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INDLEDNING

Ridning er et tidsfordriv, man får utroligt meget ud af
og som både unge og gamle kan dyrke. Der er så
mange muligheder, noget for alle aldre og evner –
hvad enten man vil sigte mod toppen, nyde
samværet og kammeratskabet mellem hest og rytter
eller nyde udendørslivet og alt, hvad det har at
tilbyde eller bare vil mestre de grundlæggende træk
for at nyde sporten som amatør på deltid. Denne
bogs hensigt er at sætte dig i gang ved at tilbyde
enkle forklaringer på, hvad det drejer sig om, de
grundlæggende ting ved ridning og hvad du har
brug for at vide for at komme i gang. Selv om du kan
lære en masse på bare en weekend, vil det tage
adskillige uger at opbygge din selvtillid og gøre din
balance, koordination og rideevne bedre, før du
realistisk kan forvente at være en god rytter.

At komme i gang
Bogen fører dig gennem trin for trin, fra det at
planlægge, hvordan du skal komme i gang og finde
ud af noget mere til at forstå hesten som dyr og
hvordan den tænker og reagerer. Du vil opdage,
hvordan du skal kommunikere med den og lære den
at kende; hvordan du skal fange, trække og binde
den sikkert og hvordan du skal sadle den op. Du
kommer til at lære om hestens elementære behov, så
du kan sikre dens grundlæggende sundhed og

velvære og hvordan du kan være sikker på, at du har
den rigtige hest til at begynde med. Hele vejen
gennem bogen kommer du til at lære den rigtige
terminologi at bruge og der er et afsnit, der kan
hjælpe dig med at beskrive heste, fra deres farver og
markeringer til hele deres eksteriør. Der er også råd
om, hvordan du bestiller en ridetime, hvilket tøj, du
skal have på og hvad du kan forvente, når du
kommer hen til rideskolen til din allerførste ridetur. 

Dag 1 og 2
Hvordan du sadler op, stiger op, lærer grund -
trækkene ved kontrol og styring og mestrer den
balance og koordination, det kræver at ride de
forskellige gangarter – alle disse praktiske ting bliver
dækket i detaljer på dag 1 og 2. Selv om du ikke når
så langt som til at lære at springe i din første
weekend, er det det næste stadium og dækkes i det
efterfølgende kapitel. Hele vejen igennem får du
gode tips og hemmelighederne ved succes for at
hjælpe dig med at gå frem så hurtigt og nemt som
muligt.

Videre frem
Ridning er en af de sportsgrene, der bringer folk
sammen fra alle typer baggrund, alle aldersklasser og
træningsgrader i kraft af deres kærlighed til heste. Det

Han eller hun?
Hele bogen igennem refererer
vi til hesten som ”den”, men
med mindre andet er anført,
gælder rådene begge køn.

Rytterne kaldes som
regel ”hun”, men betegnelsen
gælder begge køn.
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er en pragtfuld sport, der kan videre udvikles i flere
forskellige retninger. Den sidste del af bogen
udforsker nogle af de mange tilgængelige muligheder
fra de enkle glæder ved turridning på hesteryg til
udholdenhedsprøver, spil i høj fart til hest,
konkurrencer og opvisninger, samt de klas siske:
stævner, dressur og ridebane springning. Under
ridningen bliver hesten en sand ven og tillidspartner,
der giver dig nydelse, udfordringer og en hel livsstil
for dem, der vil nyde disse smukke dyr fuldt ud. Når
du først har styr på det grundlæggende, er
mulighederne uendelige.

SIKKERHED FØRST
Hele bogen igennem får du tips
om sikkerhed. Som rytter bør
du være opmærksom på, at
heste af og til reagerer
uforudsigeligt. De har de
samme følelser og grund -
læggende instinkter som os og
uanset, hvor erfarne, de er, kan
de blive bange eller forskræk -
kede i uventede situationer. Vær
altid opmærksom og tænk
fremad for at undgå uheld.

Planlæg det videre forløb
Med fornuftig forberedelse og planlægning kan du
lære de første trin af denne oplevelsesrige sport på
bare et par dage, hvis du først gør dig den umage at
sætte dig ind i, hvad den indebærer.



8

Bliv venner 10
Indfangning og trækning  12
Kommunikation  14
Studiet af ridning  16
Bestil en ridetime  18
Elementært udstyr  20
Hestens grundlæggende behov  22
Den sunde hest  24
Pasning   26
Den rigtige hest til dig   28
Forberedelse og mødet med din ridelærer 30
Hestens anatomi   32
Farver  34
Markeringer  36
Øvelser inden ridningen  38

LÆR DIN HEST AT KENDE

Heste er menneskets bedste venner. For
tusindvis af hesteelskere findes der ingen
sandere ord og båndet mellem hest og
menneske er blevet beskrevet i mindste
detalje hele historien igennem. Men det
tager tid at opbygge et rigtigt partnerskab
med en hest og det er vigtigt at forstå
hestens psykologi for at opnå det.

Du må aldrig glemme, hvor stærk og
potentielt farlig en hest kan være, hvis den
er skræmt, bliver behandlet forkert eller
mishandlet. Men hvis den bliver behandlet
rigtigt og fornuftigt, tilbyder hesten et
enestående venskab, noget helt særligt at
passe på, og den har en fremragende evne
til at tilpasse sig en mængde forskellige
livsstile.
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