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DET ER GODT FOR JER BEGGE

Fakta om arbejde fra jorden

At arbejde med en hest fra jorden er en

gammel ryttertradition. Hvis du ser en

opvisning ved ryttere fra de etablerede

elitecentre, for eksempel den Spanske

Rideskole i Wien eller Cadre Noir i Frankrig, så

vil du se, at der arbejdes med hestene i træktov

og med lange tøjler. Det er den ideelle måde at

lære hestene nye bevægelser på, uden at de

skal have den ekstra byrde, en rytter er, på

ryggen. Alle discipliner har deres egne metoder

indenfor arbejde fra jorden, for eksempel:

• runde baner, der anvendes af mange

westerntrænere og tilhængere af naturlig

rytteradfærd;

• longering, som indgår som en integreret del

af mange systemer;

• arbejde over bomme på jorden, der bruges

af mange til indlærings- og

genoptræningsformål.

Hvilken metode, der end anvendes, er formålet

med arbejde fra jorden at fremelske en mere

selvsikker, smidig, velkoordineret hest, der

forstår sin træners forlangender og let kan

udføre de dertil nødvendige bevægelser. Når

dette først er opnået fra jorden, er overgangen

til arbejde i sadlen nemmere, ligesom også

problemer som modstand mod læsning i

trailere og lastbiler bliver nemmere. Arbejde fra

jorden kan bruges til at hjælpe heste i alle

aldre, som et værktøj til at oplære den unge

hest, der først lige er ved at lære sit arbejde og

som hjælp ved genoptræning af heste, der er

blevet apatiske eller skræmte over livets

tildragelser. Mange mennesker, der har succes

med heste, bruger en eller anden grad af

arbejde fra jorden i deres træningsprogrammer,

måske uden bevidst at tænke over det. Det er

alt sammen en del af det fænomen, der kaldes

rytteradfærd. Der har altid været folk, der blev

regnet for gode ryttere og folk, der ikke blev

det. Men indtil for nylig opdeltes rytteradfærd

kun i de to kategorier. Naturlig rytteradfærd er

ved at blive et mere almindeligt begreb nu,

men indtil sidst i 1980’erne vidste de fleste

hestefolk i England meget lidt om det. De

metoder indenfor rytteradfærd, man på den tid

underviste i – man kan kalde dem traditionelle

eller almene eller hvad man vil – var i meget

høj grad baseret på den opfattelse, at det var

hesten, der skulle gøre arbejdet. Hvis den

”opførte sig forkert”, blev den straffet ved at

rap af pisken eller ved at blive drevet fremad

med pisk og sporer. Det var ikke en indlysende,

almindelig praksis at overveje, om hesten

eventuelt havde smerter eller følte ubehag,
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måske fra en ryglidelse eller en dårligt tilpasset

sadel. Uden tvivl var der ryttere af begge køn,

der anvendte denne tilgang, men de råbte ikke

op om det eller underrettede andre. Blandt

almindelige hesteejere og ryttere var der ikke

megen opmærksomhed omkring forskellige

måder at omgås heste på. Folk gjorde sig

afhængige af tekniske løsninger og kraftigere

bid for at styre heste, der gik hårdt på og at

tvinge heste op i trailere ved at slå dem med en

kost eller en pisk var almindeligt og blev tit

anbefalet af ”eksperterne”. Fysioterapeuter

stod helt ude i periferien af dyrlægesektoren og

hestetandlæger var ret sjældne. Så kom der en

revolution, der begyndte med en amerikaners

besøg i England. Da Monty Roberts blev

inviteret for at vise sine metoder indenfor

unghestetræning på Windsor Castle sent i

1980’erne blev forandringens frø sået.

Herefter har ideen om at lære at tænke som en

hest for at få en bedre forståelse af heste opført

sig som en rullende snebold. Det er blevet mere

acceptabelt at bruge sit kropssprog for at fange

hestens opmærksomhed og styre dens

bevægelser. Der kan sagtens have været

trænere i England, der allerede til en vis grad

gjorde dette, men det var Monty Roberts, der

viste det til almindelige hesteejere og gav

fremgangsmåden en struktur, som han kaldte

Join-up (partnerskab).

I tidens løb er betegnelsen ”naturlig

rytteradfærd” blevet anvendt løst om Monty

Roberts’ og adskillige andre træneres arbejde.

Betegnelsens definition har udviklet sig og bliver

grundigere forklaret på side 40.



Fakta om arbejde fra jorden

Hvad enten du elsker eller hader udbredelsen

af naturlig rytteradfærd, må du indrømme, at

fænomenet bestemt har fået hestefolk til at

tænke over og diskutere disse trænings -

metoder. Og det kan kun være godt, at flere

mennesker bliver klare over, at heste har

følelser, meninger og instinktiv adfærd. For

mange mennesker er det at have en reel

tilknytning til sin hest vigtigere end succes i

konkurrencer og der er nu flere, der tænker

sig om, inden de beslutter sig for, hvilket

udstyr de vil bruge på deres heste. At arbejde

med hesten fra jorden er et grundlæggende

element i mange af de systemer, naturlige

hestefolk har udviklet og er derved blevet et

mere almindeligt indslag i den almindelige

ejers rutiner. Arbejdet fra jorden har en

fænomenal værdi som indlæringsredskab og

som problemløsningsmetode, som du vil

kunne se i denne bog. Det bedste er, at det

også er gavnligt for både heste og ryttere!

Der er ingen tvivl om, at det at etablere et

godt forhold til din hest fra jorden og det at

præsentere nye øvelser i træktov, før de

afprøves under rytter, medvirker til at bane

vejen for succes.

Denne bog gennemgår forskellige former for

arbejde med hesten fra jorden og forklarer

fordelene ved hver især. Betragt de beskrevne

metoder som et udvalg af værktøjer, der kan

hjælpe dig til at få det bedste ud af din hest.

Nogle værktøjer vil være nyttige igen og igen,

mens andre måske er vigtige til én bestemt

hest, men ikke til en anden. Heste er

selvstændige individer og bør behandles

derefter. Hvad enten du arbejder med en hest
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