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DEN BEDSTE 
TRÆNING

Grundlæggende træning er afgørende 
uanset, hvad du vil bruge din hest til – 
springning, dressur eller bare turridning. 
En hest kan være født sprængfærdig af 
naturtalent, med drømmegangarter og i 
stand til at hoppe over månen, men det 
er ikke i sig selv nok. Så snart der sidder 
en rytter på ryggen af hesten, bringes den 
ud af balance og skal lære helt forfra, 
hvordan den skal bevæge sig rigtigt. Når 
vi træner en hest under sadel, viser vi den, 
hvordan den bedst kan genvinde balancen 
og bære sig selv og sin rytter. Vi lærer den, 
hvordan den kan udnytte sine evner fuldt 
ud og bevæge sig let og ubesværet uden 
hæmninger eller anspændelse.

Inden ridearbejdet – og derefter sidelø-
bende med det – skal hesten lære, hvad 
der forventes af den omkring stalden og 
i boksen, hvordan man lader sig trække, 
hvordan man affinder sig med smeden 
og hvordan man går op i en trailer 
eller hestetransport. Det er alt sammen 
færdigheder, som heste ikke har automatisk 
og det er vores pligt at sikre os, at de bliver 
undervist omhyggeligt og tydeligt, så vi til 
sidst har en hest, der er godt tilfreds med 
at gøre alt, hvad den bliver bedt om.
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EFFEKTIV TRÆNING

Nøglen til succes i enhver træningslektion er at sikre sig, at du og din hest er i 
stand til at opnå, hvad I satte jer for at gøre. Mange af de problemer, en rytter 
står overfor, skyldes, at en af de grundlæggende faktorer ikke er i orden. Hvis 
din hest for eksempel ikke vil udføre changement i galop, kan det være, at 
den er ude af balance i kort galop og ikke har særlig let ved at samle sig. 
Under de omstændigheder er det ikke sært, at den ikke kan skifte diagonal.

VURDER DINE EGNE EVNER
Kan du kommunikere tydeligt, hvad du vil have af hesten? Tit reagerer  en 
hest utilfredsstillende, fordi rytteren enten giver den uklar hjælp eller på 
en eller anden måde blokerer den. Forestil dig for eksempel, at du beder din 
hest om at springe an i højregalop og at du imens læner dig frem og kigger 
ned. Den øgede vægt på hestens skulder bringer den ud af balance og måske 
springer den an på forkert diagonal eller suser af sted i hurtigt trav. Det er 
ikke hesten, der er kluntet; det er rytteren, der har skabt problemet.

VURDER DIN HEST

den en jævn rytme?

retninger?

For at hesten skal kunne lære mere avancerede 
øvelser skal svaret på alle disse spørgsmål være 
ja. Hvis der er nogen nej’er, skal du arbejde 
med det punkt, før du går videre.

GÅR HESTEN VILLIGT FREMAD?
Det mest grundlæggende krav til en hest er, at 
den går ærligt og villigt fremad. Når man spørger 
dem, siger mange ryttere, at det gør deres 
heste, men de tager tit fejl. Måske går hesten 
nok fremad, men med en vis modstand. Det 
kan være, at benene bevæger sig, men hesten 
er åndeligt fraværende. Det er en vigtig ting at 
lægge mærke til, for hvis hesten ikke reagerer 
korrekt på den drivende og kontrollerende 
hjælp, er der ikke meget at hente ved nogen 
anden form for træning.

Din hest bør gå blødt fremad og reagere 
villigt på din hjælp.

DEN BEDSTE TRÆNING
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AFPRØVNING AF DEN DRIVENDE HJÆLP

Prøv denne øvelse, der bedst udføres for løse tøjler, så rytterens hænder 
ikke kan gribe forstyrrende ind. Lad hesten skridte rundt på banen og bed 

Læg mærke til, hvordan den reagerer. Øgede hesten straks skridtlængden 
og aktivitetsniveauet og strakte måske sit hoved og sin hals lidt længere 
frem? Hvis ja, så sæt farten ned og klap hesten. Din hest reagerer korrekt 
på benhjælpen. Hvis den omvendt spændte sig mod dine ben, gjorde et 
halvhjertet forsøg eller bevægede hals og hoved bagud mod dig, reagerer 
den ikke korrekt.

