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Indledning

Blandt spændende oplevelser er der intet som at springe på en villig hest over en stor forhindring. 

Det er ikke bare sjovt, det er pragtfuldt at se på – uanset springdisciplinen er synet af hest og rytter i 

svævning fantastisk.

Der er fire grundlæggende typer springning, du kan interessere dig for:

 Ridebanespringning – på en bane, som regel over kulørte bomme, men den kan også være 

over naturfarvede bomme eller mere ”naturlige” forhindringer (som for eksempel mure og jordvolde 

som i det berømte Hickstead Derby). Men nyere tids sikkerhedsforanstaltninger har betydet, at 

nogle forhindringer nu hviler på skrøbelige tappe, som lader forhindringen brase sammen under 

hestens vægt i de tilfælde, hvor en kolbøtte ellers ville have været resultatet. Terrænspringbaner 

benytter naturlige forhindringer som hække, jordvolde og bække og forhindringerne står således, 

at de konstruktivt udnytter det naturlige terræn. En terrænspringbane kan være op til 6,5 km lang. 

Terrænspringning kan udgøre hele konkurrencen som ved jagtprøver og holdjagter eller være en del 

af en konkurrence som ved udtagelsesprøver for heste eller ved kombinerede træningskonkurrencer.

 Jagthesteklasser – i disse klasser skal hestene springe på en bane af mere naturligt udseende 

forhindringer, der kan rives ned. Springene står på en bane og kan 

omfatte dobbeltbarre, bredspring og opretstående spring af de typer, 

du vil se på en springbane. Forhindringerne skiller sig ud derved, at 

bommene er rustikke, selvom der også godt kan være hvide bomme 

eller et hvidt led. Der bruges også tit hurdler. Jagthesteklasser er opvisn-

ingsklasser, der skal vise hestens evner og egnethed som jagthest og 

desuden vise dens eksteriør og bevægelsesmønster.

 Cross-country springning – kombinerer elementer af både ride-

banespringning og terrænspringning. Banerne ligger på marker og gør 

brug af det naturlige terræn og detaljer som for eksempel bække. Men 

forhindringerne består af kulørte bomme, der kan rives ned. Cross-coun-

try er også en glimrende indføring i terrænridning uden det pres, det er 

at skulle springe over faste forhindringer. Rytterne kan lære meget om 

tempo, rytme og balance, som er vigtigt under terrænridning, men hvis 

de begår fejl, falder forhindringerne ned.

 Denne bog dækker springning over faste og nedrivelige forhin-

dringer med masser af tips og øvelser, der kan medvirke til at dygtig-

gøre dig. Men før du så meget som tænker på at lette fra jorden, er der 

grundlæggende arbejde, der skal gøres. For at en hest og dens rytter til 

stadighed skal springe godt, er der brug for en hel del hårdt slid. Brug 

denne bog til at få ideer og øvelser fra, så du kan udvikle din hests sprin-

gevner og ligeledes forbedre din egen teknik.

JOHN BOWEN

John har konkurreret på internationalt plan 

og har redet dressur op til Grand Prix-niveau. 

Han træner elever i alle tre discipliner – dres-

sur, terrænridning og ridebanespringning. 

Ryttere, der har fået undervisning af ham, 

har opnået Junior, Ungrytter- og Voksenrytter 

medaljer både individuelt og som hold ved 

stævner og har i dressur repræsenteret deres 

land på internationalt Grand Prix-niveau. 

Konkurrencerytteren Jeanette Brakewell 

er en af hans elever. Hun har trænet hos 

ham de sidste 10 år og har vundet to 

Olympiske holdmedaljer i sølv, tre European 

Championship holdmedaljer i guld og indivi-

duel sølvmedalje i World Equestrian Games 

2002. John holder fast ved, at træning er 

en udvikling og skal følge de rigtige trin. Det 

system, han bruger, styrker fysisk og psykisk 

udvikling af hest/rytter-partnerskabet. Han 

arbejder med balance, rytme, smidighed, 

målrettethed og rytterens korrekte sæde og 

balance. Hans mål er, at hest og rytter skal 

samarbejde fremadrettet og i harmoni.

4



Job:E12-74957  Title:Photographic Guide To Jumping
(12-AC30360)(36)  175#  Dtp:88  Page:4-5



UK(MC)

                

På 
ridebane
Al succes i springning afhænger af 

bestemte principper, der ligger til grund 

for hestetræning. Uanset, hvilken type 

springning, du gerne vil dyrke, skal både du 

og din hest anvende disse principper for at 

opnå specielle færdigheder, så I kan nyde 

springningen – og være trygge og klare 

jer godt. Før en hest kan lære at springe, 

skal den (og rytteren) have opnået en god 

standard på flad bane. Uden et solidt 

grundlag, opnået ved konsekvent og gradvis 

fremadskridende træning, vil hverken hest 

eller rytter kunne springe godt. For eksempel 

er et spring et overdrevent galopspring, så jo 

bedre – jo mere kraftfuld og velafbalanceret 

– din hests korte galop er, jo bedre kan 

dens springning blive og en af nøglerne til 

en kraftfuld kort galop er skoleridning. I tilgift 

skal en hest for at kunne changere i galop 

– hvad der tit er brug for på en springbane 

– være godt skolet for at have udviklet sin 

muskulatur og forbedret sin smidighed, samt 

have lært at reagere hurtigt på din hjælp.
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Vigtigheden af arbejde 
på flad bund

Alle heste har brug for regelmæssigt fladbane-arbejde 

som en vigtig del af deres forberedelse til springning. 

Succes på konkurrence- eller terrænspringbanen 

kommer ikke kun gennem rytterens og hestens 

springevner, men også gennem deres evner til at 

klare banen mellem forhindringerne. Rytterens evne til 

at holde hesten i balance og dens gangart flydende 

i vendingerne, samt til at ride til og fra hver enkelt 

biddet, vil udvikle muskulaturen og få hesten til 
at bære sig selv og dig effektivt.

forhindring på en kontrolleret, velafbalanceret måde har 

en enorm indflydelse på selve springet. En sådan kontrol 

og flydende gangarter kan kun opnås, hvis hesten er 

solidt funderet i arbejdet på flad bane.Under skolingen 

opfyldes alle de fysiske krav, der stilles til en springhest – 

balance, smidighed, rytme og fremdrift. Efterhånden som 

hestens fladbanearbejde skrider frem, vil dens muskler 

blive stærkere og dens eksteriør som helhed vil ændre 

smidighed fra isse til hale og sikre, at den 
reagerer på din hjælp.

nedad for at få tøjlekontakt, med hævet ryg og bagbenene godt ind under kroppen, opvarmer og 
løsner musklerne i hestens ryg og skuldre, så den er klar til at arbejde.




