig lange og hårde dage, men det 
er det hele værd! Jeg har lært så meget mere om heste og 
ikke mindst om mig selv. 

Irland og rescue
Jeg kunne faktisk lide det så meget, at jeg lige nu er i Ir-
land, hvor jeg arbejder på et rescuecenter for hunde, katte, 
heste, grise, høns og ænder. Grunden til dette er, at jeg 
gerne ville arbejde med hunde, men i Danmark kan hunde-
kenneler ikke blive godkendt som praktiksted. Jeg kontak-
tede skolen, og de satte mig i kontakt med stedet her, og 
her er jeg ;) Jeg skal være her godt og vel 4 måneder. 

I Island havde jeg en ugentlig fridag, og lønnen var ca. 
5.000 kr. om måneden. Rejsen til Island og hjem fik jeg 
refunderet af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). 
Her i Irland arbejder jeg ikke helt så mange timer, men til 
gengæld får jeg også kun kost og logi for at være her.
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