Bed din hest øge skridtlængden over fire-fem skridt.

FÅ S T Y R  P Å D E T

end en stiv og seriøs.

anderledes næste gang..

som din hest måske nemmere kan forstå.

PROBLEMLØSNING
? Jeg har for nylig købt en cob, der 
tidligere har arbejdet på rideskole. Den 
mangler energi og ignorerer som regel min 
benhjælp. Hvordan kan jeg få den til at 
reagere bedre?

! Rideskoleheste kobler tit fra mentalt for at 
kunne klare at blive redet af mange ryttere 
med forskellig kunnen. Når den får tid til at 
vænne sig til at ejes og rides af bare én ejer, 
vil din hest snart værdsætte sit nye liv. Giv 
dig tid til at blive venner med den. Lad være 
med at ride hver gang, I ses, men brug tid 
på at varte den og lade den mærke, den 
er noget særligt. Når du rider, skal du sikre 
dig, at du sidder rigtigt  og rankt i sadlen  og 
at din hjælp er korrekt. Prøv at lade være 
med at klemme med sædemusklerne for at 
få hesten til at gå fremad. At skubbe hesten 
fremad med bagdelen vil få den til at lade 
være med at bruge sine rygmuskler og så 
vil den være utilbøjelig til at bevæge sig. 
Hurtige tryk med læggene, tryk i stedet for 
spark, er det, der virker bedst. Det kan også 
hjælpe at slå et hurtigt, rapt slag med en 
dressurpisk lige bag dit eget ben, hvis hesten 
ikke reagerer med det samme. Hvis den er 
langsom til at reagere, så parer og bed den 
så gå videre, idet du gentager den samme 
hjælp med dine ben og bruger stemmen 
også. Vær venlig, men bestemt. Hesten 
skal kun lægge mærke til din benhjælp og 
ikke til andet. Når den først reagerer på den, 
kan du begynde at tænke på din tøjle- og 
vægthjælp. Denne øvelse kan du udføre 
på en tur. Din hest har sandsynligvis tilbragt 
megen tid på en ridebane, så den vil have 
godt af nye omgivelser.

EFFEKTIV TRÆNING
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DEN BEDSTE TRÆNING

PARTNERSKABET

Alle ønsker at få den der altoverskyggende 
tilknytning til deres hest, en følelse af gensidig 
tillid og partnerskab, der giver både hest og rytter 
tiltro til hinanden. Det kræver hårdt arbejde, 
sund fornuft og vigtigst: en evne til at forstå, hvad 
det er, der motiverer din hest. Den gode nyhed er, 
at alle kan forbedre deres forhold til deres hest.

PARTNERSKABET

ACCEPTER FORSKELLEN
Husk at heste ser livet meget forskelligt fra os. De 
er eksperter i at leve i velordnede, samarbejdende 
flokke og gå ud fra, at livet i grupper er afgørende 
for overlevelsen. De er udviklet til at løbe væk fra 
problemer, mens mennesker er udviklet til at forsøge 
at løse dem. De forstår kompliceret kropssprog, 
som vi tit er blinde for og de er ret firkantede i 
måden, de behandler uoverensstemmelser på 
marken på, hvor menneskelige relationer er mere komplicerede. Næste 
gang, din hest ”er uartig”, må du spørge dig selv, hvorfor den reagerer 
på den måde: skyhed består i, at hesten falder tilbage på sit flugtinstinkt 
og det er helt normalt for en hest at blive stresset, hvis den bliver ladt 
alene tilbage på marken, fordi det at blive ladt alene i vildtlevende tilstand 
betyder fare. Jo mere, du kan lære om hesteadfærd, jo nemmere bliver det 
for dig at forstå din hests handlinger og udvikle en mere forstående og 
virkningsfuld måde at omgås og ride den på.

KEND DIN HEST
En glimrende måde at øge din forståelse af din hest er rigtigt at lære den 
at kende. Det lyder indlysende, men du kan lære meget ved at studere alle 
aspekter af dens tilværelse. Hvordan har den det med at leve i flok?  Har 
den tendens til at blive mobbet eller er den altid der, hvor det foregår? 

Heste er, ligesom vi, individer med egen personlighed. At vide, hvad din 
hest kan lide og ikke lide, at forstå, når den er bange for alvor og hvornår 
den bare laver numre og at anerkende dens behov og humørsvingninger 
er afgørende for din tilknytning til den. Hvis du for eksempel ved, at din 
hest er kilden på maven, skal du kun bruge en blød børste eller en klud på 
det sted. Hvis den ikke kan lide at blive håndteret, mens den æder, så lad 
den være i fred. Du ville jo ikke bevidst forsøge at genere dine venner, så 
anvend samme logik på din hest.
Det er også en god ide fra et sikkerhedssynspunkt at lære din hests indi-

hinanden og lære at samarbejde.
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EN SUCCESHISTORIE
-

kommendes første hest, men viste sig at være for livlig og blev sat til salg efter en 
periode, hvor hun stejlede. Da Lisa tog hen for at prøve hende, var hun ikke blevet 
redet i månedsvis, men til trods for hendes forhistorie kunne Lisa se, at hun havde 
et dejligt sind og hun besluttede sig for at tage sig af hende.

Hun blev ekstremt ængstelig, hvis hun blev taget væk fra sine foldkammerater og 
prøvede ligefrem at bryde ud over boksdøren. Hun løb sidelæns og stejlede, hver 
gang Lisa prøvede at sidde op, stak af på ture og ville overhovedet ikke lade sme-
den komme i nærheden af sine bagben.

-
disk tilgang til de enkelte problemer. For at komme over separationsangsten tog Lisa 

hende så ud igen. Derefter gik hun gradvist videre med at tage hende ind alene i 

-
tens tillid til hende op. Hun gik også ture med hende i træktov og øvede hende i 

Lisa at vokse og dermed blev hendes ængstelighed mindre betydelig

siger Lisa. I bund og grund brugte jeg gentagelser til at løse problemet. Jeg satte 
en fod i stigbøjlen; så gik hun, så jeg fulgte med og prøvede igen. jeg blev bare 
ved og ved, indtil hun lod mig sidde op uden ballade. Det ville have været let at 

hun meget mere afslappet. Hun er en kærlig hest og hun elsker mennesker, så jeg 
er glad for, at hun fik chancen for at slappe af og forbedre sig. Jeg tror, at det at 
bygge et forhold til en hest op lige så meget handler om at lære dem at kende, 

PARTNERSKABET

viduelle særheder at kende. Når du for eksempel rider tur, er der nogle 
heste, der kan lide at kikke på sære ting og beslutte sig for, at de ikke er 
farlige og gå videre. Andre heste kikker hele tiden efter noget at blive 
bange for og det er bedst, hvis du ignorerer det, de har fået øje på og 
fortsætter som om der ikke er noget at være bange for. Hvis du er på det 
rene med, hvad din hest foretrækker, betyder det, at dine rideture bliver 
meget mere behagelige.

DIN DEL AF AFTALEN

dig, at du kan håndtere den. Det er langt bedre at købe en hest, du kan klare og som du kan lide.

begyndt på en øvelse, skal du følge den op og gentage den tre-fire gange. Hvis hesten kæmper 
imod, må du finde på en anden måde til at gøre det klart, hvad du ønsker.

den, hvis du er for stresset til at ride godt.

hjælpe dig med at finde ud af grunden.




